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Opintiellä.

- Perin su.ureksi ei minun osalleni
ajateltu oppimäärä ollut tarkoitettu.
Kiertokoulun ja neljä viikkoa pikku-
koulua sekä sen jälkeen kansakoulun
katsottiin yleensä riittävän, mutta
monista pienistä satturnista ja kohta-
lon oikuis ta johtuen tieni sentäärrse-
minaariin saakka ulottui ja si.tä olen
kaiken ikäni ollut kiitollinen.

- Olen syntynyt Turun lään~n Kos-
keIla Tapalan kylässä 1873 Vähä-Ko-
kin talon poikana. Äidilläni oli a.kai-
semmasta avioltttosta poika, joka s.t-
temmin peri talon, ja nähtävästi juuri
tämä seikka oli perimmä.senä syynä
opin tielle lähtöönt.

- Mutta palaan vielä varhaisernplin
Iapsuusvuosiini. Kuten sanottu, olin
siis käynyt kiertokoulun ja neljä viik-
koa pikkukoulua. Kun varsinainen kan-
sakoulu sitten alkoi, ei tarkoitukseni
vielä nuoren ikäni takia ollut vläkou-
luun mennä; mutta opettaja Johns-
son, jota sanottiin maisteriksi, lähetti
naapurin pojan Postin Oskarin muka-
na sanan, että tulisin kouluun, Van-
hempani kuitenkin arvelivat, että, olin
liian nuori aloittaakseni vielä yläkou-
lun käynnin, ja siihen sen asian pohti-
minen siltä erää pääJttyi. Mutta seu-
raavana päivänä Oskari poikkesi kou-
lusta tullessaan jälleen meille ja irrtti,
että maisteri oli vaan käskenyt minua
tulemaan heti kouluun ja sanorunt, että
saisin läksyäkin ottaa vain sen ver-

ran kuin itse haluaisin. Lienevätkö
vanhempani olleet hieman imarreltuja
tällaisesta huornaavaisuudesta, koska-
pa eivät enää panneet vastaan, ja niin
se minun koulunkä yntln: alkoi. Pie-
nenä ja uiona minä kolmantena päi-
väriä koulun, alkamisesta riffelbtaulu
kainalossani kouluun saavuin ja jäin
ovenpieleen seisomaan. 'Maisteri' joh-
datti minut sjtten penkille toisten
viereen istumaan ja pian minä jouk-
koon totuin, Muistan vain, että raskas-
ta se koulunkäynti oli. Opettaja oli
ankara ja vaativainen. oppikirjoja oli
vähän ja opettajan seltvkset +ajavai-
sia, joten vaikeata oli monista, asioista
'kärrville' päästä. Mutta siinä sentään
päu iäsin kuin muutkin ja iJmeiseSlti olin
koulusta päästyäni parhaiden joukos-
sa, koska lukusillakin pappi minua vä-
hän niinkuin kiitteli.

- Mutta serninaar.in lähtöni oli vielä
enemmän sattuman varassa. Pikku po-
jasta alkaen olin tehnyt kovia ma ••.n-
töitä ja rippikouluiässä minulle oli jo
uskottu' toinen hevospari, kyntöhom-
rniinkin. Eräänä kuumana kevätkesän
päivänä olin sitten taas kesantoa koti-
pelloilla kyntämässä. Maa oli kovaa
ja suuri aura perin raskas heikoille
voimille. Siinä mietiskellessäni tuli m'e-
leeni, että mitähän minä oikein rupeai-
sin leipätvökseni tekemään, sitten kun
oma jalka on pöydän alle pantava,
Maahan minä kyllä tunsin itseni kiinni
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kasvaneeksi, mutta päiväiläfsenä 010

veljeni töissä minua e,~ hoekutellut,
sillä kotitalo oli joutunut jo mi-
nun vanhemmalle velielleni. Päästyä-
ni taas kerran saran kodinpuoleiseen
päähän .jätin hevoset hieman puhalta-
ma.an ja pinkasin sisään. Tuskin olin
kynnyksen yli, ehtinyt, kun tokaisiri
pangon ääressä häärivälle äidjllent:
»Äiiti, minun pltäis] päästä johonkin
kouluun, mitä jos menisin seminaa-
r iin?» Semlnaariin, enkä yleensä mi-
hinkään muuhunkaan kouluun lähtöä,
en ollut aikaisemrnln ajatellut, se päl-
kähti päähäni aivan yhtä äkkiä ja pää-
tä palrkaa sen esitin myös äidilleni.
Äitini - hän oli muuterr koto.sin Tam-
melan Sukulan Yrjöiästä - oli miltei-
pä kiihkomielisen uskonnollinen, mut-
ta muuten valistunut ja tavattoman
tvöteliäs ihminen. Hän hyväksyi epä-
röirnättä ehdotukseni ja kun pyysin,
että hän menisi puhumaan asiasta heti
opettajalle - opettajana. koulussam-
me ei silloin enää ollut Johnsson, vaan
OP. Lehtonen - äjti lähtikin heti
paikalla, ja mma palasin kyntä-
mään, Mutta kohta kun arvelin, että
äiti jo olisi ehtinyt palata tuolta kol-
men kilometrin pituiselrta kävnniltään,
livahdin taas sisään kuulemaan, mitä
opettaja oli asiasta tuurninut. Hän oli
suhtautunut aikomukseeni myönteisesti
ja lupautunut vielä ohjaamaan minua
alkuoptnnoissani. Siltä vuodelta ha-
kualka seminaariin oli nimittäin men-
nyt umpeen, enkä minä sitä paitsi vie-
lä ollut täyttänyt kelpolsuusvaatimus-
ten edellyttämää 18 vuottakaan.

- AlOin sttten hiljalleen lueskella
opettajan johdolla, sillä kansakoulu-
kurssi oli viiden vuoden aikana ehtinyt
jo täydelleen unohtua; vaan jos olisin
tiennyt, miten ankara slsäänpääsytut-
kinto seminaariin oli, niin totisesti oli-

sin tarttunut lukuihin toisin ottein,
kuin mitä olin tehnyt. Sillä vaati-
mattomin eväin opettaja Lehtonen
uskalsi minut matkaan lähettää, vain
hyvän 'tuurini' ansiosta minä alkuko-
keista selviydyin. Isäni oli ostanut
minulle Turusta lehtori Suomalaisen
- Sortavalan seminaarin laskennon-
opettajan - laskento-opin kertaus-
kirjan, kuten eräitä muitakin oppi-
kirjoja. Sen taoin päähäni perus-
teellisesti, varsinkin, kun juuri las-
kenta minua erityisesti kiinnosti.
Ja sillä tuli olemaan suuri merki-
tys seminaariin pääsyssäni. Op.
Lehtonen johdatti minut nimit-
täin juuri Sortavalan seminaariin,
jonka hän itsekin oli käynyt.

- Hieman alakuloinen ja pelokas
lienee se maalaispoika ollut, joka isän-
sä kyyditsemänä eräänä elokuisena
päivänä 1892 saapui Ypäiän asemalle
iatkaakseen yksin mankaansa kauas
maamme' toiselle rai alle. Lappeenr an-
taan saakka vain päästiin Iunalla, sil-
lä Viipurin-Sortavalan rata oli silloin
valmistunut vasta Antreaan saakka.
Lappeenrannassa noustiin laivaan ja
Saimaan ja Puruveden halki ja
kahden laivamatkan jälkeen, oli vielä
maamatkaa kolmisen peninkulmaa.
Onneksi konduktööri oli huomaotta-
nut minulle jo junassa, että toinenkin
Sortavalaan seminaariin pyrkivä oli
mukana. Hän oli nimrttäin pape-
reistani havainnut, minkälaisin rnei-
ningein minä matkalla olin ja ai-
van oikein päätellyt, että yksissä
meidän olisi mukavampi. Tämä toinen
oli eräs Rantanen Turusta ja me tun-
simme heti olevamme vanhoja kave-
reita, sillä ybteinen päämäår ä yhdisti
nopeasti. Ja Lappeenrannassa meitä
oli sitten jo neliä seminaariin pyrki-
jää. Laivalla myös Turusta kotoisin



oleva Tervo, ent. lvseola.nen, sanoi,
että [äsennetäänpä tässä aikamme
kuluksi jokin lause. Juuri äidinkie]]
oli minulle melkeinpä uutta, silksi
kuuntelin korvat .tarklcana ja painoin
muistiloi kaiken siinäkin kuulemani.

- Saavuimme perille' aarnuvöstä.
Loppuyön vietimme seurahuoneella
tuoleilla nukkuen. Aamulla tilasimme
kahvit ja - silmämme meni uuppeilleen,
kun kupillinen maksoi 50 penniä. Alat-
telin silloin, että rn.tenkähän tässä oi-
kein rupeaa rahojen kanssa pärtälle-
mään, sillä Turussa olin saanut kahvi-
kupillisen 5 pennillä.

- Ja sitten alkoi se ankara sisään-
pääsy tutkinto. Sen kestäessä vasta
havaitsin, miten haitarat pohiat'etcni
olivat, mutta kummallista kvlläi . en
hetkeäkään epäillyt, etteikö minua
hvväksyttäisi, en sittenkään, vaikka
heti alkuun päästin suurta hilpeyttä.
herättäneen, rnöläyksen, Eräs lehtori
nimittäin kysyl ensimmäiseksi, mihin
seurakuntaan kuulumme tarkoittaen
sillä, mitä uskontoa tunnustamme.
Hän puhui hiljaa ja kun olimme vasta
tulleet, niin minä poika täräytin, että
Kosken seurakuntaan olettaen hänen
kvsvneen, mihin seurakuntaan kuulun.
Laivalla suorittamamme lauseenjäsen-
nvshariotttelu tuli minulle melkeinpä
pelastukseksi, sinä se auttoi minua
selviytymään tästä kokeesta ja juuri
se, että minulla oli Suomalaisen las-
kuoppi hyvin 'päässäni', nosti arvoani
paljon tämän opettajan silmissä. Ja
niin minusta sitten tuli semlnaarllai-
nen, vaikka täpärällä se lienee ollut.

Aluks! lukeminen oli. raskasta ja jot-
kut nurneroni huonoja, mutta piani sii-
hen tottui ja jo seuraavana vuotena
minä olin kiivennyt kärkipäähän.
Joulu- ja kesälomat v'etin aina koto-
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na, vaikka matka olikin pitkä. Äiti ja
isä ymmärsivät lukutouhuiani tävdel-
Iisesti, niin ettei minua vaadittu teke-
mään työtä enemmän kuin itse halu-
s'n, mutta tietenkin olin touhussa mu-
kana sen kun ehdin. Vanhempani ja
siskoni tukivat myös taloudellisesti
minua sikst tehokkaasti, ettei minun
tarvinnut tehdä velkaa ennen kuin vii-
meisenä vuotena. Enkä sitäkään surn-
maa maksanut koskaan takaisin, sillä
sain samasta talosta vielä tvttär enkin
velkarn vakuudeksi. Tosin se kauppa
oli sovittu jo ennen kuin velasta mi-
tään puhetta tuli. Joka tapauksessa
voin sanoa, ~ttä raha,huolista en mi-
tään op'skeluajkanant tiennyt.

- Eräs jännittävimpiä koulunkäyn-
tiin li'ttyviä muistojani on käynti Pie-,
tarissa. Meitä oli useampia poikia, kun
kerran kesälomalta palatessamme'
päätimme mennä uutta rataa pitkin,
joka jo oli valmis miltei Sortavalaan
saakka. Viipurjssa meille kuitenkin
sanottiin, ettemme pääsisi pidemmälle
kuin Antreaan, vaikka jo kerran [ou-:
luna olimme matkustaneet Tuokslah-
teen saakka. josta ei enää ollut putlkä
matka perille. Eräät meistä kääntyi-
vät takaisin Lappeenrantaan, mutta
pari hurjint., ehdotti, että merutälsiin
Pietarin kautta ja minä liityin heihin.
Meillä olii onnea, sillä pääsimme heti
laivaan, joka aamulla lähtisi Sortava-
laan. Iltayön harhatljrnrne Pietarin
katujen villnässä ja plstäydvirnme tee-
ja kahvituvissakin, loista jäi erityisesti
mieleeni niissä pidetty hirveä meteli,
kaikki kun puhuivat suureen ääneen ja
käsillään hirmuisesti huiteen. Laiva-
matkalla sitten tuli käydyks] myös
Konevitsan luostar.ssa seuraamassa
yöllistä hartaudenhariottusta, joka oli
elämys sekin, Myös Valamossa poik-
kesimrne, muuta sittenkin ehdimme pe-
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rille Ihyvissä a,joi.ri, ennen lukukauden
alkamista.

- Jo ennen kuin saimme päästöto-
distuksen rupesirnme suunntttelemaan,
mihin opettajiksi hakisjmme. Tamrne-
lan Teuron vastavalmistuneessa kou-
lussa oli paikka avoinna ja minä pää-
tin hakea sinne. Hakiioi,ta oli rnu.ta-
kin, mrn. täälläkin tuttu saarnamies
Esåias Paavo-Kallio - Tammelan
kunta rnakso: paremman palkan kuin
mitä yleensä silloin maksettiin. -
HClJkj.joita oli siis useampia, mutta
jostakin syystä minä sentään loppu-
jen Iopuksi vedin pisimmän korren ja
sain paikan. Teurolla olin sitten 15
vuotta, minkä [älkeen siirryin Kirkon-
kylän kouluun opettajaksi, Iossa toi-
min 29 vuotta. Näin ollen tulin palvel-
Ieeksj Tammelaa opettajana 44 vuotta
ja nyt olen ollut eläkkeellä jo 9 vuot-
ta.

- Mutta tulkoon vielä mainituksi,
että minun esimerkkiäni noudattaen
myös nuoremmat veljeni Kustaa ja
Frans -men iv1t( semifiall.rU'nja valmis-
tuivat opettajiksi. Kun m'nä oln Sor-
tavälassa kolmatta vuotta, Kustaa sa-

nol minua asemalle kyyditessään, että
hän .tulee seminaariin myös, ja minä
sanoin, että tervetuloa vain. Ja n,iin
se kävi, että kun minä menin neljän-
nelle, niin Kustaa alkoi, ja kun Kus-
taa oli viimeistä vuotta, .silloin myös
Frans-velj oli jo semlnaarlnJctrjoissa,
joten Kokkisia ol'i·'Sorlavil-las.sa yh-
teen mittaan kymmenen vuotta. Ja
äidin minulle ostarna vanha lautamie-
hen arkku seurasi meitä kaikkia us-
kollisesti kaikki nämä vuodet, kunnes
se sitten taas joutui minun haltuuni.
Aikaisemmin minun suvustanl ei ku-
kaan ollut opintielle lähtenyt, eilkä
tietääkseni kukaan koko Tapalan ky-
lästä. Mutta kiintymyksen! maahan ei
opiskelun johdosta heikentynyt. Nyt
kun viimein saan rnövrtä omalla pie-
nellä palstallant elän jooa elämäni
onnellisempia vuosia. Näin siitä huoli-
matta, että opettajan tehtävä on aina
tuottanut minulle syvää tyydytystä.

Forssan Lehdessä 29. 11. 1949. OP.
K.OsikM.i Kokkisen kertoman perus-.
teella ~i·pjoittanut

Esko Viljanen

Humppilan jouluvalleosta ja
vahvoista miehistä ..

•

Vastapäätä minua pöydän toisella puo-
lella istuu pieni, pitkäviiksinen, jo seit-
semännellä kymmenellä oleva mies. Tuu-
heitten kulmien alla pälyilevät pienet
silmät, käsi haroo ruskeaa, pörröis-ä
tukkaa tai venyttää harmaan. villa paidan
kaulusta, joka, lämpimässä huoneessa tun-
tuu liian tiukalta, Katselen häntä varsin
kiinnostuneena, sillä mies on. tava llaan

Iaajalti tunnettu, Humppilan kuuluisa
jouluvalko Arvid Ilmari L e h .~ elä.

Kertokaapa nyt, miten tuon valkon
homman oikein saitte, kehoitan häntä.

- Eipähän tuossa paljon kertomista
ole. Aaltosen veljeksillä minä sellaisen
kerran näin ja sitten rustasin valkon
itsellenikin, Mistä he olivat ma.JIin saa-
nee-, en tiedä, mutta kaipa he olivat sel-
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laisen nähneet jo pikku poikina, jolloin
valkot vielä joka jouluntienoo Humppi-
lan kyläteillä ja taloissa liikkuivat.

No kertokaapa sitten jotakin itses-
tänne?

- Mitäs tällaisen miehen vaiheista
mitään kertomista on, kaiken ikänsä kun
on toisen töitä renkina, rehkinyt, tehnyt
saattonsa mukaan sen mitä käsketään.

Juttu juuttuu, taitaa mies oudoksua
ympäristöä. Kulautan vähän kullanväris-
tä kahvin joukkoon ja odottelen vaiku-
tusta. Jonkin tovin puuta heinää puhel-
luamme veret kohoavat ukon poskipäille
ja katse kirkastuu. Eiköhän jo kielen-
kanta ole notkistunut, tuumin ja kysyn,
minkälaista oli esiintyä valkona Helsin-
gissä suurten herrojen katsellessa.

- Kyllähän se esiintyminen kävi,
mutta muuten siellä oli kurjat oltavat.
Eihän s'ieltä tavallinen ihminen löytänyt
sellaista 'yhtä pa ikkaaka ari', niin että jJ
tuumin, täytyykö tässä housuunsa laskea
aikuisen miehen. Lopulta sentään rohke-
nin kysyä asiaa Kansallismuseon vahti-
rnestacilta, ja mukava mies kun oli, niin
hän paikat neuvoi ja näytti, Ja kun hän
vielä ryypytkij, tarjosi, niin mikäpäs
sitten oli esiintyä. Siellä ofi parvekkeen
reunassa sellainen soukka käytävän ta-
painen ja siinä minä poika ravasin, Her-
rat huusivat, että menkäähän vain sinne
parvekkeelle ta,i putoatte, mutta minä
poika vastasin, ettei putoornisesta ole
pelkoa, valko On hyvässä kengässä. 05-
taneet -ris olis minun valkeni, mutta kun
sen loirnina olivat Ali-Rekolan lakanat,
en tietenkään voinut sitä myydä. Ja eräs
rouva tuli pyytämään, enkö saapuisi jäl-
leen parin viikon perästä Helsinkiin
esiintymään eräässä lastenj uhlassa. Mutta
silloin minä vastasin, että niin pian mi-
nua ei uudestaan tänne saada surmalla
eikä millään. Sillä mielessäni kummitteli
vielä edellinen yö, jolloin kävelin pitkin
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Mannerheimintietä kuin orpo piru. Kyllä
ne herrat olivat minulle hotellista huo-
neen tilanneet, mutta ei minusta ollut
sellaiseen menijäksi; Lopulta äkkäsin
Kansallismuseon yövahdin ja hänen kans-
saan sitten loppuyön tueisin. Se oli pe-
rin mukava mies, hänelle minä tuliaise-
nikin annoin, kun sukulaismies ei ollut
tullut asemalle vastaan, vaikka oli lu-
vannut.

Lorautin jälleen hieman ukon kahvi.
kuppiin ja, kysyin, minkälaista elämä oli
ollut hänen lapsuudessaan.

- Minun kohdaltani se oli alkuun
varsin luonnikasta. Isäni oli menitöinen
mies, joka pystyi käyttämään mitä työka-
lua vain. Rakennustöitä se sentään par-
haasta, päästä -eki, mutta kyllä se pystyi
mihin hommaan vain. Itse se aina poran-
teränsäkin karkaisi, eikä seppä sellaista
terää saanutkaan kU'ln hän. 17 vanhaan
minä hänen kanssaan urakoita tein. Mut-
ta sitten äiti kuoli ja isä toi taloon. ernän-
timeri Silloin olo kävi minulle ·~ukalak-
si, sillä äiti puoli oli aina kirnpussani.
Vihdoin kyllästyin ja lähdin naapurita;
loon rengiksi ja sellaisena olen sitten
tähän päivään saakka ollut j-a olen, edel-
leenkin niin kauan kuin kykenen. Ensin
alkuun tuli silloin tällöin taloa muu-
tettua, mutta nyt olen ollu: jo 19 vuot-
ta Eskolassa. Muijakin minulla oli, mut-
ta se kuoli, tytär pitää huushollia ja ko-
van kurin. Mutta on siitä isä-vainaan
kätevyydestä riittänyt jotain minullekin,
sillä kaiken näköisiä kapistuksia korjat-
tavaksen.i tuodaan kelloista asti ja hyvin
usein myös voin avun antaa.

No kertokaapas sitten jotakin niistä
Humppilan väkivahvoista miehistä?

- Niistä ri ittäisikin kertomista aa-
muun asti. Eskolan Juhasta on oikein
lehtiinkin kirjoitettu, joten hänen voi-
matekonsa vielä tiedetään. Ja kyllä se
mies olikin oikein luonnonoikku, sillä ei
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sellaista voimaa luulisi tavad liselia ih-
misellä olevan, Kerrankin eräs peljätty
tappelupukari, joka vannoi, ettei hänelle
löydy miehenvastusta ollenkaan, hyppäsi
sen rmnuks iin kiinni ja yritti nurin vään-
tää, - 0' sää hiljaa·, ku miehet jutte-
levat, sanoi Eskola ja nosti miehen or-
sille, mistä tämä ei sitten uskaltanut ,~ul-
la alas ennen kuin Esk o la oli lahtenyt
pois,

- I iin, siitä Eskolasta riittäisi juttua
miten paljon vain, mutta ne jutut vielä
muistetaan. Vaan on Humppilassa oliut
muitakin vahvoja miehiä, joskaan ei sen-
tään sellaisia kuin Eskola. Murronkul-
malla asuivat siihen aikaan kun minäkin
vielä olin nuorimies Akseli-Mäen vel-
jekset Jaakko ja Kalle. Kerran niitä käs-
kettiin tulemaan erääseen tanssipaik-
kaan, mutta kuoiinpaita yllä, Ja veljek-
set menivät, Kohta sisälle päästyä Kalle
hyppäsi orsiin kiinni, putkahutti itsensä
siitä perälle saakka ja ärjäsi, jolioin jo-
ka sorkka yritti rynnätä ulos, Ja ovella
seisova Jaakko antoi lisää vauhtia, nap-
pasi jokaista nisk asta ja kauluksesta ja
paiskasi pihalle. .

- Kerran Jaakko oli menossa Tam-
pereen markkinoille. Kylmäkosken tie-
noilta hyppäsi metsästä pari miestä oriin
suupieliin kiinni ja kysyivät, kumman
hän antaa, hengen vai rahat,

- Hengen saatte, mutta takapäästä,
jos kelpaa, sanoi Jaakko. Silloin toinen
yritti hypätä ratta.ille, mutta sai niin an-
karan iskun Jaakon kämmenest.ä, että
mu lkus] yli maantienojan. Eikä Jaakko it-
se hievahtan utkaan, vaan piteli toisella
kädellä oritta ohjaksista, Silloin se toi-
nenkin hellitti ja painui takaisin me-
sään.

- Jaakko oli teurastaja ammatiltaan.
Kerran se osti Jaakkolasta sian ja meni
sitten pyytämään Kinokselta apua sen
kantamisessa. Talon etumies tuli, mutta

kun päästiin lättiin, niin Jaakko nappas
sikaa takajaloista kiinni ja heitti sen
ol'kapåilleen Sika painoi yli 160 kiloa,
mutta ei se näyttänyt Jaakon kulkua vai-
keuttavan, Kun he sitten pääsivät lam-
min rantaan, jonne Jaakko oli kärvennys-
telineen pystyttany} - siihen aikaan si-
koja nimittäin ei 'kaltattu', vaan harjak-
set poistettiin kärventämällä sikaa o lki-
vaikealla -, hän nosti sian koukkoihin
ja sanoi etumiehelle, että saat mennä,
sillä maksan palkan emannallesi, koska
ole- renki,

- Mutta sitten se Ja·akko tuli yhtä
äkkiä hulluksi. Kerran Helsingin torilla
se rupesi kesken kaiken myymään lihaa
15 pennillä kilo, vaikka se jo siihen ai-
kaan maksoi yhtä monta markkaa. Kun
miehen silmät s arnal la katselivat hur-
jasti ympärille, niin poliisit luulivat hä-
nen olevan juovuksissa ja kävivät Jaak-
koon kiinni viedäkseen hänet putkaan.
Mutta siitä tuli heille kova urakka, Ei
mahtunut ollenkaan niin monta yhtä ai-
kaa kiinni, että se olisi Jaakon masenta-
nut Ja lopulta Jaaloko nappasi erästä
poliisia kainaloista ja alkoi hänellä hui-
toa ympäriinsä, niin ettei kukaan 'pääs-
syt enää lähellekään, En enää muista,
miten Jaakko sitten lopulta oli taltute--
taksi saatu, mutta putkaan hän joka ta-
pauksessa joutui. Siellä vasta selvisi, et-
tei mies humalassa ollutkaan, vaan saa-
nut hulluuden puuskan. Jonkin ajan ku-
luttua se meni ohi ja Jaakko pääsi pois,
mutta ei hän sen jälkeen enää kehdannut
oikein täysjärkisenä esiintyä, vaikkei hä-
nen päähänsä mitään vikaa ollut jäänyt,
niin ainakin yleisesti uskottiin ..

Näitä tällaisia jutellessa oli jo ehtinyt
aamu puoli, si lla vasta puolenyön tie-
noissa oli juttelemaan paastykin Tällöin
Lehtelä alkoi jo katsella niin hirnok-
kaasti hänelle tehtyyn petiin, etten ras-
k inriur häntä enää kauemmin valvottaa,



varsinkin, kun aamulla aikaisin piti JU-

nalle ehtiä. Vielä sentään kuin sivu
mennen ute lin entisajan jouluista, mutta
kun ni·itä olemme Humppilan joulume-
nojen yhteydessä jo aikaisemmin sel os ta-
neet, en toista niitä enää tässä Mutta
val'kot, nuutinputit, joulukurjet, o lki-
paronit, tynnyrinpesijät ja monet muut
entisaikojen joulujen hauskuttajat askar-
ruttivat ajatuksiani vielä pitkään. Eikä
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ihme, vaikka nämä täl laiset ajatuksissa
viipyivätkin, sillä nukuinhan saman ka-
ton alla sellaisen harvinaisen olennon
kuin jo uluva l'kon kanssa'. Ku'ka muu VOI

ylpeillä samanlaisesta saavutuksesta?

Forssan Lehdessä 13 12. 1'949.

Esko Viljanen

Raittiusyhdistys Kaiku.

Forssassa on yleinen mielipide VUOSI_

kymmenestä toiseen suhtautunut verrat-
tain myönteisesti raittiu.skysymykseen,
mikä ilmeni mm. kieltolakiaänestyksessa
Forssahan oli nii'ä harvoja paikkoja
Etelä-Suomessa, jossa enemmistö äänesti
kieltolain säilyttämisen puolesta.

Forssan yleinen mielipide On muo-
dostunut monista eri tekijöistä, mutta
sen raittiuskantaan on varmaan paljon-
kin vaikuttanut raittiusyhdistys Kaiun'
toiminta, joka 65 vuotta on pitänyt
raittiuslippua yllä paikkakunnalla.

Raittiusyhdistys Kaiun perustamisvuosi
1884 oli käänteentekevä maamme rait-
tiushisto riassa Silloin maamme yleinen
raittiusjärjestö Kohtuuden Ystävät otti
nimekseen Raittiuden Ystävät, millä ni-
mellä se edelIeen toimii raittiusyhdistys-
ten keskuselimenä. Samalla oli raittrus-
taistelussa siirrytty kohtuuden kannalta
ehdottomuuden kannalle.

Raittiuden Ystäväin toiminnan johta,
jaksi tuli tohtori A. A. Granfelt, joka
puolisoineen vuosikymmenien kuluessa
suoritti mitä suur iarvois imrnan työn eh-
dottoman raittiustyön vainiol la

Jo ennen Raittiuden Ystäväin järjes-

tön perustamista oli ehdottomuuden poh,
jalle perustettu raittiusseuroja mm. Tur-
kuun, Vaasaan ja Helsinkiin. Kun nyt
oli saatu keskusjärjestö ehdottoman rait-
tiusliikkeen johtoon, alkoi raittiusseuroja
(-yhdistyksiä) syntyä vähitellen kautta
maan. - Kun täkäläisen raittiusseura
Kaiun säännöt vahvistetti in joulukuussa
1884, sai se järjestysnumeron 24 jou-
tuen näin alkupäähän, mutta ensimmäis-
ten joukkoon.

Että Tammelaan niinkin aikaisin pe-
rustettiin raittiusseura, johtui lähinnä
»otollisesta maaperästä». Forssaan pe-
rustettu oluttehdas levitti jouppoutta ko-
ko Forssan ympäristöön. Tätä vastaan
oli noustu taisteluu-, kohtuuden merkeis-
sä. Tammelan kirkkoherra tohtori A. E.
Granfelt ja opettaja Herman Toivonen
olivat saaneet muodostetuksi jonkin-
moisen järjestönkin kohtuuden pohjalla
juoppouden vastustamiseksi.

Kun sitten Raittiuden Ystäväin sihtee-
ri tohtori A. A. Granfelt kesällä 1884 tu-
li käymään Tammelassa setänsä tohtori
A. E. Gr ar.feltin luona ja piti raittius-
esitelmän Vekkilässä kehoittaen perusta-
maan paikkakunnalle raittiusseuran, koh.,
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tasi esitys täällä vas tak a.k ua Ryhdyttiin
toimeen ja 'ennen vuoden päättymistä oli
seura valmis virallisestikin toimimaan.

Ensimmäiseen johtokuntaan tuliva:
opettajat Herman Toivonen, August
Viksten, H. Vuori, Hilda Nikander ja
A. Nikander, urkuri G. A. luotonen,
tehtaalaiset]. B. Sulin ja Juho Villberg
sekä pastori Fr, Edv. Silvander, josta
:uli seuran puheenjohtaja ja jonka toi.,
minta paikkakunnan raittiustyössä on
vertaansa vailla.

Seuran toiminta-alueeksi tuli koko
Tammela, Forssa siihen luettuna. Ko.,
kouksia pidettiin ahkerasti, kahdessakin
paikassa yhtäaikaa. Osanotto kokouksiin
oli hyvin runsas. J1äseniä liittyi seuraan
ensimmäisen 10 vuoden aikana yli 1.000.
Raittiusseura oli ainoa yhdistys koko
suuressa Tammelassa, ja sen johdossa oli
tulisieluinen esimies, jonka sanalle ja
työlle antoi lisäpontta se arvonanto,
mitä kansa tunsi papistoaan kohtaan.

Kokoukset pidettiin maakylissä talojen
pirteissä F orssaa varten vuokrattiin ko-
koushuone lunttilan Mattilasta. Sittem-
min siirryttiin Nikanderin (Saukkolan)
koulutaloon, jossa seura toimi monta

Omalaatuisia

Vuosisadan vaihteen kummankin
puolen Forssassa oli paljon nikka-
reita (puuseppiä ja sorvareita),
joista useimmat olivat tavalla tai
toisella hyvin omalaatuisia. Lam-
minrannassa oli Nikkari-Johansson,
joka teki tavattoman tunnontark-
kaa työtä. Hänellä oli verstaansa
katolla suuri tuulimylly sorvia ja
oikohöylän (rihdin) tapaista veko-
tinta käyttämässä. Kun Johansson

kymmentä vuotta. Myöhemmin vu okrat.,
tiin huoneisto Rautatienkadun varrelta
nykyisestä Meyerin .:alosta.

Kokousten ohjelma käsitti puheita,
esitelmi-ä, laulua, lausuntaa, vuorokes-
kusteluja ja pikku näytelmiäkin. Ilrnes-
tyipä pitkän aikaa käsinkirjoitettu sano.,
malehtikin Usein kuului ohjelmaan
myös keskustelukysymys, jonka joku seu-
ran jäsenalusti ja jonka käsittelyssä tar-
joutui tilaisuus erilaisten mielipiteiden
vaihtoon, mikä tavallisesti muodostui
hyvin vilkkaaksi, joskus kiivaaksikin.
Raittiusseura paikkakunnan ensimmäise-
nä yhdistyksenä muodostui tavallaan
jonkinmoiseksi yhdistys- ja kokouskou.,
luksi.

Ennen pitkää, jo vuosisadan lopulla
alkoi paikkakunnalle syntyä muitakin
yhdistyksiä, jotka tavallaan jakoivat
raitt.usseuran jäsenistön useampien lip-
pujen alle ja hävittivät raittiusseuran
»monopoolin».

Forssan Lehdessä 17. 12. 1949.

Kalle Pylkkänen

ammattimiehiä.

huomasi, että tuuli pyöritti snpia,
tuli hänelle aina Kova kiire vaihtaa
työkalua, jolloin käsissä ollut ka-
pine saattoi tulla paiskatuksi mil-
loin minnekin, ja se tietenkin ai-
heutti sitten myöhemmin kovan et-
simisen.

Johansson oli uskovainen, mutta
pelottavan kiivas luontoinen mies.
Hän saattoi suuttuessaan menettää
malttinsa aivan täydellisesti, ja sil-



loin oli leikki kaukana. Kerran hä-
nellä opissa olleelta Matti-pojalta
pääsi ruuvimeisseli lipsahtamaan
hänen kiinnittäessään kädensijaa
vasta puleeratun piirongin laatik-
koon. Kiiltävään pintaa tuli pieni
naarmu. Tämän nähdessään Johans-
son suuttui"niin ankarasti, että siep-
pasi nurkasta kirveen ja hakkasi
piirongin kappaleiksi heittäen pala-
set ikkunasta ulos. Tämän tehtyään
hän vesissä silmin kääntyi Matin
puoleen, joka kalvistuneena katseli
tuhontekoa, ja pyysi häneltä an-
teeksi sekä sen jälkeen myös tai-
vaan isältä.

Perin omalaatuinen mies oli eräs
Urjalasta kotoisin ollut keinutuolin-
tekijä. Hän oli aluksi hyvin toi-
meentuleva ammattilainen, mutta
köyhtyi myöhemmin nälkäkuole-
man rajoille. Parhaina päivinään
hän oli niin ylpeä, että vannoi suu-
rellisia valoja. Niinpä hän mm. va-
kuutti, ettei koskaan pane ylleen
aivinaista paitaa .eikä syö silakkaa.
Näinä korskeutensa päivinä hän ru-
pesi pitämään kultaista nappia kor-
valehdessään, kuten oli nähnyt jon-
kun keikarin tekevän. Ilmeisesti
hän kuitenkin hieman häpesi täl-
laista prameiluaan, koskapa arnmat-
titovereilleen selitteli, että kohta
kun hän piini'"napiii' 'kbrVaårtsa; 'nii,Tj,
härien hampaansa särkeminen lak-
kasi.

Mies teki mallikkaita keinutuole-
ja, mutta kestäviä ne eivät olleet.
Hän ei nimittäin saanut liimausta
pitäväksi. Tähän oli montakin syy-
tä. Ensinnäkin hän tavallisesti teki
tuolinsa vesituoreesta puusta. Esim.
istuimet hän saattoi valmistaa met-
säpinojen haloista. Kun miehellä
lisäksi ei ollut minkäänlaisia puris-
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timia, liimaus ei tietenkään pitänyt,
varsinkaan kun hänellä oli sellainen
luulo, että liimaa piti jäädä sau-
maan paksulti. Näin ollen hän ei
edes yrittänyt osia toisiinsa kovasti
kiinni, joskin niitä permannolla vie-
rekkäih asetteli ja löi naulan mo-
lemmin puolin. 'Kun niihin aikoihin
vielä oli totuttu vähintään ihmisiän
kestävään työhön, keinutuoli en ky-
syntä pian loppui ja hänestä tuli
köyhä mies.

Eräänä koettelemuksensa hetkenä
mies erehtyi menemään naapurinsa
perunakuoppaan. Oli kai erehtynyt
aikaisemminkin, koska kuopan
omistaja oli laittanut sen ympärille
hälytyslangat. Salaa naapuri katseli
miehen puuhia ja kun tämä oli las-
keutunut kuoppaan, hän komensi
vaimonsa lyömään luukun kiinni ja
meni itse ilmoittamaan poliisille. -
Päästä, ämmä p-Ie, mää pois täältä,
pyysi mies, mutta 'ämmä' ei pääs-
tänyt, vaan napsautti varmuudeksi
vielä lukon kiinni. - Ja hah, sääks
täällä .oletkin, tu 'Pois .sieltä, kehoitti
poliisi. Ja niin mies joutui putkaan.
Siitä tuli raskas käry kovaonniselle
keinutuolintekijälle. Hänellä oli ni-
mittäin ehdonalaista rangaistusta
kapinanajalta, jonka hän nyt joutui
kärsimään. Ei auttanut sekään, että

"hän .pyhästi vannoi erehdyksessä
menneensä naapurin kuoppaan sitä
pimeässä omakseen luullen. Yli
neljä vuotta mies sai linnassa istua
tästä hairahduksestaan.

Vielä olisi mainittava Nikkari-
Matti (Matti Lundström), joka asui
Tölöntien käänteessä, missä hänen
rakentarnansa koristepäätyinen ta-
lonsa vieläkin sijaitsee. Nikkari-
Matti oli kokeilija, innokas rustaa-
maan kaikenlaisia vekottimia pui-
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sista polkupyöristä urkuihin saakka.
Matti oli vanhemmiten heikko ja
heiveröinen mies. Mutta sisukas hän
oli. Kun hän ei enää jaksanut pitää
sahaa pystyssä, hän rakensi liiterin
katosta riippuvan laitteen, jonka
varassa saha pysyi kohdallaan. Nyt
ei tarvinnut muuta kuin päästä veti
ja lykkäsi sen kuin voimat myöten
antoivat.

Juho Gylden oli tunnettu kirves-
mies ja rakentaja. Häntä pyydettiin
usein yhtiörikin rakennuksille po-
moksi. Niinpä hän oli rakentamassa
silloista hotellia (nyk. Kauppalan-
talo). Gylden oli pystyvämies, mut-
ta olueen menevä, niin kuin yleensä.

Tammelan pappilaa rakennettaes-
sa toht. Granfeltille ja.turkulaiselle
rakennusmestarille tuli riita siitä,
että oli muka hankittu liian oksai-
sia puita. Gylden, kiivasluontoinen
mies, ei kauan voinut mokomaa jut-

tua kuunnella, vaan tokaisi: »Kuul-
kaas ny, tohtori, etten tei voi ostaa
luutonta lihaa, emmekä mei oksa-
tonta puuta». - Gyldenin rakenta-
mia taloja väitettiin maailman ikäi-
siksi ja hyvässä kunnossa ne' ovat
vieläkin.

Juoponvikaa oli taas muurari
Viblomissa. Hänen muuratessaan
Viksbergin meijeriä kartanon isän-
nöitsijä Stålström kerran moitti
häntä liiallisesta oluenjuomisesta.
Viblom vastasi tällöin: »Kiittäkääm-
me Jumalaa, että meillä on hyvä
kalja». Vastaus lienee huvittanut
Stålströmiä, koska ei tämän erän
perästä puuttunut Viblomin juopot-
teluun. Ehkäpä yhtenä syynä tähän
oli myös se, että Viblomin kiittämä
kalja oli kartanon omasta 'rykistä'
kotoisin.

Forssan Lehdessä 9. 5. 1950.

Esko Viljanen.

Forssan savenvalajat.

Aina vuoteen 1878 saakka forssa-
laiset saivat tärkeimmät talous asti-
ansa: kivivadit ja koolit muualta,
nähtävästi Somerolta, jossa oli usei-
ta savenvalajia. Vuodesta 1874 läh-
tien näitä tuotteita alettiin kuiten-
kin saada Tammelasta, jonne tällöin
muutti savenvalaja Karl Ferdinad
Eriksson Tampereelta ja perusti sa-
venvalajaverstaan Kirkonkylään,
Rauhaniemen talon läheisyyteen.

Ensimmäinen Forssaan saapunut
savenvalaja oli August Viktor Tam-
melin, joka saapui tänne Somerolta.

V. 1878 hän perusti Ronttistenmäen
kolmannen linjan varrelle verstaan,
jota sitten piti vuoteen 1892 saakka.

Tammelin oli 'fiini' mies, niin
'nyki', että hänellä yksinpä poltto-
uunin suuta muuratessaankin oli
'rait' kaulassa ja ranteissa 'manse-
tit', jotka sopivasti näkyivät hänen
takinhihojensa alta. Hän puuttui it-
se vain kaikkein vaativimpiin töi-
hin, sällit saivat huolehtia kaikesta
muusta. Hänellä oli oma konttori-
huone, jossa hän pöytänsä takana
arvokkaasti istui papereitaan kahis-



tellen. Ehkä Forssa oli hänenlaisel-
leen herraskaiselle miehelle liian
maalaismainen, koska hän vajaat
puolitoista vuosikymmentä täällä
oltuaan myi tuottavan tehtaansa
Pudasjärveltä kotoisin olevalle, Sa-
losta tänne muuttaneelle sällilleen
Juho Siiralle ja muutti itse Messu-
kylään.

Juho Siira oli työteliäs ja pystyvä
mies. Liike alkoi menestyä yhä pa-
remmin, sillä hän valmisti ensiluok-
kaista tavaraa, jolla oli kysyntää
edempänäkin. Parhaina aikoina hän
valmisti uunillisen kuukaudessa, ja
kun uuniin mahtui tuhansia astioita,
niiden koosta ja laadusta riippuen,
tuotanto oli todella huomattava.
Tällöin hänellä oli palveluksessaan
toisinaan kolmekin sälliä ja oppi-
poika. Uudenkylän palossa 1901
(Siira oli myös innokas palokunta-
lainen) hänen selkänsä loukkaantui.
Vamma muodostui kohtalokkaaksi,
sillä jonkin ajan kuluttua se saat-
toi Siiran vuoteen omaksi ja seu-
raavan vuoden maaliskuussa hän
kuoli munuaistautiin miehuutensa
parhaassa iässä eli 36-vuotiaana.

Siiran jälkeen liikettä jatkoi hän-
tä sällinä palvellut Kalle Aarnio,
joka nai Siiran lesken. Aarniokin oli
hyvä hyppysistään ja pystyi teke-
mään miltei mitä työtä tahansa,
mutta hän oli juoppo. Toisinaan
hän juovuspäissään pilasi koko uu-
nillisen tavaraa, kun ei kyllin tark-
kaan valvonut lämmityksen kulkua.
Vähitellen verstas sitten alkoikin
rappeutua ja pääsi lopulta niin huo-
noon kuntoon, ettei siinä enää voi-
nut työskentelyä jatkaa. Kun Fors-
sa sai kauppalan oikeudet, verstas
määrättiin hajotettavaksi, eikä Aar-
niosta ollut uuden pystyttäjäksi.
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Kun 'ruukmaakari' Erikssonkin
Tammelasta oli kuollut jo vuoden
1916 alussa, Forssa jälleen jäi ilman
savenvalajaa. Tosin kivivatien ja
koolien kysyntä oli tällöin jo huo-
mattavasti pienentynyt, sillä pors-
Iiini ja emaliastiat oli otettu yhä
yleisemmin käytäntöön työväestön-
kin piirissä.

*
Savenvalajan eli ruukmestarin

työ oli raskasta ja suurta ammatti-
taitoa kysyvää. Valmisteiden pää-
raaka-aine savi haettiin Forssaan
Kydön Juhalan maalta ja maksoi se
ennen maailmansotaa 6 mk kuor-
ma. Siihen sekoitettava hiekka oli
puolta halvempaa. Saven piti olla
puhdasta ja hyvää harmaata savea,
sillä tinasavi ei tässä työssä käynyt.
Savi ja hiekka liotettiin vedessä ja
sekoitettiin, mikä tapahtui jaloin
sotkemalla, myöhemmin myllyllä.
Tässä työssä piti olla vahvat kinttu-
kiperät, sillä sitkeä savi tarttui lu-
jasti jalkoihin eikä helposti sekoit-
tunut. Lopuksi sitä paloiteltiin sopi-
van suuruisiin möykkyihin valmis-
tettavan astian koosta riippuen.
Möykky nostettiin sorviin, joka oli
latteeltaan pyörivä puulevy ja jota
pyöritettiin lähellä permantoa ole-
vasta suuresta puupyörästä jaloin
potkimalla. Tässä möykky muovail-
tiin käsin ja pienin puulastoin ha-
lutun muotoiseksi, minkä jälkeen
se nostettiin katonrajassa olevien
lautojen päälle kuivumaan. Kesällä
kuivaus tapahtui ulkona, mitä var-
ten pihalle oli laitettu tarkoituk-
seen sopivat telineet. Kukkopillit,
pienet linnun tapaiset viheltimet,
jotka olivat pikkupoikien halutuim-
pia leikkikaluja, kätevä mies val--
misti yksinomaan käsissään tavat--
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toman nopeasti, vaikka niitä varten
oli kyllä varta vasten tehty muotti-
kin olemassa.

Kun. työ oli saatu- tällesasteelle. se
ei suinkaan ollut valmis.ivaan vaati-
vin työ oli vielä jälellä. Ruoka-
astiat nimittäin myös laseerattiin,
kiilloitettiin, tavallisimmin kuiten-
kin vain sisältä. Laseeri tehtiin lyi-
jystä, jota uunilliseen tavaraa tar-
vittiin noin 40 kiloa; sen painoinen
kanki maksoi 4 mk, ensimmäisen
maailmansodan jälkeen 40 mk.
Kanki paloiteltiin ja sulatettiin suu-
ressa padassa. Hehkuvaa lientä kei-
tettiin niin kauan, että se muuttui
pieniksi ryyneiksi. Tämä oli kuumaa
ja huolellisuutta kysyvää työtä, sil-
lä keitosta oli jatkuvasti hämmen-
nettävä ja kaadettava sekaan aina
välillä öljyä, jotta keitos ei olisi
palanut pohjaan. Sulaan lyijyyn se-
koitettiin myös jauhoksi hakattua
valkoista kiveä, jota pikkupojat sa-
noivat tulikiveksi, koska se kiven-
palasia yhteen lyötäessä leiskahti
tulta. Kivi hakattiin palasiksi suu-
ressa kivihuhmaressa tylppäpäisellä
kangella ja jauhettiin käsikivillä
yhä hienommaksi. Kun sekoitus oli
valmis, se siilattiin taajan sihtin lä-
pi, jolloin saatiin hienoa jauhoa.

Kun laseeriaine oli valmis, astia
kastettiin ruisjauhoveteen ja koris-
teltiin ennen kiilloitusta. Koristeai-
neena oli saksansavi, joka liotettuna
oli valkoista kuin piimä. Kostutettu
astia pantiin sorviin ja pyöritettiin

. sitä hiljalleen. Koristeaine juoksi
tällöin. tasaisena viivana helapäi-
sestä sarvesta, jossa oli sen suurui-
nen reikä.vkuinka leveätä raitaa
kulloinkin haluttiin. Usein nämä
raidat tehtiin myös juomullisia. Täl-
laisia käytettiin esim. kukkamalja-

koissa, jotka kuitenkin oli tehtävä
maalaamalla, ja niden teossa käy-
tettiin värejä.

Kun astia oli koristettu" kosteaan
pintaan rapisteltiin sihtin läpi·lyi-
jyjauhoa, jonka jälkeen se oli val-
mis poltettavaksi.

Tammelinin valmistama poltto-
uuni oli noin 3 X 2 X 1 1/2 metriä ja
siihen mahtui pienempiä astioita tu-
hansia kappaleita. Uunissa astiat
olivat syrjällään savesta tehtyjen
laattojen varassa ja niin asetetut,
etteivät ne ottaneet toisiinsa kiinni;
tavallisesti väliin oli pantu pieni sa-
venpalanen. Polttouuni lämmitettiin
sen sivussa olevasta kolmesta läm-
mitysuunista, joista syrjimmäiset
olivat keskimmäistä pienempiä.
Lämmitys aloitettiin näistä, sillä
lämmön piti kohota hitaasti ja tasai-
sesti. Jos astiat saivat liian äkkinäi-
sen kuumuuden, ne hajosivat ja jos
lämpö taas kohosi liian hitaasti, ne
painuivat viutiloon. Senpä vuoksi
lämmitys olikin tarkkaa työtä, jota
mestari aina itse henkilökohtaisesti
valvoi. Aamusta iltaan saakka tulta
poltettiin vain pienemmissä pesissä,
joskin kuumuutta tasaisesti nostaen
ja vasta yöksi sytytettiin tuli suu-
reen pesään. Lämpö näistä pesistä
meni kanaaleita myöten polttouu-
niin. Isossa pesässä halot poltettiin
pystyssä ja lämmityksen kestäessä
ne oli nostettava uuniin keksillä,
sillä kuumuuden vuoksi ei lähelle
voinut mennä. Ison uunin lämmitys
saattoi kestää toistakin vuorokaut-
ta. Kuumuutta lisättiin yhä vain ja
lopuksi pesään laitettiin varta vas-
ten valitut 'ruutikuivat puut, jolloin
liekit leimahtivat kuin helvetin lies-
kat. Tällöin tuli hulmahteli pitkinä
kielekkeinä savupiipustakin, jonka



vierelle oli tulipalon varalta ase-
tettu vesitynnyri.

Polttouunin suu oli muurattu um-
peen, mutta yksi tiili oli jätetty ir-
rotettavaksi, mistä mestari seurasi
lämmitykSl!n kulkua. Kuumuuden
kohotessa korkeimmilleen astiat oli-
vat hehkuvan punaisia. Kun tuli
pesistä oli sammunut, tähystyskivi
irrotettiin ja uunin annettiin hi-
taasti Jäähtyä. Jos lämpö laski äkki-
näisesti, niin siitäkin oli seuraukse-
na rikkoontumisia. Ja huolellisim-
minkin vaalitussa poltossa aina sär-
kyi joitakin astioita. Vasta vuoro-
kauden kuluttua uunin suu koko-
naan purettiin ja alettiin purkami-
nen. Onnistuneen työn jälkeen oli
syytä juhlia. Aarniolla tässä juhlin-
nassa vierähti usein viikko, toisi-
naan parikin, mutta kohtuudenmie-
hillä se oli vain yhden ehto on kes-
tävä rentoutuminen.

*
Siiran verstaassa valmistettiin

myös kaakeleita, joita myytiin lä-
hinnä Forssa-yhtiölle, joka osti niitä
suurissa erissä uudisrakennuksil-
leen. Kaakeli valmistettiin samasta
aineesta kuin kivivadit ja kukka-
ruukutkin, mutta päällystettiin ko-
konaan saksansavella, minkä jäl-
keen ne kiilloitettiin edelläkuvattua
laseeraus-menetelmää käyttäen.
Kaakelintekoa varten oli oma ko-
neensa, jolla syrjäuurnat valmis-
tettiin, sillä kaikkien piti tulla eh-
dottomasti samanlaisia. Kaakeli
maksoi suurissa erin ostettuna 25
penniä kpl, mutta kappaleittain 40
penniä.

Puoli litraa vetävän kivivadin
hinta oli 10 penniä, litran vetoisen
15 penniä hinnan kohotessa aina 10
penniä litraa kohti. Vadilla ja koo-
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lilla ei ollut muuta eroa, kuin että
koolissa oli korva kummassakin lai-
dassa. Isompien astioiden hinnan-
nousu oli kuitenkin suhteellisesti
suurempi, sillä niden ori·nistu~inen
oli epävarmempaa." Niinpä 8 litran
vetoinen astia maksoi jo 2 mk, mut-
ta sittenpä niitä tehtiinkin vain eri-
koistilauksesta.

Siiralla oli toisinaan jälleenmyy-
jiä jopa puoli tusinaa, mutta Aar-
niolla enää vain pari kolme. Nämä
kaupittelivat astioita kylästä ky-
lään hevosella kulkien ja niitä ta-
loissa tarjoillen. Forssan verstaan
tuotteita myytiin aina Punkalaidun-
ta, Huittista ja Lauttakylää myö-
ten ja toiseen suuntaan Kalvolassa,
Janakkalassa ym. Hämeenlinnan
naapuripitäjissä. Somerolle päin ei
ollut pitkälti asiaa, siellä kun oli
savenvalajia useampia. Kun ajat
huononivat ja saviastioiden kysyn-
tä muutenkin pieneni, niin Aarnio
kaupitteli astioitaan itse, jota var-
ten hankki hevoskaakin. Usein hä-
nellä oli joku pojistaan mukanaan.
Suvisin se olikin miellyttävää työ-
tä, aurinko kun somasti lämmitti
rattaillaistujan selkää, mutta talvi-
sin siitä oli huvi kaukana, sillä kä-
vellenkin tahtoi kylmä varpaita
käpristellä.

Pääasiallinen myynti valmistajan
itsensä toimesta tapahtui kuitenkin
torilla lauantaiaamuisin. Tammelin-
in ja Erikssonin ajoista lähtien näh-
tiin ruukmaakarin myynti pöydät
torilla säännöllisesti. Täällä myyn-
nistä huolehti kuitenkin pääasialli-
sesti naisväki, tavallisimmin talon
emäntä.

Forssan Lehdessä 23. 5. 1950.

Esko Viljanen.
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Urjalan kansakoulun ensimmäiset miesopettajat.

Urjalan kirkkoon oli jo 1830 han-
kittu urut ja soittajan toimi pää-
tetty antaa koulumestarille. Tänne
tuli urkujensoittajaksi Orimatti-
lan Mallusjoen kylästä kotoisin ole-
va ylioppilas Juho' SeLvenius, joka
toimi samalla koulumestarina. Sel-
venius on ollut eräästä jäämistös-
sään olleesta puvusta ja ainoasta
tallella olevasta valokuvasta pää-
tellen sirorakenteinen, tummatuk-
kainen mies.

Jyväskylän seminaarista saivat
ensimmäiset oppilaat päästötodis-
tuksen kesäkuun 14. pnä 1867.

Noiden 23 nuorukaisen joukossa
oli myös urjalainen Juho Selvenius.

,:t:än näyttää olleen monipuolinen,
lahjakas mies. Urkujen soittajana
hänen täytyi olla musikaalinen. Hä-
nen kirjastossaan oli useita vieras-
kielisiä kirjoja. Eräitä muistoja hä-
nen käsityötaidostaankin on säily-
nyt viime vuosikymmenille, .Ja
edelleen hän oli innostunut maan-
viljelykseen. Hän oli johtavien pii-
rien suosiossa, koska seurakunta
myönsi hänelre lainaksi =eminaa-
rissa tarvittavat varat. Ehkä hänen
suosijansa luulivat Selveniuksen
suoriutuvan seminaarista tuota pi-
kaa. Mutta kun ei niin käynytkään,
seurakunta päätti kokouksessaan
takavarikoida Selveniuksen irtai-
men omaisuuden.

Kouluajallaan Sclvenius nautti
virkavapautta. Hänen virkaansa
hoiti K F. WahLm,an, jonka vaki-
naista tointa en ole onnistunut saa-
maan tietooni. Koulua nimitettiin
silloin pitäjänkouluksi. Se oli saa-

nut kaksi vaikutusvaltaista ystä-
vää: Honkolan kartanon tilanhoita-
jan, kapteeni C. E. Wetterhoffin ja
pitäjän kappalaisen Nils August
Uskelinin. Selveniuksen palattua
hommattiin koulu varsinaiseksi
kansakouluksi Sen poikaosasto toi-
mi Immalassa ja tyttökoulu Säterin .
tyylikkäässä rakennuksessa, joka
ennen oli ollut kapteenin virka-
asuntona. Poikakoulua hoiti J. Sel-
venius ja tyttöjen opettajana oli
Hilma Lindström, Kangasalan kruu-
nunvoudin tytär.

Eräs koulun ensimmäisistä oppi-
laista, lähes 90-vuotias emäntä
muisteli niitä valmisteluja, joita
tehtiin, kun odotettiin Cygnaeusta
koulua tarkastamaan. Tilaisuus oli
suuri juhla. Koulut oli köynnöksin
koristettu, lippu liehui salossa.
Opettajattaren huone oli paperoitu.

Selvenius puuhasi 'koulukeittolan,
joka toimi vuosina 1867-69. Keit-
tolasta jaettiin lämmintä ruokaa va-
rallisille oppilaille maksusta, mutta
varattomille ilmaiseksi. Maanantai-
na, keskiviikkona ja perjantaina oli
peruna- tai lihakeittoa, tiistaina,
torstaina ja lauantaina suurirnoista
ja jauhoista valmistettua ruokaa.
Varat keittolaan hankittiin keräyk-
sellä, suurin osa saatiin kartanoista.

Furuhjelmit ovat tehneet paljon
lahjoituksia sekä kirkolle että kou-
lulle. Heidän vaikutuksestaan tun-
tuu perustetun kansakouluun tyt-
töluokka. Honkolasta maksettiin
opettajattarelle 50 mk:n vuotuinen
ylimääräinen palkka, joka lakkau-
tettiin vasta 1895. Honkolasta lah-
joitettiin koululle ensimmäinen ur-

..•



kuharmooni ja lainakirjasto. Oli
myös tyttöjen apurahasto, jota kar-
tutettiin lahjoituksin, ja herrasväen
ompeluseura valmisteli vaatekappa-
leita varattomille oppilaille.

Oppilaita oli ympäri kuntaa etäi-
simmistäkin kylistä, kuten Hako-
lahdesta, Perholta, Halkivahasta,
Mellolasta ym. Etäällä asuvat lap-
set majoitettiin koulua lähellä ole-
viin taloihin.

Opettajantyönsä ohella Selvenius
toimi urkurina. Opettajan arkipäi-
vätkin olivat työntäyteisiä. Eräänä
sunnuntaina 1871 hän jäi mitään
ilmoittamatta pois kirkosta. Syynä
ehkä oli liikarasitus, ehkä osaltaan
vastaiset suunnitelmat. Silloin kirk-
koherra pahastui. Hän kutsui koolle
kirkonkokouksen, jossa melko pai-
nokkaasti arvosteltiin Selveniuksen
menettelyä ja päätettiin julistaa ur-
kurinvirka avoimeksi.

Koulun lähellä sijaitsevasta As-
talan talosta kuoli isäntä. Leski hoi-
teli nuoren poikansa kanssa taloa.
Selvenius solmi avioliiton emännän
kanssa ja muutti isännäksi Asta-
laan. Hän jätti opettajatoimen ja
urkurin tehtävät. Pariskunnalla oli
yksi tytär, josta tuli talousopettaja
ja joutui naimisiin serkkunsa kans-
sa Punkalaitumelle.

Koulun palossa 1924 tuhoutuivat
pöytä- ja päiväkirjat. Muistitiedot-
kin ovat häipyneet. Monien etsis-
kelyjen jälkeen löysin Selveniuk-
sen muotokuvan, mutta se lienee
kadonnut eräältä hänen sukulaisel-
taan. Ainoastaan kirkkoneuvoston
ja kirkonkokouksen pöytäkirjat an-
tavat hänen toiminnastaan vähäi-
siä varmoja tietoja. Selvenius on
todennäköisesti ollut hyvä kasvat-
taja, koska hänen koulustaan on
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lähtenyt Urjalan huomattavimpia
miehiä.

*
Urjalankylän kansakoulun opet-

tajaksi tuli nyt Kalle Kustaa Talvi-
nen. Hän oli syntynyt Jämsässä
syyskuun 9. pnä 1843. Hänen isänsä
Kalle Talvinen toimi siellä lampuo-
din pitäjänä. Kalle Kustaa harjoit-
teli aluksi kotiopintoja, sillä hänel-
lä oli halu päästä seminaariin. Tal-
vinen lienee silloin jonkun opastuk-
sella hankkinut itselleen englannin-
kielen taidonkin, koska hänen mai-
nitaan matkustaneen Skotlannissa
tutustumassa kansakouluoloihin ja
maanviljelykseen. Jyväskylän semi-
naarista hän sai päästötodistuksen
1868, minkä jälkeen hän näyttää
tehneen edellämainitun ulkomaan-
matkan. Talvinen toimi aluksi 1869
-72 opettajana Tuuloksen kirkon-
kylässä, josta hän muutti Urjalan-
kylään ja toimi täällä vuodet 1872-
74. Urjalasta hän meni Koiviston
kirkonkylän kouluun, jossa oli
v:een 1905 asti.

Urjalassa en ole Talvisesta löytä-
nyt asiakirjamainintaa, vain hänen
toiminnastaan eräitä jälkiä. Talvi-
sen aikana poistettiin kirjoitusta
harjoiteltaessa hiekkapenkki ja
puutikku. Hän teetti oppilailleen
kirjoitusvihot, jotka muodoltaan
muistuttivat nykyistä vihkomallia.
Kirjoituksessa käytettiin mustetta.
Pari vihkoa on talletettuna Lounais-
Hämeen museossa. Ne ovat oikein-
kirjoitusvihkoja, jotka käsialan,
siisteyden ja asiallisuuden puolesta
kelpaisivat malliksi mille koululle
tahansa. Työnsä tuloksista päättäen
Talvinen on ollut erinomainen
opettaja.
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Muistitiedon mukaan Talvinen oli
vankka mies ja käytti tuuheata täy-
sipartaa. Hänen käsialansa on sel-
vää ja koristelematonta. Siitä pää-
tellen hän on ollut itsenäinen ja
suoraviivainen mies. Cygnaeuksen
aikana kiinnitettiin seminaarissa
suuri huomio käsialaan.

Mitkä syyt vaikuttivat Talvisen
muuttoon Urjalasta, siitä ei ole säi-
lynyt muistitietoakaan. Olihan uu-
den kansakoulun rakennuksen han-
ke jo alulla, joten pian olisi vapau-
duttu kylmästä ja rapistuneesta
Immalasta, jonka permannolle lie-
villäkin pakkasilla nousi kuuraa,
eikä molempia porstuan ovia voinut
sulkea.

*
Urjalankylästä kansakoulu muu-

tettiin 1875 Laukeelaan, jota jo sil-
loin pidettiin laajan kunnan kes-
kuksena. Uuden kaksoiskoulun pii-
rustukset oli laatinut arkkitehti
Evert Lagerspetz Helsingistä. Se oli
kaunis rakennus. Opettajan täytyi
alkuvuosina kulkea luokan lävitse
asuntoonsa. Ensimmäiseksi opetta-
jaksi sinne tuli Juho Vihtori Hirs-
järvi. Hän oli syntynyt Urjalassa
6. 1. 1849 ja käynyt täällä kansakou-
lun. Hirsjärvi pyrki Jyväskylän se-
minaariin, josta sai päästötodistuk-
sen 1872. Hän toimi aluksi pari
vuotta Viro lahdella, josta hän 1874
muutti Urjalaan ja toimi Laukeelan
kansakoulun ensimmäisenä opetta-
jana. Täällä hän solmi avioliiton
Kerolan tyttären Vilhelmiina Dahl-
manin kanssa. V. 1876 hän anoi 150
mk vuotuista palkankorotusta. Hirs-
järvi perusteli anomustaan sillä, et-
tei hän elä Laukeelassa silloisella
palkalla. Kuntakokous käsitteli asi-
aa. Pöytäkirjaan merkittiin erittäin

kiittävä lausunto Hirsjärven toimin-
nasta. Sen sanamuoto lienee jonkun
sivistyneen henkilön sanelema.
Mutta kunnan isät myönsivät vain
50 mk. Hirsjärven anomukseen
suostuttiin siis vain puolittain, siksi
hän muutti Kiikan kirkonkylän
kansakouluun. Opettajatar Rosa
Michelsson anoi 100 mk:n korotusta,
mutta siihen ei suostuttu.

Silloinen palkka olikin varsin pie-
ni ja heidän toimeentulonsa tukala.
Monin paikoin olikin tapana viedä
opettajalle ruokatarpeita, jota lau-
keelalaisetkin nähtävästi olivat teh-
neet.

Kiikassa Hirsjärvi suoritti pitkän
ja tuloksellisen työn. Muuan oppi-
laansa kirjoitti vuosi sitten Hirsjär-
ven syntymän 100-vuotismuistopäi-
vänä mm., että hänen entisten oppi-
laittensa olisi pitänyt järjestää
muistohetki kirkonkylän koululle.

Hirsjärvi olisi ansainnut jälki-
maailman kiitollisuuden tarmok-
kaasta opetuksesta ja isänmaallisen
hengen istuttamisesta oppilaisiin,
mikä niin oleellisesti liittyi hänen
opetukseensa. Silloisilla puutteelli-
silla opetusvälineillä, etevän opetta-
jan ansiosta päästiin hyviin tulok-
siin, vieläpä parempiin kuin mihin
nyt useissa kouluissa päästään.
Opettajalta herahti historiantunnil-
la herkirnmissa kohdin kyynel sil-
miin. Silloin hän käantyi selin oppi-
laisiinsa ja nieleskeli kyyneleensä.
Lasku- ja mittausoppitunneilla il-
mestyi numeroita kuin sähkökipi-
nöitä mustalle taululle, ympyrä syn-
tyi yhdellä kädenheilauksella.
Unohtumattomat olivat voimistelu-
tunnit. Hirsjärvi suorittikin 1877
voimisteluopettajantutkinnon, mut-
ta jäi toimimaan kansakouluun.



Tarkastaja Olavi Wallin mainitsi
Hirsjärvestä: sHän on kasvattaja,
joka muodostaa persoonia .• Hirsjär-
vi olikin itsenäinen, voimakas ja
ehyt luonne, joten hän välittömästi
vaikutti oppilaisiinsa.

Ajat ja tavat muuttuvat. Mitä sa-
noisi nykyajan opettaja työskennel-
lessään hänen koulunsa kaltaisessa
laitoksessa. Hirsjärvi pilkkoi palkat-
ta koulun puut ja hoiti lämmityksen.
Kunta ei raskinnut koululle raken-
taa saunaa, mutta opettaja rakensi
sen omalla kustannuksellaan. Siellä
kylpivät toiset opettajatkin. Kou-
lulla suoritetut pikku korjaukset
Hirsj ärvi maksoi omasta pussistaan.

Hirsjärvi oli etevä puhuja. Kiikan
kirkossa hän saarnasi jumalanpal-
veluksissa usean vuoden aikana.
Eräs opettaja kertoi, että he järjes-
tivät isänmaallisen juhlan. Toiset
puhujat eivät saaneet kuulijoitaan
innostumaan, mutta Hirsjärvi tem-
pasi kuulijat mukaansa. Pää pys-
tyssä, käsiään viittoen virtasi asi-
allinen esitys hänen suustaan, juh-
laan tuli juhlamieli.

J. V. Hirsjärvi oli innokas puu-
tarhuri. Luultavasti Laukeelan kou-
lun ensimmäiset kauniit istutukset
olivat hänen työnsä tuloksia. Kii-
kassa hän raivasi koulun kivikko-
mäen, ajatti siihen ruokamullan ja
kasvatti hedelmäpuutarhan. Omalle
palstalleen hän myös, raivasi maan
ja kasvatti hedelmätarhan.

Kansakouluihin oli sijoitettu lai-
nakirjastot. Niitä hoitivat opettajat
palkatta. Niin oli laita Laukeelan
koulussakin. Hirsjärvi oli innokas
kirjamies. Hän järjesti kirjastoon
sopivaa lukemista lapsille, että kas-
vaisi kirjallisuutta lukeva sukupol-
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vi. Hän kirjoitteli yhteiskunnallisia
ja taloudellisia kysymyksiä moniin
lehtiin. Mainitsen niistä vain muu-
tamia: Kansakoulu, Päijänne, Ilma-
rinen, Laatokka, Hämeen Sanomat
ja Satakunta. Hirsjärvi teki seudul-
laan paljon asiakirjoja ilman palk-
kaa.

J. V. Hirsjärvellä oli yhdeksän
lasta, jotka hän koulutti; neljä toi-
mi kansakoulunopettajina ja Väinö
Lohjan yhteiskoulun rehtorina.

Tulee ajatelleeksi, miten voivat
kansakoulunopettajat tulla toimeen
noin suuren perheen kanssa ja vie-
lä kouluttaa lapsiansa. Siinä on
täytynyt elää säästäväistä elämää.
J. V. Hirsjärvestä on sanottu, että
hän vielä seurasi, uhrauksia tehden,
kärsivien ihmisten elämää. Hän oli
ankaran kristillistä elämää viettävä
ihminen.

J. V. Hirsjärvi oli opettaja, kas-
vattaja, ihminen, ihmisten ystävä,
isänmaan ystävä, luonnonsuojelija,
eläinten ystävä, verraton työmies.

Tuo pienenkokoinen ruumis kesti
vain 63 v:n ikään. Elämä sammui
9. 9. 1911.

Urjalan kansakoululaitos alkoi
ilman kiistoja. Se syntyi sivistyneis-
tön harrastuksesta etevien talonpoi-
kien myötävaikutuksella. Sillä oli
suuri onni saada alkutaipaleelleen
eteviä, alaansa innostuneita työnte-
kijöitä, joiden vaikutus ulottui kou-
lun seinien ulkopuolellekin. »Sina-
pinsiemenestä» se on kasvanut suu-
reksi puuksi, jonka oksat ulottuvat
ympäri laajan kunnan.

Forssan Lehdessä 3. 8., 10. 8. ja
12. 8. 1950.

Eevertti Vehmas.



20

'Tilasinvuoren' kuparikaivos Ja Salmistonmäki.

Vaikka lounaishämäläisten koti-
seudun tuntemus onkin suhteelli-
sen perusteellinen, niin meistä itse
kunkin kohdalle sattuu aina silloin
tällöin tilanteita, joissa saa suoras-
taan hävetä tietämättömyyttään.
Ja häpeämiseen onkin syytä silloin,
kun joutuu toteamaan, että aivan ko-
tinurkilla on historiallisia kohteita,
joista ei ole tiennyt mitään tai kor-
keintaan kuullut taruntapaisia jut-
tuja. Näin kävi allekirjoittaneelle
muutama päivä sitten, kun jouduin
toht. E. Aaltosen ja maist. Au-
lis 0 jan kanssa saapastelemaan
Salmistonmäen ja 'Tilasinvuoren'
kumpareita.

Ainakaan nuoremman polven
joukossa ei liene monta, jotka tie-
täisivät, ettei puuvillatehdas ole-
kaan Forssan ensimmäinen teolli-
suuslaitos. Näin on kuitenkin asian
lai ta, sillä joy Ii 200 vuotta sitten
Forssan 'yläkosken' partaalla on
ollut kuparisulattimo, johon raaka-
aine tuotiin Tilasin kuparikaivok-
sesta. Kaivos-sana tuntuu perin
juhlalliselta, mutta niin vain asian
laita on, että Tammelassa, Loimi-
joen suujuoksulla, Papinsillasta
noin 300-400 metriä Riihivalka-
maan päin, nykyisen Mikkolan ta-
lon pihamaalla on todella ollut ku-
parikaivos, jossa on työskennelty
parinkymmenen miehen voimalla
ainakin kymmenkunta vuotta. Kai-
voksesta on vielä näkyvissä kolme
kallion hakattua suuaukkoa, joista
tosin yksi on jo kahden vuosisadan
aikana miltei kokonaan täyttynyt.
Mutta kaksi aukkoa on vielä jälellä.
Toinen on miltei pyöreä ja vain

muutaman metrin läpimittainen,
mutta toinen on suorakaiteen muo-
toinen ja ainakin kymmenen met-
rin pituinen ja noin neljän metrin
levyinen. Niiden syvyydestä ei saa
katsomalla selvyyttä, sillä ne ovat
niljaisen, vihreän veden peitossa
vedenpinnan ulottuessa parin kol-
men metrin korkeudelle louhoksen
reunasta. Mutta Mikkolan vanha-
emäntä tiesi kertoa, että niitä jos-
kus hänen nuoruudessaan oli mi-
tattu ja parin pitkän köyden pää-
hän pantu paino ei ollut pohjaa ta-
vannut. Nykyisin on ainakin jo
suurempi kaivanto - vuosikymme-
niä kun on kaatopaikkana ollut -
siksi paljon täyttynyt, ettei lou-
hoksen syvyydestä saa edes aavis-
tusta.

Edellä olevien lainausten ja se-
lostusten valossa Tammelan kupari-
kaivos on siis ollut toiminnassa jo-
pa puoli vuosisataa, mutta todelli-
suudessa. sen työskentely lienee su-
pistunut kymmeneen vuoteen. Mai-
nittakoon, että ko. kuparisuonta on
nykyaikaisin välinein tutkittu vii-
meksi suvella 1949 ja näiden tutki-
musten valossa näyttää siltä, että
malmisuoni on loppuun louhittu.
Outoa on, että paikkaa on kutsuttu
vuoreksi, sillä todellisuudessa siinä
on vain vähäinen kalliokumpare.
Ehkä se johtuu siitä, että vuori-sana
olennaisesti liittyy kaivosteollisuu-
teen. Arvoitus ainakin allekir-
joittaneelle on myös se, mitä Lim-
nell tarkoittaa »toisella uomalla»,
jota myöten malmin kuljetus sulat-
timo on on vaivattomasti käynyt, el-



lei kysymyksessä ole ollut silloin
vielä lähelle kaivosta ulottuvan
Loimalammin väylän käyttö.

*
Myös Salmistomäki eli Salmiston-

kallio, joksi sitä vanhemmissa asia-
kirjoissa nimitetään, on joutunut
historian valokeilaan. Siinä on ni-
mittäin kulkenut entisten Loimon ja
Kalvolan pitäjien raja. Tuona ra-
jana mainitaan 1463 mm. Salmis-
tonkallio, Lylynoja ja Vuoltu.
Salmistonkallio taas on epäilemättä
sama kuin Salmistenmäki. Toht.
Aaltonen ja maist. Oja pitivät hy-
vin todennäköisenä, että raja olisi
jatkunut Salmistonmäestä Pyhäjär-
ven yli Kaukolaan. Siellä on näet
Yli-Huokunan talon kotipellolla
selvästi rajapyykiltä vaikuttava
suuri laakakivi, joka kaikesta päät-
täen on siihen muualta siirretty.

Siitä, mistä nimi Salmistomäki-
Salmistonkallio juontuu, on myös
esitetty monenlaisia arveluja. Mais-
teri Toivo K a u k 0 r a n ta tulee
tutkielmassaan 'Salmisto, vanha
hämäläinen kiuaskivi' siihen johto-
päätökseen ,etä mäki on saanut ni-
mensä siinä esiintyvän salmistoki-
ven mukaan, koska tämä kivilaji on
tunettu erinomaisena kiuaskivenä
ympäri Hämettä eikä kivi siis ole
voinut saada nimeään ko. mäen mu-
kaan. Koska salmisto kiven nime-
nä on kuitenkin outo, täytyy pää-
tellä, että sen takana on jokin muu
vielä arvaamaton käsite. Maist.
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Oja arveli sen johtuvan sanasta
salvaa, jolla Hämeessä on kolme
merkitystä, nimittäin kuohita, edis-
tää (salvova, juoksussaan joutuisa
hevonen) sekä rakentaa (salvaa
nurkkaa). Tätä olettamustansa
hän perusteli myös sillä, että Tam-
melan pappilaa koskevissa vanhois-
sa asiakirjoissa eiintyy nimet sellai-
set kuin Salvistonhaka, Salviston-
mäki jne. Toht. Aaltonen ei pitä-
nyt mahdottomana, että nimitys
olisi peräisin Virosta, jossa on ollut
mm. Salmistu-niminen muinainen
satama lähellä Tallinnaa. Nyt kun
uudet arkeologiset löydöt yhä vah-
vistavat käsitystä, että Häme on
saanut asutuksensa suoraan Suo-
menlahden yli Virosta, niin on hy-
vin mahdollista, että tulijat ovat
tuoneet mukanaan myös nimiä en-
tiseltä kotiseudultaan.

Mainittakoon, että minerologi
prof. Pentti E s k ola, joka on hen-
kilökohtaisesti käynyt Tammelan
Salmistomäkeen tutustumassa, mai-
nitsee salmistokiven olevan sarvi-
välkeperidotiittia ja että se on to-
della erinomaista kiuaskiveä, joka
kestää hyvin suuria lämpötilan
vaihteluja eikä siis kiukaassa mu-
rene.

Julkaistu laajempana Forssan
Lehdessä 22. 8. 1950.

Tässä jätetty pois kirjallisuusviit-
teet.

Esko Viljanen.
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Sul<umuistoja Urjalan Pakkasen isännistä.

18. vuosisadalla, viisi miespolvea
sitten, oli isäntänä Mikko Matin-
poika, joka oli tullut vävyksi naa-
puritalosta. Hän oli hyvin voima-
kas mies; hänellä kerrotaan olleen
kahden tavallisen miehen voimat.
Luonteeltaan hän oli hiljainen ja
vakava. Taloa pitäessään hän oli
tehdä aikamoisen erehdyksen. Hän
nimittäin aikoi myydä Pakkasen
sukutilan Honkolan silloisille omis-
tajille. Kauppakirjatkin oli jo teh-
ty, ei puuttunut muuta kuin nimet
alta. Mutta kun tuli emännän vuo-
ro, tämä teki tenän eikä kirjoitta-
nutkaan nimeään. Näin kauppa
raukesi. Isäntä ei voinut yksin
myydä taloa, koska emäntä oli ta-
lon perillinen. Viisas ja kunnon ih-
minen tuo Anna emäntä oli, kun pe-
lasti Pakkasen talon vieraalle me-
nemästä.

Mikko isäntä eli vanhaksi, lähes
90-vuotiaaksi. Eläkevaarina olles-
saan hän lepäili sängyssään pirtin
muurin sivussa. Isäni oli silloin
nuori poika ja on kertonut usein
paistaneensa papalle silakoita hiili-
vaikealla. Vaari oli siitä kiitclli-
nen ja sanoi isälleni kerran: »Poika,
minulla ei ole mitään perintöä si-
nulle antaa, millä sinun hyvyytes
palkitsisin, mutta siunauksen minä
sinulle jätän». Tuo vanhan papan
testamentti nuorelle poikansa pojal-
le' oli paljon arvokkaampi ja kal-
liimpi kuin jokin esine tai raha-
summa. Me emme voi ostaa onnea
emmekä siunausta rahalla, se tulee
meille vain perintönä eri teitä.

Isäni on niinikään kertonut, että
Mikon vaimo, Anna, oli uskovainen.

Kun hän esim. laittoi jouluillallista,
hän lauloi koko ajan, ja kun ruoan
valmistaminen senaikuisilla väli-
neillä ja pöydän kattaminen veivät
paljon aikaa, hän ehti laulaa ulko-
muistista miltei puolet jouluvirsistä.

Seuraava isäntä Samuli Mikon-
poika oli niinikään voimamies ja
vanhan ajan urheilija. Juuri hän
laski oikean perustuksen Pakkasen
talossa korpi en ja suoniittyjen vil-
jelyksille. Hän kaivoi ja kuivasi
yksin 14 ha:n suuruisen järven ja
sai sillä tavalla viljelyskelpoiseksi
suuret alat maata, joka ennen oli
ollut hylkyä, vesiperäistä korpea.
Hän oli myös uhkarohkea mies ot-
tamaan kiinni rosvoja ja pahanteki-
jöitä. Kerrankin Longin torpasta
Vesilahden puolelta 6 rosvoa yh-
dellä kertaa. Näistä ansioistaan hän
sai 1846 suuren, rinnassa kannetta-
van hopeisen »Suomalaisen huoneen
hallituksen seuran» mitalin, jossa
on keisari Nikolai I:n kuva. Samuli
osasi myös parantaa ihmisiä tau-
deista, joutuipa hän olemaan käti-
lönäkin Hämeenlinnan matkallaan
eräässä talossa. Myös oli hänellä
kova halu päästä opin tielle. Hän
pyrki Turun kouluun, muttei pääs-
syt, kun ei osannut ruotsia. Hän
viipyi Turussa setänsä luona 4 päi-
vää ja joutui mm. Akatemian ana-
tomiseen laitokseen, josta sai oppia
parann ustai toonsa.

Samulilla oli hyvä muisti. Tul-
tuaan kirkosta hän kertoi kotiväelle
papin pitämän saarnan miltei koko-
naan. Kerron tästä erään esimer-
kin. Urjalassa oli niihin aikoihin
kirkkoherranpaikka avoinna ja si-



tä haki mm. pastori Hällfors, joka
sitten kirkkoherraksi huudettiinkin.
Kun hän oli pitämässä vaalisaar-
naansa Urjalan kirkossa, istui kuu-
lijoiden joukossa myös Pakkasen
Samuli ja kotiin päästyään kertoi
saarnan kotiväelle aivan sellaise-
naan. Kirkkoherra sai kuulla, että
Kehrolla on sellainen mies, jonka
muisti on tavallista parempi. Kun
siten kerran pappilassa oli koolla
useita pappeja ja muita vieraita,
kirkkoherra sanoi vierailleen, että
hänen seurakunnassaan on sellainen
mies, joka muistaa kertoa papin
saarnan kotiväelleen miltei sanasta
sanaan. Pappisveljet ihmettelivät,
voiko sellaista olla, ja silloin kirk-
koherra lähetti kuskinsa hakemaan
hevosella Pakkasen Samulia pappi-
laan. Kirkkoherra pyysi tätä ker-
tomaan ulkoa hänen vaalisaarnan-
sa. Pakkanen alkoi ja kun hän oli
lopettanut, kysyttiin kirkkoherral-
ta, oliko Samuli kertonut oikein.
Kirkkoherra totesi, että aivan niin
hän oli saarnannut. Tämän jälkeen
seuranpito jatkui ja isäntä istui
pappisvieraitten mukana. Ja jäl-
leen hänet saatettiin hevosella ko-
tiin. - Samuli Pakkanen kuoli hal-
vaukseen 75 vuoden ikäisenä.

Seuraava isäntä, Mauri Samuli
Pakkanen sai tilan haltuunsa suur-
ten nälkävuosi en jälkeen, jolioin
Suomessa vallitsi suuri köyhyys ja
kurjuus. Mauri Samuli nouti emän-
nän Kangasalta, Kiehelän talosta.
Pakkasella pidettiin tuliaishäät.
Sen ajan taitava viuluniekka Näp-
pisen Kalle Kylmäkoskelta oli soit-
tamassa häitä. Kun soittajan palk-
ka, 10 markkaa, olisi pitänyt mak-
saa, ei sulhasmiehellä ollut rahaa,
vaan se oli haettava lainaksi erääl-
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tä hyvältä ystävältä. Muistan isän
kertoneen, että oli kauheata, kun
piti tehdä velkaa hekuman tähden.
Tämä 10 markkaa oli silloin niin
suuri summa, että se vastaisi aina-
kin 5000 markkaa meidän r ahas-
samme. - Hyvän ja ahkeran elä-
mänkumppanin isämme sai, velat
maksettiin hiljalleen, ja siunaus oli
kodissa mukana. Vanhempamme
olivat myös tavattomia työn raata- .
jia, oikeita maahengen ihmisiä.
Kyllä he opettivat meidät lapsetkin
tekemään työtä; jo kuuden vanhas-
ta asti piti kesäisin olla mukana.

Vanhempamme olivat uskonnolli-
sia ihmisiä; äiti varsinkin oli herk-
kä Herran asialle. Isällä oli tapana
pitää kotihartaushetki joka pyhä,
eikä se ollut aivan hetkikään, sillä
se kesti klo 10-12, ns. kirkonajan.
Isä tuli kirjojensa kanssa pöydän
päähän. Sitä ennen oli perheen jä-
senten, mukana viisi palvelijaa, ko-
koonnuttava pirtin penkeille ja ol-
tava hiljaa. Isä luki kirkkorukouk-
set, lauloi virsiä hyvällä tenoriää-
nellään ja luki sitten Lutherin huo-
neenpostillasta pitkän saarnan ja
lauloi taas lopuksi. Usein hän luki
vielä Raamatusta monta lukua, var-
sinkin vanhan testamentin puolelta.
Meidän lasten ja koko väen oli tyy-
nesti kuunneltava loppuun asti. Ke-
säisinä sunnuntaina meitä lapsia
tahtoi väsyttää noin pitkä skirkon-
meno».

Kerron teille toisenkin tapauksen
isästämme. Olin silloin 27 vuoden
vanha. Minulle tuli kova halu
päästä ammattikouluun; Isä van-
han ajan miehenä ei olisi millään
laskenut. Olisi pitänyt kotona an-
karasti puskea työtä. Nuorempi
veljeni oli silloin Tuorlan maamies-
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koulussa ja kertoi sieltä asioita.
Sillä tavalla minäkin innostuin ja
hain Harjun maanviljelyskouluun.
Lähtöpäivänä isäni pyysi minua
kahden kesken kamariin, laskeutui
polvilleen tuolin viereen ja luki
virsikirj asta vanhempain rukouksen
lasten puolesta. Sillä tavalla hän
siunasi poikansa Itä-Suomen mat-
kalle. Sitä hetkeä en unohda kos-
kaan.

Isämme kuoli sydänhalvaukseen
75 vuoden vanhana. Äitimme sai-
rastui kapinatalvena vaikeaan
keuhkokuumeeseen eikä kestänyt
sitä, vaan kuolema tuli ja korjasi
kallista viljaa. Menin äitini sairas-
vuoteen viereen, laskeuduin polvil-
leni ja pyysin häneltä käytöstäni
anteeksi. Äiti sanoi liiankin loh-
duttavat sanat: »Ei ole mitään an-
teeksi annettavaa, olemme eläneet
niin hyvässä sovinnossa». - Nämä
ovat kauniita ja unohtumattomia
muistoja rakkaista vanhemmistani.

Ja nyt minä kysyn itseltäni ja
koko täällä juhlassa olevalta suku-
Iais- ja ystäväjoukolta, mikä on pi-
tänyt tämän Pakkasen talon samal-
la suvulla 400 vuotta. Kiusauksia
talon myymiseen on kyllä ollut, oli

isälläni ja on ollut minullakin. On
ollut halukkaita talon ostajia, jotka
ovat tarjonneet korkeita hintoja.
Vastaan edelliseen kysymykseen
käsitykseni mukaan: Se on isiltä
peritty luja usko, Jumalan johdatus
ja siunaus sekä rakkaus ja veljey-
den side, joka on kulkenut polvesta
polveen ja sitonut tämän vanhan
suvun yhteen ketjuun, josta on vai-
kea erota.

Vaimoni ja minä saimme tilan
haltuumme 1910 ja meidän hallitus-
kautemme kesti 32 vuotta. Se aika
kului Korkeimman johtaessa ja
maahengen merkeissä. Kärsimyk-
siä ja koettelemuksia on myös ollut
paljon, mm. kapina-aika. Ihmeel-
lisesti on Jumala kuitenkin johta-
nut meidänkin hallituskautenamme.

Nykyinen hallituspari Atti ja Sa-
muli Pakkanen saivat tilan haltuun-
sa 1. 8. 1942, ja talo jaettiin kahteen
osaan veljesten kesken. He siis
jatkavat esi-isien jättämää perintöä
hoitaen ja vaalien kotejaan ahke-
ruudella ja kunnialla.

Forssan Lehdessä 26. 8. 1950.

Juho Pakkanen.

Muonamiesten elämää
Viksbergin kartanossa ja sen ulkotiloilla vuosisadan

vaihteessa

Olosuhteet Viksbergin kartanos-
sa ja' sivutiloilla viime vuosisadan
loppupuolella eivät liene suurin
poikenneet muiden vastaavanlais-
ten maatilojen senaikaisesta elä-

mänmenosta palkollisten oloista
kysymyksen ollen. Pihoilla, paka-
reissa, pelloilla, tuvissa ja nave-
toissa vallitsi vilkas hyörinä aamu-
varhaisesta ehtoomyöhään saakka.



Kohta kukonlaulun jälkeen pehtori
Rantala Hakalan kartanossa ja Lin-
dahl Viksbergissä, molemmat hy-
vänlaitaisia miehiä, nousivat töitä
järjestelemään, ja jo puoli viideltä
alkoivat jyvämiehet ja rengit sa-
pua asunnoistaan kartanoon töitä
aloittelemaan. Ja riihipäivinä, joita
silloin oli viikoittain aina seuraa-
vaan satoon saakka, riihivaari sai
kiukaita lämmitellä läpi yön, ja
jo kolmen tienoissa luvista kuului
tahdikas varstojen jyske.

Töitä tehtiin lujasti, sillä mies-
ten kesken vallitsi aina hienoinen
kilpailu. Tämä ei johtunut niin-
kään paljon urheilumielestä kuin
eräänlaisesta kateudesta, jota isän-
nät ja pehtorit osasivat sopivasti
käyttää hyväkseen. He pitivät tar-
kasti silmällä miehiään, ja parem-
mille maksettiin jokin markka tai
ruiskappa enemmän palkkaa, kun
taas huonommille miehille järjes-
tettiin kaikki ikävimät työt.

Hyvän jyvämiehen vuosipalkka
oli vuosisadan viimeisellä kymmen-
luvulla 10 tynnyriä rukiita ja 300
mk. Jyvämiesten etuisuuksiin kuu-
lui myös oikeus lehmän pitoon,
jolle rehut sai haalia kartanon mail-
ta. Muonaan kuului vielä 6-9 aa-
ria perunamaata sekä 2 litraa kuo-
rittua maitoa päivässä. Jyvämie-
het saivat itse hakata rankoja polt-
topuikseen, mutta rengeille ne an-
nettiin halkoina, näillä kun oli
muutenkin hieman huonompi palk-
ka. Agronomi Aksel Ståhlström oli
kuitenkin tavattoman tarkka met-
silleen, joten siellä ei ollut eheään
puuhun koskemista, tuskin hän ras-
ki sieltä edes tarve- ja rakennus-
puita ottaa puhumattakaan siitä,
että olisi metsää myynyt. Muita
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vapaaparvia palkollisilla ei ollut
kuin sunnuntait ja jyvämiehillä
myllypäivät, jolloin he jauhattivat
muonansa leivänaineiksi. Tallimie-
hillä ja piioilla oli askareensa py-
hisinkin.

Viksbergin kartanossa oli näihin
aikoihin kolmisenkymmentä miestä
ja saman verran hevosia, Hakalan
kartanossa kymmenkunta vähem-
män. Suvisin riennettiin kohta
töihin tultua niityille ja pelloille.
Hakalan kartano oli muodostettu
Kuuston ja Lunttilan kylien talois-
ta, joten sen takamaihin kuului
suuria alueita myös Peräjoenkul-
malla. Näitä maita sanottiin Leppä-
siksi. Siellä viivyttiin viikkokau-
pal la varsinkin suvisin, mutta 01-
tiinpa toisinaan talvella saveamas-
sa arjet yhteen menoon. Työn tahti
oli miltei tappava. Etumies niitti
tai seivästi aina edellä ja kun etu-
miehenä tavallisesti oli joukon pys-
tyvin, niin huonommat miehet oli-
vat helisemässä. Miesten kesken ei
koskaan ollut niin paljon yksimie-
lisyyttä, että he olisivat määrän-
neet oman tahtinsa. Samoin oli lai-
ta kaikkiin töihin nähden. Mies se,
joka ensimmäisenä sai tukkikuor-
mansa valmiiksi tai halkomottinsa
tehdyksi.

Talvisin tehtiin ulkotöitä vain
hämärästä hämärään. Mutta työ-
päivä ei kuitenkaan rajoittunut
näin lyhyeen. Kello viideltä oli tal-
viaamuisinkin tultava töihin, teh-
tiin puh det öitä niin kauan, kunnes
ulkona näki liikkua. Ja sama oli
juttu ehtoisin. Niin Viksbergissä
kuin Hakalassakin oli varta vasten
tehty puhdetöitä silmälläpitäen
verstas. Jokaisen piti näperrellä,
syntyipä hyppysistä sitten jotakin
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tai ei, ainakin lastuja piti aikaan-
saada. Ja päreitä jokainen kykeni
kiskomaan. Kätevimmät miehet
valmistivat astioita, tekivät rekiä
ja rattaita ym. maataloudessa tar-
vittavia välineitä, kaluja sekä
käyttöesineitä.

Kun päivän ulkotyöt oli jo suori-
tettu, jäivät ehtoopuhteet parhaim-
maksi osaksi rengin ja jyvämiehen
päivää. Siinä näperrellessä ja veis-
tellessä takkatulen ja öljylampun
paisteessa olo tuntui suorastaan
mukavalta. Vaikka päärakennuk-
seen, vieläpä talliin ja navettaarikin
saatiin sähkövalo Viksbergin mei-
jerin valmistuttua, sellaista ei vielä
kustannettu renkieri asuntoihin ei-
kä puhdetyöverstaaseen. Mutta ei
toki enaa tarvinnut pihtipäreen
kanssa kiusaantua, oli oikein öljy-
lamput. Soma siinä oli kaskuja ker-
toilla. Mies se, joka parhaan jutun
taisi. Parhaiden kertojien maine
kantautui jopa naapuripitäjiin
saakka, mistä syystä tässäkin suh-
teessa vallitsi eräänlainen kilpailu.
Perin suosittuja olivat kummitusju-
tut. Näitä kuuntelemaan pikku po-
jatkin aina kovin kärkkyivät, niin
että vanhempien oli hätisteltävä
heitä tämän tästä nukkumaan.

Vielä vuosisadan vaihteessa Viks-
bergin kartanossa oli teollisuutta-
kino Hakalan kartanon mailla ns.
Palmunmäen vaiheilla, Tammelan
tien varrella noin 4 km matkan
päässä Forssasta oli tien vasem-
malla puolella suuri tiiliruukki,
jossa lyötiin tiiliä suunnattomat
määrät. Mm. kutomon uudempien
osien rakentamiseen niitä vedettiin
kuukausikaupalla ja Viksbergin
meijeri rakennettiin niistä koko-
naan, mutta paljon niitä myytiin

edemmäksikin. Parhaina aikoina
Hakalassa oli neljäkin 'raanaa', joi-
ta härät verkkaisesti kiersivät pik-
ku poikain ajamana. Ja tähän hom-
maan poikia oli aina tarjolla, sillä
olihan jotakin saada istua härän se-
lässä, vaikka se hiljaakin asteli.
Kuivausmakasiineja oli tiilenlyön-
nin vilkkaimmillaan ollessa neljä.
Mestarina toimi 'I'iili-Aaro, kookas
mies, joka aina piti 'völkköriä'
edessään. Ruukki hajoitettiin vuosi-
sadan ensimmäisellä kymmenlu-
vulla, mutta suuret kuopat maini-
tun Palmunmäen läheisyydessä tu-
levat vielä kauan kertomaan tästä
teollisuudesta. Niin ikään oli Viks-
bergissä luumylly ja öljynpurista-
mo.

Edellä olemme jo kuvanneet kar-
tanon isäntien ja työläisten välistä
suhdetta. Kuten mainittiin, Aksel
Ståhlström ei keskustellut eikä
neuvotellut väkensä kanssa, antoi
vain määräyksiä, joita oli tinkimät-
tä noudatettava. Hänen seuraajansa
Paul Järnström oli sen sijaan pal-
jon läheisemmässä suhteessa mie-
hiinsä, Hän oli pohjaltaan hyvän-
luontoinen, mutta äkkipikainen
mies. Harvoin hän kuitenkaan mie-
hille ärhenteli. Luonteensa tuntien
hän ei kiukustuttuaan tullut mies-
ten lähellekään, vaan säkkyröi itsek-
seen. Ja milloin hän menetti malt-
tinsa niin paljon, että tuli sitä työ-
läisiinsä purkaneeksi, hän hetken
kuluttua palasi takaisin ja tarjosi
paperossit.

Järnström oli sen aikaisen mitta-
puun mukaan sosiaalinen isäntä.
Hän rakennutti mm. joukon uusia
asuntoja työläisilleen, niin että
isommat perheet nyt saivat pari-
huoneet. Eikä Viksbergin ja sen



sivutilojen työväeltä puuttunut
huonoinakaan aikoina ruokaa ja
vaatetta. - Eiväthän ne muuten
jaksa työtäkään tehdä, oli hänellä
tapana sanoa, jos joku huomautti,
ettei tällaisena aikana sopisi omalle
väelle niin paljon muonaa antaa,
kun muut kärsivät nälkää. 'I'ämä
koskee kapina-aikoja, jolloin paik-
kakunnalla oli suoranainen nälän-
hätä. Se että punaiset hänet sitten
ampuivat, johtui yksinomaan into-
himojen" kuohunnasta ja mielten
sokaistuksesta. Näennäisenä syynä
pidettiin sitä, että Järnström myi
viljaa muualle, vaikka sitä olisi
omalla paikkakunnalla tarvittu.
Ehkäpä jotkut kantoivat hänelle
kaunaa myös siitä, etä hän sätti
armottomasti, jos näki jonkun kul-
kevan peltojen poikki, kuten ihmi-
sillä silloin oli tapana tehdä var-
sinkin Viksbergin maiden kautta
Häiviän kylään kulkiessaan, tie
kun oli kovin kurainen ja upottava.
Tähän oli totuttu jo Ståhlströmin
aikana, hän kun ei teihin kiinnittä-
nyt mitään huomiota. Järnström
niitä sen sijaan sannoitteli ja ojit-
teli, mutta nuo pohjattomat savi-
liejuiset peltotiet eivät olleet käden
käänteessä korj attavissa.

Järnström jätti Ståhlströmin
aloittaman suonviljelyn, kuten jo
on mainittu. Mutta hänellä oli sen
sijaan muita suunnitelmia, jotka
sitten kuitenkin jäivät hieman kes-
keneräisiksi. Hän nimittäin aloitti
Loimalammin kuivaarnisen ja sai-
kin sen veden patojen ja pumppu-
jen avulla niin paljon laskemaan,
että sen ranta-aluetta voitiin tehdä
monia hehtaareja pelloksi ja nii-
tyksi. Ståhlströmin aikana se oli
rauhoitettu yksinomaan kartanon
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kalastusvedeksi. Ja hyvin sieltä ka-
laa saatiinkin, toisinaan niin pal-
jon, että hevosella piti kotiin vetää.
Ståhlström myi sitten kaloja väel-
leen ja Forssan herrasväelle, mutta
Järnström antoi ilmaiseksi sen yli-
jäämän, mitä ei omassa taloudes-
saan tarvinnut. Sivullisten ei Loi-
malammille kuitenkaan ollut kalas-
tamaan menemistä kummankaan
aikana.

Suuri oli Viksbergin kartano näi-
hin aikoihin ja hyvin sen maat kas-
voivat. Tästä saa pienen käsityksen
jo siitä, että kolme vankkaa kuor-
maa oli veroviljaakin vietävä. Ve-
rot maksettiin Hämeenlinnaan val-
tion viljamakasiiniin, ja niiden vie-
minen oli aina luottamus tehtävä.

*
Piikojen päivä ei ollut sen ly-

hyempi ja helpompi kuin renkien-·
kään. Klo 4 aamulla oli navettaan
mentävä ja kello kävi yhdeksättä
ehtoolla, ennen kuin sieltä pois sel-
visi. Tosin päivällä oli kaksi parin
tunnin taukoa, mutta ne menivät
tarkkaan omien töiden tekoon. Yh-
den piian hoidettavana; lypsettävä-
nä, ruokittavana ja puhdistettavana
oli 30-32 lehmää, joten on selvää,
ettei siinä paljon huilaamaan eh-
tinyt. Ja kun useilla oli vielä mies
ja mukulalauma huollettavanaan,
on käsittämätöntä. miten he kaikis-
ta töistään selvisivät. Suvisin, jol-
loin karja oli laitumella, oli lisäksi
osallistuttava ulkotöihin. Mm. kui-
viketurpeen nostossa oli suolla
usein naisia mukana. Jo matka sin-
ne oli vaivalloinen, sillä suo oli
kuivanakin aikana upottava. Järn-
ström laittoi suolle tien, mikä oli-
kin kovin tarpeen. Isäntä toisinaan
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kävi navetassa ja seurasi karjan
kehitystä, mutta kartanon rouvat
-eivät sinne pistäytyneet kuin jos-
kus sellaisten vieraiden kanssa, jot-
ka olivat kiinnostuneet karjan nä-
kemisestä.

Jos vielä haluamme kuvata jy-
vämiesten ja renkien taloudellista
tasoa ja heidän perheidensä elin-
mahdollisuuksia, niin kuva ei ole
mitenkään mieltä ylentävä, vaikka
Viksbergin kartanossa ja sen sivu-
tiloilla olot eivät suinkaan olleet
huonoimmat kuin muualla. Asu-
mukset olivat ilottomia, kylmähkö-
jä kasarrneja, Suurinkin perhe oli
ahdettu yhteen huoneeseen. Kun
useimmilla oli paljon lapsia, toisilla
toistakymmentäkin, ei siinä paljon
elintilaa jäänyt päätä kohden. Ei
10 ruistynnyriäkään tällaiselle jou-
kolle vuodeksi riittänyt, eikä 300
markalla paljon särvintä ja roik-
keita ostettu. Kiusaantunut muija
oli äkäinen ja lapset ärtyisiä. Te-
navoilla oli yllään vain pahainen
mekko, ja kun jalkineita ei ollut
ollenkaan, niin talvikaudet oli py-
syteltävä ummehtuneessa huonees-
sa. Kohta kun lapset kunnolla pää-
·sivät kynnyksen yli, oli ryhdyttävä
työn touhuun tai lähdettävä ker-
juulle, sillä kerjäämistäkin vielä

vuosisadan lopulla esiintyi. Huone-
kaluina oli laudoista kyhätyt tolp-
pasängyt, pöytä ja paripenkkiä se-
kä läpituoli, jossa pienin roikkui
kainaloittensa varassa. Sängyissä
ei ollut matrasseja, ainoastaan pal-
jaita olkia, joilla lapsia nukkui pit-
kin ja poikin. Kylmempinä aikoina
oli ylysenä loimirisoja, joista ma-
kaavien kesken oli ainaista kinas-
telua ja kiskomista. Ja tämän kum-
mempi ei ollut isän ja äidinkään
vuode. Mutta suloista siihen oli eh-
toolla väsyneen miehen ja naisen
kallistua, kun päivän työt taas oli
tehty ja hiillos vielä hehkui läm-
pöä.

Mutta aikaisemmin oli ollut vie-
läkin huonompaa. 1880-90-lukujen
välillä raavaan jyvämiehen vuosi-
palkka oli vain 6 tynnyriä rukiita
ja 7 ohria neljästä viikkopäivästä.
Kahdesta päivästä sai rahapalkan,
joka suvisin oli 1:20 ja talvisin 90
penniä päivässä. Ei sillä paljon
herkuteltu eikä ruumiinverhoa
hankittu. Kahvi ja sokeri olivat
ylellisyyttä, joita ei raskittu hank-
kia kuin suuriksi pyhiksi.

Forssan Lehdessä 9. 9. 1950.

Esko ViljQ-nen.
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T autitilastoa suurten nälkävuosien vaiheilta

Piirilääkäri J. A. Friman.

Vuosi 1867 täytynee viedä Suo-
men aikakirjoihin eraana tämän
vuosisadan onnettomimmista ja su-
ruHisimmista. Yli koko maan ulot-
tuva kato, nälänhätä, tavaton sai-
raalloisuus ja Jmolleisuus ovat tä-
hän vaikuttavia tekijöitä, ja nii-
den tuhot uhkaavat ulottua kau-
heina ja kohtalokkaina myös pit-
källe vuoteen 1368.

Väkiluku Tammelan piirilääkärin
alueella oli vuoden alussa 36.865
henkilöä, mutta vuoden lopussa
vain 35.594, joista 17.515 miestä
ja 18.079 naista. Väestön määrä oli
siis vuoden kuluessa vähentynyt
1.271 hengeltä, mikä on 3,5 Ofo. Vuo-
den aikana elävänä syntyneiden
lasten luku on 1.214, kuolleiden
määrä sitä vastoin 2.498, siis 1.284
kuollutta enemmän kuin elävänä
syntynyttä, tai jos otetaan mukaan
47 kuolleena syntynyttä sikiötä,

1.331. Vuoden aikana kuolleiden
prosenttiluku on siis vuoden alussa
olleesta koko väkifuvusta 7. Synty-
neiden määrästä, 1.261:stä, oli 116
eli enemmän kuin 9 Ofo aviottomia.
Kuolleena syntyneiden määrä- oli
3,7 Ofo. Kaksosia on syntynyt 14;
näistä 3 tapauksessa toinen sikiö-
syntyi kuolleena ja yhdessä tapa-
uksessa molemmat. Ensimmäistä
elinvuottaan eläneiden lasten kuol-
leisuus oli tänä vuonna tavattoman
alhainen eli vain 10 prosenttia, las-
ten kuolleisuus 10. ikävuoteen saak-
ka on 31,5 %, mikä kyllä on kor-
keampi kuin monena edellisenä
vuonna. Syynä siihen, että tuon ikä-
polven kuolleisuusprosentti sattuu
olemaan niin edullinen, ei kuiten-
kaan valitettavasti ole se, että ime-
väisikäisten parempi hoito tai pa-
rempi lastenhoito yleensä -olisi rah-
vaan keskuudessa saanut jalansijaa,
vaan johtuu varttuneempien ikä-
luokkien tavattoman suuresta kuol-
leisuudesta. - Tapaturmaisesti on
kuollut 13 henkilöä, 1 on tehnyt it-
semurhan ja 8 vaimoa on kuollut
synnytykseen. Piirissä on 48 mie-
lenvikaista, 33 kuuromykkää, 75
täysin ja 71 puoliksi sokeaa asian-
omaisen papiston minulle antamien
tietojen mukaan.

Siveellisyyden ei voi sanoa ole-
van tässä piirissä huono, ja karkeat
rikokset ovat sangen harvinaisia.
Yhtään murhaa tai tappoa ei vuo-
den kuluessa ole tehty. Varkaudet,
erittäinkin ruokatavaraan kohdis-
tuvat, eivät tosin ole harvinaisia,
mutta kun ne ovat useimmiten nä-
län ja hädän aiheuttamia, on ihme-
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teltävää, ettei niitä tapahdu useam-
min tänä nälänhädän aikana. Aviot-
tomien lasten prosenttiluku 9 ei to-
sin ole parhaita, mutta ei sentään
-sellainen, että sitä voisi sanoa kor-
keaksi. Eri seu;akuntien osalle se
jakaantuu joka vuosi eri tavoin, ei-
kä ylipäänsä toista pitäjää voi pi-
tää epäsiveellisempänä kuin toista-
kaan. Että 47 kuolleena syntyneestä
vain 1 on avioton, on joka tapauk-
-sessa osoituksena siitä, että nämä
äidit eivät ole langenneet siinä
määrin rikollisuuteen, että olisivat
yrittäneet lähdettää sikiönsä. Mut-
ta se, että niin monta sikiötä on
syntynyt kuolleena, ja se, että myös.
8 synnyttäjää on kuollut lapsivuo-
teeseen, johtunee ensi sijassa nii-
-den henkilöiden tietämättömyydes-
tä ja huolimattomuudesta, jotka
auttavat synnyttäjiä, sillä kurssin-
käyneet kätilöt ovat maaseudulla
harvinaisia, ja sielläkin, missä hei-
tä on, rahvas turvautuu heihin vain
vaikeissa tapauksissa ja useimmiten
liian myöhään. Tässä piirilääkärin-
piirissä on vain yksi ainoa tutkin-
non suorittanut kätilö, joka asuu
Forssan tehtaalla ja jolle Tamme-
lan pitäjä maksaa 200 markan vuo-
sipalkan. Ja vaikka hän on täyden
luottamuksen arvoinen ja antaa
apuaan köyhille ilmaiseksi ja VR-

rakkaalle väestölle sangen mitättö-
mästä maksusta, hänen toimintansa
supistuu kuitenkin pääasiallisesti
vain säätyhenkilöiden ja tehtaan-
työväestön auttamiseen. Hänen
apuunsa turvautuu vuosittain vain
25-30 synnyttäjää nitajän 500:st:i
synnyttävästä naisesta. Kurssin-
käyneiden kätilöiden tarpeellisuutta
ei rahvas siis ole vielä oivaltanut.

Juoppous on viime vuosina vä-

hentynyt paljon, ja nykyään näkee
harvoin humalassa olevan henkilön.
Väkijuomien menekki, olutta lu-
kuunottamatta, lienee pienempi
kuin ennen. Oikeastaan ei raittius-
innostus kuitenkaan ole saanut kan-
sassa jalansijaa, vaan raittius joh-
tuu rahojen ja luoton puutteesta
Mutta jos väkijuomien kulutus on-
kin vähäistä, on sitä vastoin kahvin
menekki sangen huomattava vallit-
sevasta köyhyydestä ja tarpeel li-
simpienkin ravintoaineiden puut-
teesta huolimatta. Kuitenkin täytyy
myöntää, että kahvin menekki on
näinä aikoina jonkin verran vähen-
tynyt, jota vastoin sikurin myynti
on lisääntynyt. Niinpä myvdään
Forssan kauppapuodissa nyt vain
4 säkkiä kahvia viikossa, kun sitä
vastoin aikaisempina hyvinä aikoi-
na sitä on mennyt kaksinkertainen
määrä.

Ilahduttavina ilmiöinä vuoden
1867 aikana voidaan mainita lu-
kuisten vakinaisten kansakoulujen
perustaminen, nim. Tammelan emä-
kirkkoseurakuntaan yksi, toistai-
seksi yhteinen pojille ja tytöille;
yksi koulu tytöille Urjalaan, jossa
jo aikaisemmin oli koulu pojille;
Akaaseen pojille ja tytöille toistai-
seksi yhteinen koulu; nämä kaikki
saavat tukea valtion varoista.
Forssan tehtaalle on myös perustet-
tu koulu tehtaan työssä käyviä lap-
sia varten. Rahvaan välinpitämät-
tömyyttä tietoa kohtaan ja sen
vastahakoisuutta kaikkeen vanhas-
ta, totutusta kaavamaisuudesta
poikkeavaan on tietenkin ilmennyt
koulujen perustamisen yhteydessä,
mutta voitaneen kuitenkin toivoa,
että näiden avulla rahvas tulevai-
suudessa nousee siltä alhaiselta si-



vistysasteelta, jolla se vielä on san-
gen harvoja poikkeuksia lukuunet-
tamatta, ja että näiden koulujen
vaikutukset tulevat niin silmään-
pistäviksi, että ne kannustavat pe-
rustamaan samanlaisia kouluja
myös muihin seurakuntiin, niin
pian kuin olosuhteet sen sallivat.
Vieläpä kiertokouluopetuksestakin,
niin puutteellista kuin se onkin, on
tähän saakka välitetty sangen vä-
hän; niinikään pyhäkoulut kuulu-
vat harvinaisiin ilmiöihin.

Lukuisissa alueen seurakunnissa
on kunnallishallinto vuoden aikana
osittain jo astunut voimaan, osit-

. tain järjestetty niin, että se on al-
kaneena vuonna aloittanut toimin-
tansa. Sellainen on nyt Someron
emäkirkkoseurakunnassa, Somer-
niemen kappelissa, Tammelan emä-
kirkkoseurakunnassa, Jokioisten,
Humppilan ja Perttulan seurakun-
nissa yhteisesti sekä Urjalan ja
Sääksmäen seurakunnissa. Näiden
kunnallishallintoj en perustamisesta
lienee tulevaisuudessa odotettavissa
paljon hyvää, koska ne totuttavat
talonpojat ottamaan osaa kunnan
asioihin ja näitä itse ajattelemaan
sen sijaan, että he tähän 'asti ovat
kulkeneet papin tai nimismiehen
talutusnuorassa. Kunnallishallinnon
niinkuin myös koulun synty on
kuitenkin melkein kaikkialla koh-
dannut vaikeuksia ja saanut ai-
kaan selkkauksia, mutta luulen, et-
tä kun se on ollut voimassa muu-
taman kuukauden, on jo mukaudut-
tu uusiin olosuhteisiin, ja hitaus ja
haluttomuus saanevat väistyä sen
oivalletun edun tieltä, että saa
itse päättää asioista, jotka tähän
saakka on jätetty toisten ratkaista-
viksi. Laillisen köyhäinhoidon
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ohella on lukuisissa tämän pnrrn
kunnissa perustettu toimikuntia.
Nämä ryhtyvät nyt toimenpiteisiin
kaikenlaisten puu- ja käsitöiden
teettämiseksi, joiden työpalkat
maksetaan sekoitetulla ruis- ja
kaurajauholla, suolalla ja vähäisel-
lä rahamäärällä. Nämä toimikunnat
huolehtivat myös köyhien sairas-
hoidosta. Tästä huolimatta kerjä-
läiset kiertelevät, sillä hätä on liian
suuri ja yleinen; eikä tämän pitäisi
tuntua ihmeelliseltä niin monen ka-
tovuoden jälkeen ja siksi, ettei työ-
tä ole saatavissa, vaikka sitä teh-
täisiin ruokapalkalla.

Mitä tulee piirin paikallisiin (en-
deemisiin) sairauksiin, ei minulla
ole mitään lisättävää edellisiin vuo-
sikertomuksiin. Niinä aikoina, jol-
loin epidemiat vallitsevat, kuten
tänä vuonna on ollut laita, paikalli-
set sairaudet jäävät taka-alalle. 60
veneerisistä taudeista kärsivää hen-
kilöä on tästä piiristä ollut Hämeen-
linnan lääninsairaalassa, nim. Tam-
melasta 1, Jokioisilta 1, Humppilas-
ta 1, Somerolta 4, Urjalasta 12, Pun-
kalaitumelta 1, Akaasta 6, Kylmä-
koskelta 10, Sääksmäeltä 24 ja Kal-
volasta 1.

Mitä epidemioihin tulee, on tässä
piirissä niin kuin melkein kaikki-
alla Suomessa lavantauti ollut val-
litsevana ja vaatinut suuren mää-
rän uhreja. Siihen kuoli täällä vuo-
den aikana 1.047 henkilöä eli 2,84
0/0 vuoden alussa olleesta väestö-
määrästä. Jo vuoden 1866 kuluessa
esiintyi tässä piirissä lavantautia,
vaikkakaan ei varsinaisena epide-
miana. Vain Someron kirkonkylässä
todettiin kesällä 1866 suurehko
maara lavantautitapauksia, joista
useat johtivat kuolemaan, ja 'I'arn-
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melan sekä Jokioisten seurakunnis-
sa esiintyi hajatapauksia koko vuo-
den 1866 kuluessa. Tammi- ja hel-
mikuun aikana 1867 huornattrin
hiukan useampia lavantautitapauk-
sia Tammelassa, Jokioisilla ja Ur-
jalassa. Hattulan. kylässä Sääks-
mäen pitäjässä tauti levisi kovin ja
siellä sattui useita kuolemantapa-
uksia, mutta se ei vielä levinnyt
kylän rajojen ulkopuolelle. Maa-
lis- ja huhtikuussa lavantautitapa-
ukset lisääntyi vä t Tammelassa, Jo-
kioisissa, Perttulassa ja Urjalassa,
ja Huittulan kylässä tauti jatkui
yhä, mutta esiintyi myös Sääks-
mäen muissa osissa sekä niinikään
Kalvolassa, Akaassa, Punkalaitu-
mella ja Kylmäkoskella. - Touko-
kuussa tauti oli levinnyt jo koko
piiriin lukuunottamatta Someron ja
Somerniemen seurakuntia, joissa
tautia esiintyi vuoden aikana
vain vähän. Tästä alkaen lavantau-
ti jatkoi riehumistaan vuoden lop-
puun; taudintapaukset tulivat lu-
kuisemmiksi, samoin kuoleman-
tapaukset. Ajoittain näyttivät sai-
rastumistapaukset jollain seudulla
tai pitäjässä kyllä vähentyneen,
mutta sitä seurasi taas pian tilan-
teen huononeminen. Jo huhtikuus-
sa havaittiin yksi ja toinen febris
recurrens-tapaus (toisintokuume ),
sittemmin yhä enemmän. Lavantau-
din uhrien lukumäärään ovat sisäl-
tyneet myös ne kuolemantapauk-
set, joiden aiheuttajana on ollut
febris recurrens, koska sekä pa-
pisto että rahvas helposti sekoitta-
vat nämä sairaudet, mutta kuollei-
suus on viimeksimainitun osalta
kuitenkin suhteellisen pieni. Ke-
väällä ilmeni isoa- sekä vesirok-
koa ja melkein samanaikaisesti

tuhkarokkotapauksia. Myös hinku-
yskää on esiintynyt tavallista suu-
remman osan vuodesta ja useim-
missa pitäjissä. Se on ollut hyvin
tappavaa. Rokkoon on kuollut 93
ja hinkuyskään tietojen mukaan
136. Kuitenkin arvelen, että tähän
hinkuyskälukuun sisältyy lukuisia
tapauksia, jolloin kuoleman syynä
on ollut kuristustauti ja ehkä kurk-
kumätä, koska myös sellaisia sai-
raustapauksia on tietääkseni esiin-
tynyt, vaikkakaan ei ole ilmoitettu
niiden tautien aiheuttamia kuole-
mantapauksia. Sitä paitsi keuhko-
ja suolistokatarrit ovat olleet hy-
vin yleisiä, eivätkä vilu taudin ta-
pauksetkaan olleet syksyllä harvi-
naisia. Niinikään on esiintynyt lu-
kuisasti conjunctivitis catarrhalista
(silmän sidekalvon tulehdus). La-
vantautiepidemia, joka alussa oli
lievempää, paheni sitä mukaa kuin
hätä ja puutekin, niin että se oli
kesällä entistä vaikealaatuisempaa.
Makuuhaavoja, korvasylkirauhas-
tulehduksia (parotitis), ja ajostuleh-
duksia (phlegmone) eri ruumiin-
osissa, mutta varsinkin korvien tie-
noilla, on esiintynyt runsaasti, sa-
moin halvauksia, palohaavoja ja-
loissa ja ohimenevää sokeutta. Var-
sin omalaatuista lavantautiepide-
mian suhteen oli, että tauti erittäin
lukuisasti uusiintui ja on ollut yk-
silöitä, joilla on ollut lavantauti
2-3 kertaa muutaman kuukauden
väliajoin. Syy tähän lienee löydet-
tävissä pääasiallisesti toipumisajan
huonosta ravinnosta ja vaatetuk-
sesta. Vesipöhöä lavantaudin ja toi-
sintokuumeen jälkeen on myös pal-
jon esiintynyt, ja sekin on useim-
miten johtunut viimeksimainituista
syistä



Suuren sairaalloisuuden hirvittä-
vänä liittolaisena on ollut kaikkial-
la vallitseva hätä. Talvella, kevääl-
lä ja myöhään kesälläkiri kulkivat
kaikista maanääristä kerääntyneet
kerjäläislaumat edes takaisin etsien
leipää ja työtä. Mukana oli lavan-
tautia ja rokkoa sairastavia, jotka
siten levittivät tartuntaa. Nämä
kuluttivat talonpoikain niukat va-
rastot, niin että kevätkylvöihin
säästetty siemenkin täytyi lopulta
käyttää ravinnoksi. Tästä aiheutui
jo keväällä siemenviljan ja myös
ravinnon puute. Tuli sitten kesä, ja
silloin turvauduttiin jokaiseen
mahdolliseen ravinnonlisään. Pan-
tiin toivo sen vuoden satoon, mutta
tämäkin epäonnistui. Rukiista sau-
tiin vain vähäinen vuodentulo ja
kevätviljan vahingoittivat syyskuun
4. ja 5. päivien vastaisina öinä mel-
kein kaikkialla sattuneet hallat, ei-
ke se sittemmin ehtinyt kypsyi,
koska sää ei ollut sopiva. Voitiin
pian oivaltaa, ettei niukassa sados-
sa olisi kyllin väestön tarvetta var-
ten. Viljanhinnat nousivat ja työ-
palkat laskivat. Suurin osa maata-
omistavaa rahvasta, vieläpä herras-
luokkaan kuuluvat maanviljelijät
sanoivat irti - peläten leivän puu-
tetta - palvelijansa tai vähcnsivät
heidän lukuaan ja lisäsivät näin
työttömien ja tarvitsevien lukua.
Huolehtivaiset ihmiset alkoivat jo
ajoissa ajatella ravinnoksi kelpaa-
via korvikkeita ja keräsivät sellai-
sia, varsinkin Islannin- ja poron-
j2.kälää; mutta valitettavasti näitä
oli hyvin vähän. Suomalaiseen saa-
mattomuuteen ei kuulu toimeliai-
suus ja huolehtivaisuus, mutta se
kyllä elättää epäluuloa kaikkea sitä
kohtaan, mitä tehdään rahvaan
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opettarniseksi ja hyödyksi. Pettu-
leipäaineiden keruu viivästyi, ja
sitten tuli talvi jo marraskuun alus-
sa ja niin paljon lunta, että se teki
mahdottomaksi kaiken sammalen
keruun. Eikä köyhillä ollut muuta
neuvoa kuin sotkea leipänsä aka-
noista, herneenvarsista ja oljista.
joiden sekaan vain jonkin ver i an
"Ii panna ruis- ja kaurajauhoja.
Var akkaan talonpojan leipään se-
keitettiin ruisjauhoihin kaurajau-
hoja, mistä tuli näiden seutujen ta-
lonpojille tähän saakka tuntematon
kakku. Mutta siihenkin jou.iutta·
neen sekoittamaan pettua, sillä va-
rastot vähenevät yhä enemmän.

Lääkeaineiden kulutus on ollut
suuri, ja lääkkeisiin on paljon tur-
vauduttu. Kaikkiaan on lääkkeisiin
kulutettu 3.794 markkaa 60 penniä.

Liikkeellä ei ole ollut vain epide-
mioita, vaan myös eläinten kulku-
tauteja, ja ne ovat aiheuttaneet
paljon vahinkoa. Jo aikaisin tal-
vella alkoi hevosilla Ilmetä ähkyä
(kolik) ja lampaille pahanlaa-
tuista maksasairautta. Molemmat
taudit aiheutuivat luultavasti huo-
nosta heinärehusta ja siitä, ettei ol-
lut mahdollisuutta antaa eläimille
mitään viljaravintoa. Hevosia, nau-
takarjaa ja lampaita menehtyi suu-
rin joukoin huonon rehun tähden ja
lopuksi myös suorastaan nälkään.

Kulkutautien ehkäisemiseksi olen
vuoden aikana tehnyt 12 virkamat-
kaa. Näiden yhteydessä on toi-
meenpantu myös 5 erityistä venee-
ristä tarkastusta.

Rokotuksia koskeva selonteko on
jätetty erikseen.

Ruumiinavauksia on toimitettu
vain kolmessa tapauksessa:
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a) kuolleita väkijuomien väärin-
käytön vuoksi 1.

b) kuolleita sydänhalvauksen
tähden 1.

c) kuolleita palovammoihin l.

Elossaolevien oikeuslääkeopillisia
tutkimuksia on suoritettu 2 kertaa
tappelun tähden; sen lisäksi lukui-
sia yksityisistä syistä.

Tutkimuksia maasta kaivettujen
luiden, myrkkyjen ym. tähden ei ole
toimitettu.

Eläinlääkäri on yhteinen koko
läänissä ja asuu Hämeenlinnan kau-
pungissa; sitä paitsi on myös Mus-
tialan Maanviljelysopiston eläin-
lääkäri auliisti rahvaan käytettä-
vissä kotieläinten sairaanhoidossa.

Tammelan apteekin Forssassa
omistaa C. J. Cujander ja hän hoi-
taa sitä yhden farmasianoppilaan
avulla. Apteekin järjestystä vas-
taan ei ole esiintynyt aihetta muis-
tutuksiin.

Lääkintähenkilökunnan muodos-
taa kuten tähänkin saakka piiri-
lääkäri yksin.

Piirin ainoa tutkinnon suoritta-
nut kätilö, mamselli M. Pelander,
asuu Forssassa ja on myös piirin
rokottaja.

*
Piirilääkäri J. A. Frimanin selon-

teko lääkintöhallitukselle vuodelta
1867. Suomentanut rva Päivikki
Lybäck. Julkaistu Forssan Lehdessä
19. 9. ja 21. 9. 1950.

Koulu-Antti
Keski-iän sivuuttaneet liesjärve-

läiset muistavat vielä pienehkön,
hieman etukumaraisen miehen, jota
sanottiin Koulu-Antiksi ja myös
Ylitalonisäksi, vaikka kirkonkirjois-
sa sukunimenä olikin Örn. Tämä
mies jätti syvän jäljen paikkakun-
nan lukutaidon historiaan. Siksi
muutama sana hänestä lienee pai-
kallaan.

Antti Örn oli syntyisin forssalai-
sia ja palveli nuorena toht. Gran-
feltin tallirenkinä. Sen jälkeen hän
oli töissä Turpoon sahalla ja myös
rakennuksilla kirvesmiehenä. Lank-
kuja kantaessaan hän loukkasi sel-
känsä, mistä oli seurauksena, että
hänen verrattain kookas vartalonsa
painui kyyryyn, ja ainainen pään-
särky ja selänpakotus estivät siitä
alkaen raskaan työn. Pian tämän

jälkeen hän siirtyi Liesjärven Juu-
riniemen, jossa hän sitten varsinai-
sen elämäntyönsä suoritti.

Nähtävästi Granfeltin kehoituk-
sesta Örn rupesi antamaan lukuope-
tusta paikkakunnan ja myös ympä-
ristökylien lapsille. Kun hän oli ah-
kera kalamies, joka oli järvellä
varhaisesta aamusta myöhään il-
taan, aloitti hän koulunsa vasta py-
häinmiestenpäivän aikaan, jolloin
muikun kutu loppui, ja päätti luku-
hommat keväällä järven auettua.

Oppilaat olivat varsin nuoria, ta-
vallisesti kuusivuotiaita, joukossa
sentään vanhempiakin, sellaisia, jot-
ka eivät muualla lukemaan oppi-
neet. »Täytyy panna Antti örnin
kouluun», sanoi pappi huonolle lu-
kijalle. Niinpä sitten kerääntyikin
talviseen aikaan koulumestarin pie-



neen mökkiin parisenkymmentä op-
pilasta aina Pusulan puolelta saak-
ka. Paras oppilas. oli Lintumaan
Matti, joka oppi aapisensa viitenä
viikkona. Kauhajärven 'likka' ei op-
pinut ollenkaan, ja perin kehno oli
myös Uudenkylän Eetu.

Lukuharjoitus alkoi aamulla yh-
deksältä ja ehtoolla vielä lampun
valossa luettiin. Pitkällä penkillä is-
tuttiin ja kirjaa pidettiin edessä-
olevan penkin selkänojalla. Jokai-
sen kädessä oli lukutikku, jolla tar-
kasti seurattiin kunkin kovaääni-
sesti lukiessa vuoronsa mukaan. Pis-
te, pilkku ja muut välimerkit oli
myös ääneen luettava. Jos lukija
teki virheen, toiset sen kuorossa
korjasivat. Opettaja istui tuolilla
luokkansa edessä sukkaa tai verk-
koa kutoen. Päänsäryn takia hä-
nellä oli päässään usein paperinen
lakki, jonka sisäpuoli oli 'suusöljyl-
lä' sivelty. Samasta syystä hän piti
myös suonpursua sieraimissaan.
Suussa oli nuuskaa, mutta joskus
parempaakin herkkua, rullatupak-
kaa. Mutta vaikka koulumestarin
suu tästä syystä olikin vähän siivo-
ton, hän piti hyvää huolta hampais-
taan, pesi ne aterian jälkeen kyl-
mällä vedellä ja pureskeli silloin
tällöin lyijyn palasta saadakseen
hampaansa lujiksi.

Pienintäkään vallattomuutta An-
tin koulussa .ei suvaittu. Jos joku
kuitenkin rohkeni ottaa itselleen
vähän ylimääräistä. vapautta, opet-
taja lausui ankaralla äänellä: »Kova
lykky» ja napautti samassa vähän
jalkaansa. Silloin vallattomuus lop-
pui alkuunsa. - Tunnin kuluttua
oppilaat pääsivät ulos, jos oli kau-
nis ilma, muutoin oltiin sisällä, jos-
sa aina välitunnin aikana sai va-
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paammin liikkua. Ovesta päästet-
tiin raitista ilmaa, sillä avattavia
ikkunoita ei ollut. Jos joku - ku-
ten saattoi käydä välitunnilla -
pyrki toisen saivaristoon, niin että
tämä väänsi itkua, ja tappelunujak-
ka oli syntymässä, silloin ei enää
'kova lykky' riittänyt, vaan nyt
kuului rappusilta: »Myrsky!» Sen
parempaa rohtoa ei tarvittu. Asian-
omaiset kyllä tämän jälkeen aina
ja varmasti siirtyivät 'yksinkertai-
see päiväjärjestykseen'.

Tuli sitten ruoka-aika. Opettajan
vaimo, joka tunnin aikana hääri
lukuhuoneessa keittopuuhissaan, oli
kypsentänyt oppilaiden kotoaan
tuomat perunat. Pussit aukaistiin,
siunattiin ruoka ja aloitettiin syön-
ti. Puhua ei saanut sanaakaan ja
muitakin hyviä ruokatapoja opetet-
tiin. Saattoi joskus joku vieraskin
koulutyön kestäessä pistäytyä sisäl-
lä. Karjusillan Antti-vainajakin
kerran ruokatunnin aikana katseli
ihmeissään, kuinka muuan poika
ahnaasti verotti voirasiaansa, ja
virkkoi: »Niinhän sinä pistelet voi-
ta kuin vasaroita».

Tuli sitten ilta. Tähdet tuikkivat
kirkkaalla taivaalla, ja pakkanen
puraisi pienen mökin nurkkia. Ovi
aukaistiin hetkiseksi ja huone tyh-
jennettiin. Oppilaat liikuskelivat
ulkona, ja moni siellä kaihomieli-
senä katseli kotiansa kohti. Mutta
tuvassa koulumestari ja hänen vai-
monsa jonkun varttuneemman op-
pilaan kanssa kunnosteli lattialle
makuupaikkoja. Kukin oli tuonut
kotoaan karkean peitteen ja joku
rohtimisen raidinkin. Kun siellä
kaikki oli kunnossa, mentiin sisälle.
Ovi suljettiin, luettiin »levolle las-
ken, Luojani» ja ruvettiin nukku-
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maan. Opettaja sijoittui yksiin läm-
pimiin vaimonsa kanssa ja lapset,
sekä omat että vieraat, lattialle, ja
pian täytti tasainen hengitys ja sy-
vä kuorsaus pienen huoneen pak-
kasen yhä kiristyessä ja revontulien
pohjoisella taivaalla loimutessa. -
Aamulla viimeistään kuudelta nousi
talon isäntäväki, mutta lapset sai-
vat jäädä nukkumaan.

Tavallisesti kerran viikossa, väliin
useamminkin, kävivät äidit tai isät
lapsiaan katsomassa ja tuomassa li-
sämuonaa pikku tenavilleen. Mutta
silloin sattui joskus, että vieraan
lähdettyä oli lammas laumasta ka-
donnut. Se oli lähtenyt pinkaise-
maan kotimiehen perässä ja vasta
pitkän neuvottelun jälkeen suostui
palaamaan koulutaloon. Kävi myös
niinkin, että joku jukuripää oma-
aloitteisestikin lähti kotiin painal-
tamaan. Silloin itse koulumestari
lähti jonkun oman poikansa kanssa
karkulaista tavoittamaan. Juurinie-
men nummella tämä tavallisesti
saatiin kiinni ja vietiin jälleen te-
kemään tuttavuutta aapisen kanssa.

Tuo aapinen olikin ainut oppikir-
ja, joskin jollekin vanhemmalle an-
nettiin läksyä katekismuksestakin.
Tämä tapahtui kuitenkin harvoin,
sillä . aapisen taitaminen kannesta
kanteen oli koulun yksinomaisena
kurssivaatimuksena. Kun se oli
»päässä», sai oppilas lähteä kotiinsa.
Aikaa siinä meni talvikausi, joskin,
kuten alussa mainittiin, Lintumaan
Matti oppi sen viidessä viikossa.
Kirjoituksen alkeitakin vähän ope-
tettiin, sillä rihvelitaululle saivat
etevimmät oppilaat harjoitella
pookstavia, mutta ei sanoja eikä
lauseita.

Jos aapisen oppiminen oli kuin
urakka työ oppilaille, oli se sellai-
nen tavallaan opettajallekin. Hän
näet sai palkkansa, neljä markkaa
aapiselta, vaikka joskus kävi niin-
kin, ettei kotoa voitu suorittaa tuota
summaa. Silloin opettaja sai vain
vaivat palkakseen. Toisaalta taas
varakkaammat maksoivat enem-
mänkin ja toivat silloin tällöin ko-
tona käydessään yhtä ja toista tu-
liaisia opettajalleen. - Mutta sai
koulumestari vähän palkkaa papeil-
takin. Granfelt antoi vuodessa hä-
nelle tynnörin rukiita ja sittemmin
rovasti Ahlmark puolen tynnöriä.
Palkka ei siis ollut suuri, mutta
tunnustuksen hän sai työstänsä,
sillä ei niitä lukukinkereitä ollut,
missä eivät Antin oppilaat olisi hy-
västä lukutaidostaan kiitoksia saa-
neet.

Noin 50 vuotta Örn teki raskasta
koulutyötänsä. Hän ei tavoitellut ai-
neellista etua, vaan näyttää olleen
oikea vakaumuksellinen opettaja.
Sitä osoittaa sekin, että hän kaiken
lisäksi talvisaikana joka pyhä piti
pyhäkoulua. Olivathan hänellä kyl-
lä apuopettajina Mäntylän Sofi ja
Karjusillan Lyydi, jotka vuorollaan
Anttia avustivat. Mutta itse hän vir-
sikanteleineen aina oli saapuvilla.
Tämä pyhäkoulu oli siitä erikoinen,
ettei se ensinkään toiminut kesällä,
koska opettaja silloin, 'kuten jo on
mainittu, liikkui pyydyksineen Ah-
din valtakunnassa, Kallioisissa tuo
koulu tavallisesti oli, ja sinne olikin
opettajan helppo jään yli oikaista,
Mutta kokoonnuttiin silloin tällöin
myös muissa taloissa. Seuraa-
vaan paikkaan Antti jo edeltäkäsin
jonkun oppilaan mukana lähetti
yksikielisen kanteleensa.



Kiittämättömyys on maailman
palkka, sen sai Antti örnkin myö-
hemmin kokea. Mitään eläkettä hän
ei saanut, vaikka olisi sen varsin
hyvin ansainnut. Vanhuudenpäivän-
sä hän sai viettää omaistensa ar-
moilla ja joutui lopuksi Tammelan
kunnalliskotiin, jossa hän 84 vuoden
ikäisenä kuoli.

Koulu-Antti on jo kolmisenkym-
mentä vuotta unohdettuna nukku-
nut Tammelan kirkkomaalla, mutta
tuo entinen koulutalo on vielä, jos-
kin siirrettynä, olemassa muutaman
kivenheiton päässä alkuperäiseltä
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paikaltaan. Kun kuljen tuon mökin
ohi, olen näkevinäni vanhan luku-
opettajan paperilakki päässään tir-
kistelevän pienestä ikkunasta piha-
maalle, jossa aapisen tavaajat iloi-
sina kirmailevat. Silloin tulee mie-
leeni se epäitsekäs työ, jonka Kou-
lu-Antti elämänsä varrella suoritti,
ja tunnen suurta kiitollisuutta hän-
tä kohtaan. Tästä syystä olen tässä
kynään tarttunut ja nämä rivit hä-
nen muistokseen kirjoittanut.

Forssan Lehdessä 26. 9. 1950.

Väinö Korpij ärvi.

Vanhoja Liesjärvcn kalamiehiä

Tuskin on toista sellaista kala-
miestä, joka yhtä tarkkaan kuin
Antti Örn olisi tuntenut kala-
karit, risut ja »töpät» Liesjärvellä.
Kymmenittäin männyn- ja koivun-
latvuksia hän oli veneensä perässä
laahannut, ne sitten suurien kivien
painamina pohjaan upottanut, mut-
ta sitä ennen tarkat merkit rannoil-
ta ottanut. Hän tunsi järven poh-
jan yhtä hyvin kuin rannatkin, ku-
ten hänen aikalaisensa Joklin sa-
noi. Aamuhämärissä hän sitten hil-
jalleen souteli kalapaikasta toiseen,
laski riippakiven rantamerkkien
osoittamalle paikalle ja käyttäen
onkea ja polviväärää alkoi kiskoa
vedenviljaa veneeseensä. Jos sitten
jonkun sivullisen veneen kokka
suuntautui samalle kalapaikalle,
Antti irroitti ankkurinsa ja antoi
tuulen hiljalleen viedä venettään.

Jos taas oli tyyni, silloin hän airoja
verkalleen käyttäen liputteli toi-
seen paikkaan, jottei vieras pääsisi
risuista perille. Sillä mikä olisi sel-
lainen kalamies, joka ei olisi hie-
man kateellinen!

Juuriniemen rannassa, vastapää-
tä Harjun venekoppia oli siihen ai-
kaan tuuhea kuusi. Sen juurella
Antti piti pyydyksensä. Siinä oli
onkea pieni- ·ja suurikokoista, siinä
nolviväärää ja mertoja. Uistimet ja
siimat sekä arvokkaat verkot sen
sijaan säilytettiin kotona.

Kevätkesällä pidettiin merrat jär-
vessä ja kudunaikana paiskattiin
verkot Matolahteen ja Pillistöön
lahnojen päänmenoksi. Uistinta
soudettiin etupäässä Isollaselällä ja
Kyynärän Juvalla risujen ja kari en
vieritse, sillä sellaisissa paikoissa-
han hauki saalistaan väijyy. Yksin



38

Antti tavallisesti järvellä liikkui,
joskin toisinaan matkassa oli myös
Vihtori tai Reinholt.

Nykyajan kalamies, joka on tyy-
tyväinen, jos saa parsinneulan suu-
ruisen ahvenen onkeensa, varmaan
ihmettelee niitä runsaita saaliita,
joita Antti illalla kotiin kiikutti.
Syöttiuistimella hän kerrankin sai
24 haukea, joista yksi, Lehtiniemen
nokasta saatu, painoi kokonaista
kaksi vanhaa leiviskää, 17 kg. On-
kipelillä Antti joskus kiskoi ahve-
nia kokonaista 30 kg ja kuudella
verkolla saattoi saada Matolahdesta
parinkilon painoisia lahnoja kolmi-
senkin sataa.

Syksyinen muikunpyynti oli 'asia
erikseen. Kutu oli loka- ja marras-
kuun vaihteessa. Silloin Antti virit-
ti verkkonsa malmikareille ja sai
runsaita saaliita, sellaisia, että ny-
kyiset muikunpyytäjät, jotka saavat
vaivaiset pari kiloa. niitä katselles-
saan kateudesta kalpenisivat.
Mätimuikut erotettiin maitikaloista,
viillettiin terävällä veitsellä kalan
peräpuolelle poikkihaava ja puris-
tettiin mäti astiaan, johon myös si-
roiteltiin vähän suolaa. Syksyinen
mäti vietiin sitten tavallisesti Fors-
saan, jossa se voin hintaisena myy-
tiin. Kaikki kalat, joita ei omassa
taloudessa tarvittu, vallankin suuret
hauet ja lahnat, myytiin tai vaih-
dettiin ruokatarpeisiin.

Vielä nytkin nousee silloin täl-
löin jätteitä Antin risuista koukku-
jen mukana pinnalle. Mutta ne
ovat jo aikansa eläneitä, niiden vai-
heilla hauki eikä kyrmyniska ahven
enää asustele. Ja kun vain harva
kalamies enää vaivautuu onkirisuja
asettelemaan, on siitä seurauksena,
että »vesiperän» vetää mies kuin

mies. Lienee tuohon järven kalatto-
muuteen muukin syy. Kertovat
näet asiantuntijat, että ryöstökalas-
tusta salaa harjoitetaan. Sitä ovat
osoittaneet kuolleet kalat, jotka sil-
loin tällöin ajautuvat rantaan.
Ryöstökalastuksena on myös pidet-
tävä muotiintullutta vieterikouk-
kua, joita sadoittain kevättalvella
viritellään ja jolla parhaat kutu-
hauet tuhotaan.

Antti örnin aikalainen, rohkea
kalamies, joka usein vuotavalla
aluksellaan myrskyävällekin jär-
velle uskaltautui, oli J 0 k 1i n. Hän
asui loppuikänsä pienessä Eeva-Lii-
san mökissä Ison-Herttuan terva-
haudan lähettyvillä. Hänkin tiesi
kalapaikat tuiki tarkoin ja suolasi
pyttyynsä koppakaupalla lahnoja
ja muikkuja. Mätikaupoilla hänkin
kävi Forssassa asti. »Onko täällä
muitakin kalamiehiä?» ihmetteli
hän kerran, kun näki oman kuvan-
sa vastapäätä olevassa peilissä.

Kerran oli Joklin ottanut tiukan-
laisen annoksen miestavakevämpaä
ja oli tavallista rohkeammalla tuu-
lella. Hän vaati Koivumäen Heik-
kiä soutamaan itseään Joensuuhun.
Kävi vallan hirmuinen myrsky, ja
Heikki vähän vastusteli, mutta hy-
vänahkaisena miehenä lähti kuiten-
kin. Hiiliniemen kärjessä airo kat-
kesi, laine löi veneeseen ja mäti-
kauppiaan housut kastuivat. Lai-
dasta kiinni pitäen hän pysyi kui-
tenkin veneessä, ja kun soutumies
oli päästään 'klaari', hän ohjasi ve-
neen onnellisesti rantaan, josta
märkähousu selvinneenä miehenä,
mutta vettä valuen lähti rantoja
pitkin Joensuuhun.

Kukapa ei sitten muistaisi 'K u u-
per i a', täysimittaista kalastajaa,



joka etupäässä ongella ja uistimella
saalista tavoitteli. Liuhupartaisena
kuin Jukolan Simeoni hän venei-
neen kierteli järvellä, teki risuja ja
onki niissä ahkerasti. Uistimien te-
kijänä hän myös tuli tunnetuksi.
Hopeaisista kellojen kuorista hän
niitä rakenteli ja teki ne niin mai-
niosti, että niillä sai kaloj a silloin-
kin, kun ei muihin uistimiin otta-
nut. Vielä nytkin tapaa jossakin
'kuuperilaisen', jota sen omistaja
miltei ylpeänä näyttää.

Skogberg vietti oikeata kierto-
laisen elämää. Toisen yön hän oli
Knuutilassa, toisen jo Kantelukses-
sa, kolmannen ties missä. Päivän
kalansaaIis takasi hänelle majapai-
kassa ilmaiset asunnot ja ateriat.

Lopuksi tulkoon vielä mainituksi
P i k k u - HelI s t e n, joka majai-
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Ii etupäässä Kivijärvellä ja sikäläi-
sestä järvestä ongellaan ahvenet
otti.

Tässä mainitut kalamiehet ovat
jo aikoja sitten heittäneet onkensa,
uistimensa ja kalavetensä toisten
käytettäviksi. Jos he vielä entisille
kalapaikoilleen pääsisivät, he var-
maan ihmettelisivät, mikä Ahdin on
vihamieliseksi saattanut. Ennen se
runsaskätisenä kalakopan täytti,
nyt melkein ilkkuen veneen ku-
peella silmäänsä vilkuttaa ja lähet-
tää kalamiehet niin tyhjänä kotiin,
ettei hän saata edes tuliaiskalaa
naukuvan viiksiniekan suuhun heit-
tää.

Forssan Lehdessä 30. 9. 1950.

V ä i n ö K 0 r p i j ä r v i.

Granfeltin renkinä ja keisarin vartiomiehenä.

Istun Vähä-Yösijan torpan pir-
tissä. Syksyinen sade piiskaa ik-
kunoita, joihin pimeys puristuu
kuin musta vaate, puuskittainen
tuuli pudotteli puiden viimeisiä leh-
tiä. Mutta sisällä on somaa ja ko-
dikasta. Permantoa peittävät pak-
sut, puhtaat matot, sivuseinällä on
valtaisan suuri, vanha kaappi, entis-
ajan mestarin tekoa, leveässä kei-
nutuolissa on mukava istua.

Syvennyn silmäilemään seinällä
olevaa väritettyä valokuvaa. Se
esittää Venäjän vallan aikuista, ko-
meaformuista sotilasta. Mies on
pitkä ja ryhdikäs, katse avoin ;ja
rohkea. Ja kun sitten talon isäntä,

Vi h tor i G y 1d e n astui huonee-
seen, selvisi heti, että hän oli kuvan
esittämä mies, vaikka ikäero olikin
huikea, sillä Gylden lähentelee jo
kahdeksatta kymmentä. Vanhan
sotilaan ja korvenraivaajan selkä
oli edelleen suora kuin seiväs, pää
oli komeasti koholla ja askel va-
kaa, joskin jo harva. Ja harvaan
tulevat myös sanat, kun hän kehoi-
tuksestani ryhtyy menneitä muiste-
lemaan.

Onko mitään muistitietoa siitä,
miten nämä torpat ovat nimensä
saaneet, tiedustelen?

- Onhan siitä. Naapurin, Ison-
Yösijan pappa, joka minun nuori
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ollessani lähenteli jo yhdeksääkym-
mentä, kertoi isoisältään näiden
torppien syntytarinan kuulleensa.
Nämä ovat alkusin jo isonvihan
ajoilta. Pappilan karja oli ajettu
viholliselta piiloon näihin järven-
rannan asumattorniin metsiin. Juu-
ri tälle paikalle oli hakattu aukio,
johon karja aina yöksi ajettiin.
Nuotiolla öitä viettäessään paimen-
tamassa olleet piika ja renki mielis-
tyivät toisiinsa, menivät naimisiin
ja pyysivät papilta tuota karja-
aukion tienoota, jolle olivat anta-
neet nimeksi Yösija, torpanpaikak-
seen. Siitä se nimi on peräisin. Pa-
riskunnalla oli kaksi poikaa, joiden
kesken torppa sitten tasapuolisesti
jaettiin, ja niin syntyivät Iso- ja
Vähä- Yösija. Se silloinen suku on
kuitenkin näistä torpista jo hävin-
nyt, eivätkä nykyiset asujat ole edes
sukua toisilleen, vaikka kauan nä-
mä Yösijat ovat jo nykyistenkin
haltijoiden sukujen hallussa olleet.

Tehän olitte nuoruudessanne toh-
tori Granfeltin kuskina ja renkinä,
kertokaahan muistojanne niiltä
ajoilta?

- Siinähän sitä riittäisikin ker-
tomista, vaikka ei minulla mitään
ihmeellisiä tarinoita niiltä ajoilt.a
ole. Granfelt-vainaa oli arrnotto-
man äkkipikainen, mutta muuten
oikeudentuntoinen mies. Juoppout-
ta ja huoruutta hän vihasi silmrt-
tömästi ja näistä synneistä hän
saattoi kiivastua asianomaista jopa
omakätisesti löylyttämään. Mutta
myös pikku-kuskien, jollainen mi-
näkin olin, saivaristo oli ainaisessa
vaarassa, sillä minkäänlaista vä'i.-
rinkäsitystä ei saanut tulla, vaikka
syy olisi ollut itse rovastissa.

- Kerran jouduin kyyditsemään
paria herraa Vaulammin sillalle,
josta nämä jatkoivat matkaansa
Ferrarian laivalla Loimaalle. Herrat
olivat höyliä miehiä ja antoivat
kumpikin minulle kaksi markkaa
kyytirahaa. Takaisin tullessani
poikkesin Jokioisten mäen päällä
olevaan puotiin, josta ostin tarpeek-
seni nisusta, kun minulla kerran
rahaa nyt niin rutkasti oli. Heitin
heiniä hummalle ja istuin ojanpien-
tareelle päivänpaisteeseen herkku-
jani syömään. Paiste raukaisi ja
minä nukuin, vetelin unia puoli
päivää. Mutta auta armias, minkä-
laisen metelin tohtori otti, kun pe-
rille pääsin, mutta selkäsaunatta
sentään sillä kerralla selvisin.

- Granfelt ei sallinut noituutta,
mutta turvautui itsekin kerran tie-
täjään. Hänen nuori, komea orivar-
sansa oli laitumella tullut Ietetyksi
(saanut lannehalvauksen). Hevonen
tuotiin reellä saunan porstuaan ja
haettiin Mustialan eläinlaakäri.
Tämä piti tapausta toivottomana ja
käski lopettamaan varsan. Joku sil-
loin ehdotti, että haettaisiin Kuk-
kolan mamma Talsoilasta, hän kuu-
lemma kykeni parantamaan letetyn

.hevosen,
»Se ämmä on kylläkin noita,

mutta hakekaa nyt sitten», sanoi
tohtori ja muija tuotiin pappilaan.
Eikä hän kauan aikaa varsan vai-
heilla saunanporstuassa viipynyt,
kun jo laski sen tarhaan juoksente-
lemaån. Eikä varsaan jäänyt mi-
tään vikaa, sillä siitä tuli erinomai-
nen hevonen. Noituutena me tapah-
tumaa pidimme, mutta Mustialan
eläinlääkäri vakuutti, että marn-
malla vain oli lääkkeet ja keinot,
joilla halvauksen sai paranemaan



ja joita lääkärit eivät vielä tunte-
neet.

- Kuten jo mainitsin, Granfelt
vaati nuhteettomia elämäntapoja.
Auta armias sitä miestä, jonka hän
tavoitti piikojen peteiltä. Haonhak-
kaajaksikin hän kelpuutti vai.n
vanhan miehen, jota enää ei tar-
vinnut epäillä luvattomassa mie-
lessä navettaan ynsyymisestä.
Niinikään hän vihasi juoppoutta,
vaikka itsekin silloin tällöin tiettä-
västi totin teki. Mutta ei hän vain
voinut näiltä paheilta edes omia
lapsiaan estää. Varsinkiri vanhempi
poika, Armas, oli juoppo, mutta
muuten perin kansanomainen mies.
Hänen vuokseen Granfelt sai en-
nenaikaisesti. palj on harmaita
hiuksia.

- Moni mies pappilasta huonon
elämänsä tähden lähdön sai. Ker-
rankin eräs iso-kuski oli pappilan
kujaan kääntäessään ajanut vaunut
puunkylkeen kappaleiksi. Granfelt
ymmärsi, että vahinkoja sattuu, ei-
kä hän miestä onnettomuudesta
paljonkaan moittinut, mutta kun
piiat sitten kantelivat, että kuski
oli ollut juovuksissa ja vaunuissa
huonomaineisia naisia, niin Gran-
felt suuttui silmittömästi. Taakseen
katsomatta miehen oli livistettävä
niiltä maisemilta.
.- Granfelt vartioi tarkasti kalave-

siään, joille ei muiden ollut yrittä-
mistä. Talossa oli erityinen kalas-
taja, jonka tehtävänä oli myös
vesien vartiointi, mutta myös Gran-
felt itse piti niitä tarkasti silmällä
ja armoton meteli siitä nousi, jos
hän jonkun yllätti omilta apajil-
taan. Kalaa nousi niihin aikoihin
järvestä runsaasti, ja Granfelt myi
niitä suuria määriä. Mutta vaikka
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Granfeltilla olikin suuret tulot, hän
ei silti ollut rikas. Väittivät las-
ten kuluttavan kaiken, minkä hän
kokoon sai.

- Jouluaattona kaikki pappilan
leivissä olevat kutsuttiin ruokasa-
liin, jossa nautittiin yhteinen ateria.
Tällöin jokainen sai myös. pienen
lahjan. Miehet saivat tavallisesti
kaulaliinan ja puoli punttia ma-
horkkaa, mutta pikku-kuski vain 50
penniä rahaa karamellien ostoon.
Kerran pahankurinen iso-kuski il-
moitti, että poika tarvitsisi myös
mahorkkaa, koska hän jo tupakoi.
Silloin tohtori mulkasi poikaa pa-
hasti ja virkkoi: »Kai maar sun
kurkustas jo menis alas myös viina
ja tupakka».

- Kerran olin myöhästynyt jol-
lekin asialle lähdössä siitä syystä,
ettei piika ollut muistanut minulla
siitä ajoissa ilmoittaa. Kun näin
tohtorin kiukkuisen muodon, yritin
puolustella itseäni, mutta hän tukki
suuni äkkiä: »Pidä leukas paikoil-
laan, nulikka, kun et kykene vielä
muuhun kuin kaalinlehdistä mato-
ja noukkimaan, on tässä talossa
miehiäkin suutaan soittamaan», hän
ärjyi. Ja siihen aikaan todella va-
risteltiin kaalinlehdiltä matoja, ta-
vallisesti johonkin astiaan, jolla ne
sitten vietiin tunkiolIe.

- Raivostuneimpana näin Gran-
feltin eräänä aamuna ollessani sy-
tyttämässä valkeata hänen makuu-
huoneensa pesään. Mustialassa
asui niihin aikoihin lammasherrak.i
kutsuttu mies. Hän oli Ruotsista
pyydetty opistoon lampaanhoitoa
opettamaan, mutta pian koko puu-
hasta luovuttiin. Herralle oli ra-
kennettu pytinki pappilan maiden
läheisyyteen. Kerran eräs renki oli
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juovuspäissään yrittänyt lammas-
herran tyttärien huoneeseen irroit-
tamalla toisen ikkunanpuoliskon.
Mies ei kylläkään sisään päässyt,
sillä mamsellit kykenivät sen estä-
mään, mutta lammasherra kanteli
asiasta tohtorille. Granfelt kutsui
miehen luokseen, kävi tätä kurkus-
ta kiinni ja pyöritti ilmassa niin
että minunkin pääni oli vaarassa.
s-Näetkös nyt, miten köykänen kä-
sissäni olet, ja sentään yrität väkis-
ten naisten kamariin», sanoi Gran-
felt ja paiskasi miehen ulos.

- Granfelt eli kymmenkunta vii-
meistä vuottaan umpisokeana. Täl-
löin hänellä oli aina esilukija, taval-
lisesti joku opiskelija, joka sai paa-
sata hänelle kirjoja aamusta iltaan.
Granfelt nousi aina viimeistään jo
viideltä kesäaikana jopa kolmelta,
ja jo t~ntia myöhemmin lukija sai
aloittaa tehtävänsä. Sokeana olles-
saan hän ei enää saarnannutkaan,
mutta tarkasti kuitenkin kaikkea
valvoi. Pikku-kuskin tehtävänä oli
aina sytyttää pystyvalkea hänen
huoneeseensa. Tavallisesti tämä
tehtiin aikaisin aamulla, mutta
usein oli tuotava puut jo ehtoolla si-
sään. Ne ladottiin tavallisesti val-
miiksi pesään ja usein Granfelt it-
se ne sitten aamuyöstä ylösnous-
tessaan sytytti. Tämä järjestelmä
koitui tohtorille kohtalokkaaksi, sil-
lä se aiheutti hänen kuolemansa.
Silloin oli piika vuorostaan joutu-
nut latomaan puut pesään, jossa il-
meisesti oli ollut vielä hiillosta, tai
sitten Granfelt oli itse tulen yöllä
sytyttänyt, eikä huomannut pelle-
jä avata, mistä oli seurauksena,
että hänet aamulla löydettiin huo-
neestaan savuun tukehtuneena.

Kertokaapa jotakin kaartisaaolo-
ajoistanne.

- Ei tuossa paljon kerrottavaa
ole. Kaarti oli vähän niin kuin
kuriniakkaampi joukko-osasto mui-
hin verrattuna, sillä siitä lähetettiin
aina komppania keisarin henkivar-
tiostoon, johon minäkin sitten jou-
duin. Kaartissa sai 5 penniä enem-
män palkkaa ja henkivartiostossa-
oloajalta lisäksi päivärahan, joten
jos säästäväisesti eli, niin oli pal-
velusajan päätyttyä rikas mies. Pe-
räti 1300 markkaa minäkin käteeni
sain, kun kotiin lähdin, ja se oli
suuri raha siihen aikaan, navetal-
lisen lehmiä sillä sai.

- Jännittävin hetki mielestäni
oli se, kun meidät vietiin keisarin
tarkastettavaksi hänen linnaansa.
Aleksanteri. II oli komea mies ja
kun hän katsoi, ei siinä tehnyt mieli
hymyillä. Hän ihmetteli, miten
me olimme kaikki samanmittaisia
- kolmikyynäräisiä olimme - vain
yksi oli hieman lyhyempi. Keisari
ei vartiomiehille koskaan mitään
puhunut, mutta keisarinna, joka oli
kaunis kuin enkeli, hymyili aina
niin herttaisesti, että sydämestä pa-
haa teki. Myös leskikeisarinna
nyökkäsi meille ohi kulkiessaan ja
kasakoiden kanssa - toinen puoli
henkivartiostosta oli arojen poi-
kia - hän usein vähän juttelikin.
Muuten kasakat olivat perin muka-
via miehiä, aina iioisia eivätkä kos-
kaan riitaa haastaneet. Sen sijaan
keskenään suomalaiset tahtoivat
ryyppyjä otettuaan tapella. Talvet
keisari, ja siis myös kaartin vartio-
pataljoona, oli Pietarhovissa, syk-
syt Sarskaisalossa, jossa keisarilla
oli hovi, mutta kesät me olimme lei-



rillä Rasnaisalossa, joka sekin on
melko lähellä Pietaria.

- Vapautuessamme oli jälleen
keisarin tarkastus ja se vasta juh-
lallinen hetki oli. Keisari kiinnitti
mitalin jokaisen rintaan ja antoi
kaksi hopeista pikaria, ja keisarin-
na antoi jokaiselle puolitusinaa ho-
peisia lusikoita sekä keisarin nimi-
kirjoituksella varustetun keisari-
perheen valokuvan. Perhe oli muu-
ten meidän palvelusaikanamme li-
sääntynyt yhdellä tyttärellä, minkä
merkkitapauksen johdosta jokainen
meistä sai 20 markan lahjan. Ja tal-
lella nämä lahjat ovat vieläkin, sil-
tä ei niitä ole raskinnut hukata,
paitsi rahat ovat menneet maailman
tuuliin. En minä niitä kylläkään
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tuhlannut, tämän torpan kohenta-
miseksi ne käytin, vaikka en tä-
hän suoraan sotaväestä palattuani
sijoittunutkaan, sillä ensin olin
muutaman vuoden pappilan aren-
tilla (vuokraajalla) renkinä.

Jo yöksi kallistumassa oleva eh-
too oli pimeä ja sateinen, kun ko-
tiin päin hilj alleen pyöräilin, mutta
sitä tuskin huomasinkaan, sillä
mielikuvani liikkuivat keisarin ho-
vissa ja Tammelan pappilassa. Vii-
meksi ne viipyivät kuitenkin YÖ-
sijan somassa pirtissä, jossa olin
viettänyt viihtyisän ehtoon.

Forssan Lehdessä 19. 10. 1950.

Esko ViLjanen.

Lounais-Hämettä vaalipuhujan silmin puoli
vuosisataa sitten

Eräänä päwana satuimme silmäilemään Werner Söderström
Oy:n v. 1913 julkaisemaa paksua teosta 'Murrosajoilta: Muistoja
ja kokemuksia'. Tällöin sattui silmiimme tunnetun naisten ta-
savertaisuuden esitaistelijan Lucina H a 9 m a n i n kuvaus hänen
puhttjamatkoistaan Hämeessä ensimmäisiin vaaleihin mentäessä.
Kirjoituksen nimi on 'Muistelma äänioikeuteni ensi ajalta'. Kun
siinä kuvataan eloisasti kirjoittajan vaikutelmia ja näkemyksiä
noiLta lähes puolen vuosisadan takaisilta ajoilta ja niihin sisältyy
paljon myös mielenkiintoista paikallishistoriaa, julkaisemme tässä
tuon kirjoituksen siLtä osalta kuin se koskee Lounais-Hämettä.

Forssassa
Toisena joulupäivänä lähdin toi-

selle kiertomatkalleni, joka alkoi
Forssasta. Matkalla yhtyi minuun
tohtori Y. Talas ja myöhemmin yli-
oppilas Kerkkonen, molemmat vaa-
liesitelmäasioissa niin kuin minäkin.

Kuljin ensi kerran Forssan radalla,
jossa tosiaan ei istunut mukavam-
masti kuin kyytikärryillä. Pienet,
kapeat vaunut, jotka hoipertelivat
kuin juopuneet. Forssan asemalla
oli yhteiskoulun johtaja J. Sajanie-
mi vastassa, hän saattoi hevosella
kotiinsa, jossa kaikin söimme päi-
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vallisen. Sitten lähdin tehtaan ho-
telliin lepäämään, ja sieltä nouti
minut opettajatar Ester Knoblock
ja saattoi kokouspaikkaan, tehtaan
suureen saliin. Väkeä oli sali täyn-
nä, mutta yleisö näytti verrattain
hengettömäl tä.

Ensiksi esitelmöi Talas perustus-
laillisesta ohjelmasta, asiallisesti,
miellyttävästi ja vaatimattomasti,
mutta verhosi ehkä esityksensä ylei-
sön sivistyskantaan nähden liiaksi
tieteelliseen lausetapaan.

Talaksen jälkeen tuli minun vuo-
roni; rajoitin täällä sanottavani avio-
liitto lain ja aviottomain lasten ase-
man selostukseen, sekä koulukasva-
tukseen, jonka maksuttomuutta kai-
killa asteilla pidin tarpeellisena yh-
tenä eri kansanluokkain tasa-ar-
voisuuden tekijänä, Lopuksi puhui
Sajaniemi Turun-Riihimäen radan
tarpeellisuudesta.

Samassa paikassa illastettiin, mut-
ta mieliala tuntui painostuneelta ja
vieraalta, ehkä osaksi innostavien
puheiden ja laulun puutteesta. Kun
ei kukaan muu sanonut mitään, pu-
huin lopulta naisille kehoittaen hei-
tä muodostamaan oman osastonsa
ja alkamaan herätys työtä kautta
seudun. Toisten puolueiden naisilla
ehkä jo oli järjestönsä. Seuraavana
aamuna joukko naisia pitikin ko-
kouksen, jossa edelleen koetin sel-
vitellä yhteenliittymisen suota-
vuutta ja jossa todella saatiinkin
järjestö aikaan. Samana päivänä
palasin kotiin.

Urjalassa
Oltuani muutamia päiviä kotona

oli lähdettävä Urjalaan tammikuun
6:na 1907, jolloin siellä oli nuorsuo-

malaisten kokous. Oli leuto ja kau-
nis talvipäivä. Urjalan asemalla oli
maanviljelijä Astalan hevonen mi-
nua vastassa. Tohtori O. Mantere
ja maisteri K. Kanniainen ajoivat
toisella hevosella. Kirkonkylään
oli 6 kilometrin matka. Ensiksi
ajoimme kunnantuvalle, jossa ko-
kous oli, sieltä tri Partaselle päi- •
välliselle. Sillä aikaa kuin minä ate-
rioitsin, piti Mantere esitelmänsä
puolueen ohjelmasta; kun minä pa-
lasin kokoushuoneeseen, pääsi hän
syömään. Täälläkin oli huone tun-
gokseen asti ahdettu. Yleisö näytti
täällä heränneeltä ja viisaalta, mut-
ta samalla ystävälliseltä. Edessänj
istui vanhempaa väkeä, miehiä ja
naisia, hienosti puettua ja käytök-
seltään tottunutta, kauempana nuo-
rempia ja taustalla iso parvi työ-
väkeä.

Kuulijain iloiset kasvot rohkaisi-
vat puhujaa. Ilma tosin oli raskas
ja puhuminen rasitti, mutta en sitä
muistanut, sillä keskenäinen ym-
märtämys kevensi voimat. Täällä
ei ollut mitään puhujalavaa, vaan
sain puhua lattialla olevan pöydän
takaa - niinkuin aina mieluimmin
teen - ja tämäkin puolestaan edisti
tuttavallista mielialaa. Pelkäsin kui-
tenkin väsyttäväni yleisöä, sillä pu-
heeni kesti lähemmäs pari tuntia,
mutta vilkkaista tunnustuksen osoi-
tuksista päättäen ei se kuitenkaan
ky llästynyt.

Täällä oli iso joukko valveutunei-
ta naisia, jotka rouva Partasen joh-
dolla olivat tehneet huomattavaa
valistustyötä paikkakunnalla ja ym-
päristössä.

Yöni sain nukkua apteekkarin
rouvan sievässä vieraskamarissa.
Ensin oltiin apteekkarilla yhteisillä



illallisilla, ja sitten aamiaisilla Par-
tasella, josta apteekkarin valkoi-
nen hevonen saattoi asemalle. Tääl-
tä en palannutkaan suoraan kotiin,
sillä oli käsketty loppuviikolla Rai-
sioon Pernon kartanoon. Tammik.
10. pnä palasin Helsinkiin.

Somerolla
Onko pitkäkin? No 8 tunnin rau-

tatiematka Jokioisiin ja sieltä va-
jaa kolme peninkulmaa hevosella.
Houkutteleva perspektiivi!

»Röökinä oli hullu, kun rupesi
maailmanparantajaksi s , torui viisas
emännöitsijäni, »Iuuleeko röökinä,
että maailma puhumisesta para-
nee?»

Mutta puhuttavahan oli sentään,
kun kerta oli leikkiin liitytty. Ja
kun samaan aikaan vaadittiin myös-
kin Hattulaan ja Vanajaan, niin ei
auttanut muu kuin ottaa nekin sa-
maan matkaan.

Perjantaina 22. p. helmikuuta me-
nin siis aamujunalle. Muutin junaa
ensiksi Toijalassa ja toisen kerran
Humppilassa. Asemasillalla seisoi
maanviljelijä Astala Urjalasta,
nuorsuomalaisten ehdokas hänkin,
ja liittyi matkaan. Klo 2 tulimme
Jokioisten asemalle. Asemapäällik-
kö Alleen oli tilannut meille hevo-
sen Somerolle. Juotuamme päälli-
kön luona kahvit lähdimme mat-
kalle samassa reessä, tähän asti olin
aina saanut kulkea yksin. Alku ei
luvannut parasta. Reki oli pikkui-
nen ja kapea ja heiniä sullottu is-
tuimen päälle niin paljon, että is-
tuimme kuin kirkonharjalla, kum-
painenkin kallistuen reensyrjältä
ulospäin. Kun vielä oli jättiläismies
kuskilla, tiesi ettei tässä nopeasti
tultaisi kulkemaan.
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Ja tosiaan nyt tuli rasittava mat-
ka. Lunta oli niin mahdottomasti,
että aidanseipäät tuskin olivat nä-
kyvissä, ja tie niin kaltevaa, että
joka hetki saattoi odottaa kuper-
keikkaa. Ainoastaan luonnottoman
vartalovoimistelun avulla saimme
reen pysymään pystyssä. Taivalta
oli 26 kilometriä, ja ennen kuin
olimme puolimatkassa, tunsin ruu-
miini rikkiruhjotuksi ja pahoinvoin-
tia, ja matkaa näytti kestävän ian-
kaikkisesti. Ei voinut jalkaansa lii-
kuttaa, ei kylkeänsä kääntää, ei
päätään nostaa. Ja lopuksi pimeä-
kin saavutti. Ja kaikki tämä lähe-
tyssaarnan vuoksi metsäasukkaille.
Kuorma länsimaan valkoihoisia me-
nossa kääntämään pakanoita kris-

. tinoppiin.
Höpsis. Mitä hyvää ovat valko-

ihoiset oikeastaan vieneet luonnon-
kansoille? Kristinoppinsa kera noil-
le rauhassa eläville luonnonlapsille
viinaa ja tapainturmelusta, oman-
voitonpyyntiä ja epäsopua, ruutia,

. pyssyjä ja dynamiittia. Emmekö
mekin olleet tuollaisia rauhanhäirit-
sijöitä?

Silloin tällöin tuli vastaamme aja-
en turkkeihin kääritty herrasmies
tahi ohkaiseen takkiin verhottu työ-
miehen tapainen.

»Niitä akutaattoreja, jotka käyvät
vaalisaarnoillaan», ilmoitti ajomie-
hemme. »Niitä on täällä Jokilää-
nissä matkustanut syksystä asti.s

Klo 7 aikaan saavuimme Joen-
suun kylään Someron kirkolle ja
seisotimme kauppias Järnströmin
talon eteen. Isäntä sisarineen tuli
ottamaan vastaan ja meidät saatet-
tiin sisään. Mikä ihme! Keskellä
maan autiossa miltei hienostolais-
koti. Iso vaaleaan puettu sali hie-
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noine akkunaverhoineen, katto-
kruunuineen, samettikalustoineen,
ja pöydät ja hyllyt peitetty kirjalli-
suudella. Tyytyväisyys ja perheonni
kuulti kaikkialta läpi. Lämmin ja
valo tuli vastaan, ja tunsin pian it-
seni leppyrieeksi matkan vaivoista.
Toisessa huoneessa tarjottiin meille
maukas päivällinen, mikä tulikin
hyvään tarpeeseen, sillä emme 01-

. leet syöneet mitään koko päivänä.
Syötyä lähtivät miehet heti ko-

kouspaikalle, minä sain levätä het-
kisen talon tyttären sohvalla, sitten
meidät saatettiin hevosella perässä.
Tultiin kunnantuvalle, jossa kokous
oli. Toisessa päässä oli kansakoulu,
ja sillä aikaa kuin Astala selosti
puolueen ohjelmaa olimme opetta-
jattaren luona kahvilla. Täälläkin
uusin tuttavuutta erään entisen op-
pilaani kanssa aina Hämeenlinnan
ajoilta.

Huone oli pienenlainen, joten
kuulijat olivat sullotut niin tiheään,
että puhujalle tuskin enää oli tilaa.
Koetin esityksessäni jälleen hakea
niitä toiveita, joilla rahvas tervehti
uutta aikaa. Perustelin ensiksi kiel-
tolain tarpeellisuutta osoittaen, ku-
ka väkijuomaliikkeestä on hyöty-
nyt, kuka hävinnyt. Täällä niin kuin
muuallakin, missä olin kulkenut,
näkyi selvään, että kansan tahto -
jos kansaan luetaan naisetkin - oli
yleinen kieltolaki; joka toisin väit-
tää, ei tunne taikka ei tahdo tuntea
kansaa. Kansalla oli kylläkin selvil-
lä, että väkijuomaliike oli valtion
laitos, jota se asetusten avulla piti
voimassa ja että tämä liike tuotti
kansalle kokonaisuudessaan turme-
lusta. Siinä olimme kaikin samaa
mieltä, ja luonnollisesti oli missä

vain taisin antava ääneni tämän on-
nettoman elinkeinon kukistamisek-
si. En silloin voinut aavistaa, kuin-
ka syvät valtiolliset juuret sillä oli,
ja kuinka suuret ne vallat, jotka si-
tä tukivat. Vasta myöhempi aika
oli sen osoittava kuulijoilleni ja mi-
nulle.

Sen perästä selostin naisen ase-
maa laeissa ja laitoksissa, erittäin
valtiokirkossa. Oli hauskaa nähdä,
miten luonnollmen maakansa hel-
posti käsitti kaiken sen vääryyden,
jota valtio ja yhteiskunta harjoitti
naissukua kohtaan asettamalla nai-
set poikkeuslaki en alaisiksi. Syvien
rivien silmät eivät ole samassa mää-
rässä kuin sivistyneiden sokaistut
vanhoilla lakipykälillä ja viisaus-
tieteellisillä uskotuksilla.

Myöhäinen oli kun tulimme ta-
kaisin kauppiaalle, jossa meitä kes-
titettiin kaikin mahdollisin tavoin.
Seuraavana päivänä kun oli palat-
tava, tarjosi kauppias minulle he-
vosensa ensimmäiseen majataloon,
ja Astala lähti eilisen ajomiehemme
kanssa. Majatalosta otin hevosen ja
ennätimme kuin ennätimmekin
päiväjunalle Jokioisiin. Siellä ase-
mapäällikkö nauraen toi minulle
terveisiä eräältä ukolta, joka oli ol-
lut eilisiltaisessa esitelmässä ja tänä
aamuna vakuuttanut kauppapuo-
dissa, että »sitä muijaa minä kum-
minkin menen äänestämään".

Kitkutimme sitten Forssan rataa
Humppilaan ja sieltä säällisissä
vaunuissa Parolan asemalle, johon
tulimme klo 4 i.p. ja josta kamreeri
Roos kyyditsi meidät omalla hevo-
sellaan kotiinsa.

Forssan Lehdessä 13. 11. 1950.
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