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Saaren kartanon päärakennus,

Saaren kartanon torpparioloista.'
Kirj. ylioppilas Tellervo H emmi.

Saaren läänissä, kuten torpparikulmaa sanottiin, oli 24 torppaa:
Kujanpää (eli Herrala), Heikkilä, Tuornola, Lintusyrjä, Kankuri,
Juhala, Seppälä, Himmainkangas, Mattila, Sarini (Tanila), Jussila,
Kaurio, Mäenpää, Syrjälä, Laikkorpi, Rajakisto, Mäkilä, Tien-
haara, Kivilammi, Hakala, Riihioja. Koskila, Poikkipuoli ja Num-
mila, Vanhimmat näistä oli kolme ensinmainittua, jotka muo-
dostivat n.s. Heikkilän kulman. Saunamäen kulman torpat: Kan-

1 Kansa käyttää i.säntäväestään seuraavia nimityksiä:

Kapteenska = Elisabeth Desiree Baer, kapteeni Johan Reinhold Lepsenin
puoliso. Johti kartanon asioita v:sta 1836, kuoli 188!.

Vanha parooni = Karl Victor de la Chapelle, v:sta 1872, kuoli 1893.
Er iiar inna = Julia Lepsen, ed. puo.iso,
Nuori parooni = Victor de la Chapelle, joka tuli kartanon johtoon v. 1893.
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kuri, Juhala ja Seppälä olivat seuraavat ikäjärjestyksessä. Muut
ovat syntyneet vähitellen yksi toisensa jälkeen, viimeksi kaukaiset
Metsäkulman torpat.

Aluksi torpparit joutuivat asuskelernaan hyvin. yksinkertaisissa,
jopa peräti alkuperäisissäkin oloissa. Esirn. Riihiojanensimmäiset
asukkaat valitsivat suojaksensa suuren, tuuhean kuusen, sillä mitään
rakennusta ei ollut. Sittemmin saatiin vähitellen kyhatyksi ojan
partaalle savupirtti, jossa oleskeltiin siksi" kunnes voitiin siirtyä
uuteen, vielä nykyäänkin paikoillaan olevaan asuinrakennukseen.
- Tässä vain yhden torpan ja sen asukkaitten vaiheista. Samat
asteet ovat useimmat muutkin läpikäyneet.

Vuokrasopimukset tehtiin ensi aikoina suusanallisesti, eikä ol-
lenkaan määräajaksi, vaan toistaiseksi eteenpäin. Myöhemmin,
nuoren paroonin aikana, otettiin kontrahdit käytäntöön. Ne teh-
tiin eri pitkiksi ajoiksi eri torppareille. Muutamilla oli sopimusaika
25 vuotta, jopa enemmänkin, toisilla 20, 15, 10, 8 tai 5 vuo-tta,
jotkut saivat vain 3 v:n kontrahdin. Täten koetettiin estää torp-
parei ta rettelöimasta ja lakkoilernasta.

Torpat olivat yleensä halutuita. Tavallisesti oli niiden saantiin
paikkakuntalaisilla etusija, mutta kyllä vieraitakin otettiin torppa-
reiksi, varsinkin jos he olivat hyviä työmiehiä. Niinpä Jussilan
Malakias haettiin Saareen Hykkilästä, kun oli kuultu hanen voi-
makkuudestaan ja pystyväisyydestään. Kustaa Heikkilä taas tuli
Teuron puolelta.

Miekon tiluksista oli puolet torpparien hallussa ja vain puolet
kartanon. Kullakin torpalla oli oma paalutettu osansa niitysta.
Ne, joilla ei ollut kotoniittyä (Heikkilä, Tuomela, Mattila ja Sa-
rini), saivat haltuunsa kaksi lohkoa, muut vain yhden. - Useim-
milla torpiha oli myös oma hakamaa. Oli kyllä muutamia torppia,
esim. Heikkilä, joilla tätä ei ollut, mutta nämä saivat laskea kar-
jansa kartanon hakaan. Mainitut laidunmaat eivät kuitenkaan aina
~iittäneet torpan karjalle, joka silloin täytyi päästää kauas metsä-
kulmille. Pertusta,- kun heinät oli korjattu pois pelloilta, vietiin
kaikkien hevoset yhteisniitylle. Tämä oli aidattu Miekkoon ja ulot-
tui Tervasesta kaukolaisten niittymaihin asti. Torpparien alueen



vieressä oli kartanon oma, parempi niitty. Lehmiä ei tähän hevos-
hakaan ollut lupa viedä, mutta tapahtui kyllä, että' joku kuljetti
sorkkajalkansa sinne saha.

Varhaisempina aikoina oli torppareiHa perin vapaa metsän-
käyttöoikeus. Lupaa kysymättä saivat he ottaa kartanon metsistä
polttcpuunsa, rakennusaineensa, riuku- ja seiväspuut ja kiskoa
tuohta. Siihen aikaan olikin melkein joka rakennuksessa Saaren
läänin aiueella tuohikatto. Pitkät kepit ja veitset mukana lähdet-
tiin tuoherikiskontaan, laahattiinpa joskus tikapuutkiri mukaan,
että ylettiin nylkeä koivu oikein korkealta. Tuohia katettiin pak-
sulti päallekkäin kuin päreita ikään ja malkoja asetettiin tiheään
niiden päälle. Niihin kohtiin, missä kaksi malkaa kulki ristii '1

toinen toisensa päältä, porattiin reiät ja näihin sitten väännettiin
puutapit kiinnikkeiksi, Rakennukseen tarvittavat naulat ja laudat
kustansi kartano, kaikki muut tarpeet sai torppari hakea itse met-
sä.stä. Myöskin parepuut sai jokainen kaataa metsästä lupaa ky-
symättä. Myytäväksi ei torppari saanut ottaa tuohia eikä pareitii.
- Kartanon metsänvahdin aikana kovennettiin metsänkäyttömää-
räyksiä. Hän antoi joka torpalle oman vuosilohkon ja merkitsi)
mitkä puut sai kaataa. Polttopuita sai kylläkin edelleen ottaa me>
sistä vapaasti, samaten hakoja eläinten kuivitteeksi. Pärepuiksi
annettiin joka torpalle pari mäntyä vuodessa. Päreita saatiin tehdä
kartanon höyläHä, mutta maksua vastaan. Torpparin täytyi mak-
saa koneenkäyttäjälle palkka talon taksan mukaan, ja ellei hän itse
jcutanut syöttämään, myöskin syöttäjän palkka. - Tervaa torp-
parit saivat tehdä vapaasti talon metsissä. Alkuaan oli määrätty
korvaukseksi kartanoon 1 nelikko tervaa ja hiilet. Terva jäi kui-
renkin tästä verosta sittemmin pois, joten torppari antoi pelkät
hiilet tervaksista. - Viljansa täytyi torpparin viedä Turpoolle jau-
hettavaksi, sillä kartanossa ei ollut kunnollista myllyä. Talon myl-
lyn käyttöä ei kylläkään ollut kielletty, ja joskus torpparit pie-
nensivät jyvänsä sielläkin. Pääasiallisesti tätä käytettiin vain kar-
janjauhojen rhienontamiseen. Itse kartano käytti nisunsa ja ryy-
ninsä Janakkalan Viralan myllyssä ja leipä- sekä lehmanviljansa
Turpoolla.



Verot suoritettiin melkein yksinomaan työssä. Tavallisen keski-
kokoisen torpan veroori kuului r jalkapaiva ja 2 hevospäivää vii-
kossa, 26 ruoka- eli apupäivää vuodessa ja 4 matkareisua Helsin-
kiin. Ellei käyty Helsingissä, niin tehtiin näiden kyytien asemesta
4 päivää yhdestä matkasta, siis r6 päivää yhteensä. Lisäksi taikoo-
päivät kuuluivat torpparien velvollisuuksiin. - Luonnontuotteissa
ei veroa suoritettu juuri nimeksikään. Kapteenin aikana oli vielä
marja vero, ja silloin piti torpan viedä myöskin 3 säkkiä vuodessa
sekä kananmunia (is-ompien torppien 50 kpl, pienempien suhteel-
Iisesti vähemmän). Ensiksimainitut suoritukset tippuivat sitten
pois, vain kananmunavero säilyi vielä vanhan paroonin aikana.
Tämän jälkeen ei torpparin ole tarvinnut suorittaa veroa minkään-
laisissa luonnontuotteissa, ei viljassa sen paremmin kuin muussakaan
tavarassa.

Torpparit maksoivat veronsa ylimalkaan kunnollisesti, joten
isännät olivat heihin melko tyytyväisiä ja pitivat lupauksensa ja
sopimuksensa. Muutamia häätöjä on Saaren läänissäkin kyl1ä ta-
pahtunut. Niinpä Tienhaarasta ajettiin Skogberg niminen torp-
pari, Tanilasta häädettiin sekä »Vanha Tanila » (Haara) että »N uori
Tanila», Myös Kivilammea yritettiin pari kertaa häätää, mutta
tämä sanoi mäiskäyttäneensä paroonille päin naamaa: »Ei sitä niin
vaan mennä munat suorana!» Kaurion torpassa asui ennen nykyi-
sen Himmainkankaan Juhan eno. Hän oli hukuttautunut Kuiva-
järveen ollessaan kyntämässä Kankaisten pirttipellolla. Hänen les-
kensä ajettiin pois ja torppa annettiin uusille vuokraajille.

Päivätyömatkat olivat monestikin hyvin pitkät. Kivilammin
torpastakin oli yli 7 km kartanoon, Riihiojalta saman verran. Kyllä
siinä tallustelernista oli, kun Kivilammilta asti oli mencava taks-
varkkiin kauas Pajuun Kankaisten lääniin asti! Matkaa tuli jo n.
I5 km. Kuhasuolle Riihivalkamaan venyi matkaa n. 20 km. Ja
entäs tie sitten! Kauas Riihiojan ja Kivilammin kulmaliekin johti-
vat vain kapeat kiviset polut. Sai siinä torppari parka katso-a tar-
kasti eteensä, ellei mielinyt kompastua kiviin ja puunjuuriin. Vä-
lillä polku johti kelluvan suon yli, joskus taas sai kahlata tulva-
vetisen, leveän puron poikki. Kyllä vakavakin jalka usein luis-
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kahti liukkaalta kiveltä, ja vaarassa olivat maitopullotkin! Pi-
meään aikaan oli taksvarkkimatka tällaisia teita myöten varsin vai-
valloinen. Annetaanpa Riihiojan Hentriikan, kertoa tästä kulusta:
»Kerran tultiin Kivikongin ojan yli, kun oli ihan pimeata. Ei
siitä muuten päässyt kuin konttaamalla. Ryömittiim vähän mat-
kaa käsin tunnustellen. Yhtä mittaa tuli puu eteen, mutta niin
sitä vaan mentiin, että pensaat kahahtelivat!« - Tavallisesti kul-
jettiin pimeänä aikana »paresoitolla». Riihiojan seinustallakiri pa-
loivat pitkät päreet, jotta ohikulkevat torpparit löysivät tien.

Ensin lähetettiin kutsu töihin suusanallisesti. Ne torpparit,
jotka tulivat kartanosta. toivat sanan työhön maaraeylle henkilölle
tai sai tämä tiedon jonkun muun kautta. Myöhemmin toi pehtoori
tavallisesti joka sunnuntai-ilta Kujanpäähän kirjeen, jossa oli ilmoi-
tettu mies, työ.vkalut ja matka. Kujanpäästä kuljetettiin sanaa sit-
ten edelleen. Usein täytyi lähteä viemään sitä keskellä yötä
kauas rnetsakulmillekin saakka. - Kankurin, j uhalan ja Seppä-
Iän torpat kuljettivat keskenään taksvärkkinuijaa.

Töihin oli saavuttava täsmällisesti. Ellei torppari lainkaan tul-
lut määrättyyn päivät yöhön, sai hän »ryykeliä» tai sakkopäivän.
Muutamien pehtoorien, esim. Larssonin, aikana sai palata kotiinsa,
vaikka vain muutaman minuutinkiri olisi myöhästynyt; työtä ei
enaa annettu. Ei auttanut vaikka taksvärkkäri olisi kulkenut
kuinka pitkien ja vaivalloisten matkojen takaa tahansa. - Jussilan
Malakiaankin oli mainittu Larsson käskenyt menemään kotiin,
koska tämä hieman oli myöhästynyt. Mutta parooni oli sattunut
olemaan ylhäällä, ja Malakias sai kun saikin työtä pyydettyään
sitä itse herralta. Tästä Larsson oli kovin vihainen, mutta Mala-
kias vastasi tekevänsä työtä paroonille eikä pehtoorille, ja sai jäädä.
- Kaikki työnantajat eivät olleet yhtä ankaroita kuin Larsson.
Myöhästyneillekin he vielä määräsivät työn.

Työpäivä oli pitkä. Kaikkein varhaisirnpina aikoina kesti se
'3-9. »Kalterskan- (kapteenskan) aikana mentiin aamulla työhön
klo 4 ja päivä loppui klo 8 illalla. Kyllä torpparit saivat nousta
varhain ehtiäkseen täsmällisesti perille! Ei siinä kaikkia unia nu-
kuttu, kun illallakiri vasta klo IO tienoissa päästiin kotiin. Klo 2
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aikaan täytyi torpparin jo taas nousta hevosia haasta hakemaan, ja
sittenkin tahtoi tulla kiire. Metsäkulman torpparit tulivat kyl-
mimmällä ja pimeimmällä ajalla suureteväskasat mukana jo illalla
valmiiksi kartanoon. Renkituvan ovet olivat yötä päivää auki, ja
siellä sai torpan mieskin yhdessä »reissaavaisten» kanssa kallistaa
päinsä penkille lyötyään muutamia halkoja pesään ja haalittuaan
joitakin sakkirisoja tai käärittyään oman takkinsa päänalaisekseen.
- N. 30 v. takaperin lyhennettiin työpäivää siten, että se alkoi
klo 5 ja päättyi klo 8. V. 1906 alettiin mennä työhön klo 'i27
aamulla ja silloin päivä päätettiin klo 7 illalla. Ruoka-aikoja oli
kaksi, suurustunti klo 8-9 ja päivällisloma klo 2-3. Nämä ajat
hieman vaihtelivat eri työnjohtajien aikana. Välil·lä viivyttiin
työssä yli määräajankin, joskus klo 9:ään ja r o ieenkin asti. Ei
näistä ylitöistä mitään rahapalkkaa maksettu. Joskus käskettiin
illalliselle kartanoon, välillä taas kaikki kuitattiin ryypyllä.

Työhön tullessaan torpparien täytyi tuoda kalut mukanaan.
Kartanon työvälineet olivat peräti alkeelliset ja vähälukuiset. Siellä
oli yhteen aikaan m.m. vain 1 äes ja sekin varastettiin. (Portaan
Moleniuksella eräät vangit olivat kertoneet panneensa sen järveen).
Saaren tallissa on joskus ollut vain 2 työhevosta ja muutamia rotu-
hevosia lisäksi. Härkiä oli kylläkin useampia, srlla melkein kaikki
vetotyöt suoritettiin härillä. Koko talossa oli vain yksi kirveskin.
Yksin perunakopat ja lastatkin täytyi jokaisella olla mukana, kun
mentiin perunannostoon. - Jussilan Malakiaalla oli Saaren alueella
ensimmäinen vieteriaes. Kartanossa oli siihen aikaan 1-piikkisia
äkeitä, mutta kylläpä tuli sinnekin pian parempia, kun Jussilan
mainiot kalut nähtiin ja kceteltiin. Vähitellen parannettiin työ-
kalustoa koulutettujen pehtoorien aikana ..

Työt olivat suurimmaksi osaksi tinkitöita. Sontatinkina oli 2
patteria, yhteensä hiukan yli 200 kummaa. Torpista määrättiin
tavallisesti 2 miestä ja 1 hevonen. »J alkamies pisti ja hevosmies
kuljetti, ja päivä oli pulkassa.» - Ojatinkiin kuului 100 (90) sylta
vanhan ojan perkausta, 40-50 sylta uutta 6 korttelin ojaa. -
Puunhakkuutinkinä oli 5 vanhaa kyynärää halkoja. Metsästä sai
itse kaataa puut. Joulun aikaan tinki vähennettiin 4 kyynärään.
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Hevosrniehen osalle tuli kyllä 7 kyynärää ja 4 kyynärää jalkamie-
helle. Riihipuiden hakkuutinki oli 3 vanhaa sylta. - Kyntötin-
gissä katsottiin myös työn kunnollisuutta. Kynnökset oli tehtävä
8:n tuuman syvyydeltä. Sahroilla kynnettiin 3 :s, viimeinen kerta.
Tavallinen määrä oli tynnyrinala päivässä. ~ Aitaa piti pystyttää
55 paria päivässä, kun tekijä itse haki vitsat metsästä, sitterrenem-
män, kun ne saatiin talosta. - Kerpputinkiin kuului 300 kerppua
ja riukutinkiin 12 tonttia (144 kpl) riukuja.

Tinkitöita torpparit halusivat kyllä mielellaan, »kunriei järki
puoletonta ipantu». Tavallisesti saivat miehet lähteä pois määrä-
osansa suoritettuaan. Oli kyllä sellaisiakin tapauksia, että työtä
lisättiin. »Nyt tinki Olli liian helppo», sanoi pehtcori ja antoi lisää
työtä. Kerran joku sitoi liian pieniä kerppuja ja sai tehdä vielä
25 kpl lisää. Jos tinki jäi kesken, täytyi torpparin seuraavana
päivänä tulla »pa1kitsemaan» eli »kasansa ruokkoornaan». Mutta
roirnat työmiehet selvisivät tingeistään jo hyvinkin aikaisin. Kyllä
he sitten myös raatoivat, että paita oli märkä! Mies istui aisalle ja
antoi hevosen mennä »niin että kura riiskui sontakasan päälle».
Uutelan Ka'lle ja Lintusyrjän Aku olivat semmoisia poikia,että
selkisivät lantatingistäankin jo klo 10 aikaan aamupäivällä. Ker-
ran sattui parooni tulemaan heitä vastaan, kun he märkinä ja .pu-
naisina palasivat työstään näihin aikoihin, ja sanoi: »Kyllä teillä
nyt on ollut siellä pahoja poikia apulaisina!» - »KyHä minä myös
oikein kovasin työni», sanoo Jussilan Malakias, »ja voimaa mi-
nulla oli kuin karhulla! Kerran päreitä tehtäessä tuli voimasta
kysymys. Oli iso tukki siinä lähellä, ja miehet sanoivat, ettei sitä
kukaan jaksa kantaa. ,Ei muut kuin minä', sanoin, otin 3-4
sy Itä pitkän tukin selkääni ja kapnoin, että rotisi!.

Apu- eli ruokapäiviä oli siis vuodessa 26. Tällöin kelpasivat
naiset ja pojatkiri töihin. Näistä 26 .sta päivästä oli 6 n.s. kehruu-
parvia, jolloin kapteenskan aikana kelirattiin. Kehrääminen lo-
petettiin sittemmin, mutta mainitut 6 päivää säilyttivät yhä edel-
leen kehruupaivien nimen. Torppareilla täytyi silloin olla »oma
pussi völissa», ja vain 20 :sta päivästä annettiin kartanon ruoka.
Myöhemmin, nuoren paroonin aikana, tämä tapa lopetettiin, joten
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torpparien oli tultava apUpalVIIn aina oman ruokansa kanssa.
Korvaukseksi talon aterioista heille annettiin IO kappaa rukiita ja
leiviskä silakkaa (»syöminen ja särvin»). Tähän vaikuttivat kai
useammatkiri syyt. Muutamien mukaan kartanon ateriat lakkau-
tertiin siitä syystä, etta »ruokottomat pojat panivat silakanpäitä
puuroon ja olivat muutenkin ·ilkeitä», toiset taas väittävät, ettei
Ahdforssin (työnjohtajan) vaimo viitsinyt laittaa ruokaa niin suuria
määriä, kuin syöjät alitoivat vatsoihinsa. Päätekijänä asiassa oli
kuitenkin varmaan se seikka, että torppareita voitiin nyt lähettää
kauemmas metsäkulmille, kun taas heidän talossa aterioidessaan oli
ollut pakko aherrella kartanon nurkissa. - Apupäivät täytyi suo-
rittaa aina kesällä, kesä-, heinä- ja elokuun aikana, siis silloin, kun
torpparin voimia olisi kipeimmin tarvittu omilla pelloilla. Apu-
päivätöinä oli heinän ja kauran tekoa, puutarhan ja kartanon mäen
käväisemistä, perunamaiden perkausta, perunain ylösottoa, turpei-
den kuokintaa ja ohdakkeiden keräämistä pelloilta. Oli s-iis paljon
sellaistakin työtä, johon lapsetkin kykenivät. »Matti Myöhäiset»
pantiin vielä syksyllä riihen puintiin.

Kuten jo mainittiin, täytyi taksvärkkärien tehdä 4 Helsingin
matkaa vuodessa, isompien torppien nimittäin. Teurori sahalta
kuljetettiin metsateitse Vojakkalan kautta lautoja ja lankkuja.
Myös viljaa vietiin Helsinkiin; kuorrnaan pantiin 50 leiv. heiniä ja
kauroja lisäksi. - Muutama sananen torpparien Helsingin-mat-
koista! Tavallisesti laskettiin tähän matkakyytiin kuluvaksi 4 päi-
vää, mutta usein siihen meni kokonainen viikko, jopa enemmän-
kin. Matkan varrella oli yövyttävä taloissa ja itse sai maksaa yö-
sijan, jos siitä maksua meni. Tietysti täytyi olla paljon evästä
mukana. Kartano ei tätä kustantanut, vaan se oli torpparin omaa
ruokaa. Joskus tekivät suuret lumimäärät ajon kerrassaan mahdot-
tomaksi, eikä ollut muuta neuvoa kuin jättää kuorma tielle ja pa-
lata kotiin parempaa keliä odottelemaan. Eivät talven kovissa
pakkasissa vähät tamineet kuorman päällä istuessa riittaneetkaan!
Paksut »pälsyt» niskassa, korkeat, j-kerraisesta langasta neulotut
lumisukat ja koivet jalassa, ja sittenkään ei vilu ollut kaukana.
Varsinkin naisihmiset »tuppasivat hytisemään». Näitä matkakyy-
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teja suontuvat nim, joskus naisetkin, jollei torpassa ollut miehia
tai elleivät nämä joutaneet. Himmainkankaan Maija ja Kaurion
Hentriika olivat useinkin lautakuormalla »istua könöttämässä».
Tuskin naiset yksin olisivat uskaltaneet tällaiselle matkalle, mutta
ajomiehiä oli tavallisesti iso joukko. Muutamin paikoin syntyi
miesten väliUä hurjia tappeluitakin, mutta Saaren torpparit olivat
hyväsopuisia keskenään, joten matkat sujuivat rauhallisesti. Parco-
nilla oli talo Helsingissä, ja täällä torpparit saivat yöpyä.

Pääkaupungin reisu vastasi yhtä matkakyytiä. Lautakuorman
ajo Urjalan asemalle teki lautakyydin. Neljä lautakyytiä vastasi
yhtä matkakyytiä. Myös Markun asemalle ajettiin puita joka
viikko. Yhdestä matkakyydistä saatettiin myöskin tehdä 2 Riihi-
mäen ja Hämeenlinnan ajoa. Turkuun vedettiin viinaa, jota kei-
tettiin kartanon »rannissä». Tavallinen määrä oli roo:n litran
kuorma. Näistä matkoista on monta hauskaa juttua. Torpparit
kiersivät vintilällä reikiä tynnyreihin ja imeskelivät viinaa pil-
Ieillä, »niin että olivat aika lenskassa». Oli vielä muitakin aoja,
pitempiä ja lyhempiä. Talvella tuotiin Turpoolta sahanpurua kar-
tanoon karjan kuivikkeeksi Määrlammista Suujärvelle vievää talvi-
tietä myöten. Talvisaikaan vedettiin myös savea talon niitty-
maalle. Ei ollut savenottopaikaHa minkäänlaista suojaa ajomiestä
varten, vaan ulkona paukkuvassa pakkasessa hän sai kohrnettunein
käsin haukata leipäänsä. Myöhemmin kyllä rakennettiin pieni
»savipirtti» näitä ajomiehiä varten.

Elopäivät (»kenkkipäivät>;) olivat ylimääräisiä tyoparvra. Jos
torpasta oli 3 p:n vero, täytyi siitä lähettää elotalkoihin 3 henkea,
jos taas 2 p:n vero, niin 2 henkeä j.n.e, Jollei torpasta riittänyt
niin monta henkeä kuin oli määrä, täytyi mennä taas toisena päi-
vänä. Työtä tehtiin kovasti. Sirpillä siihen aikaan leikattiin
kaikki ruis. Kartanon etumies hosui edellä minkä jaksoi ja »torp-
parirääsyt» perässä. Yhden naisihmisen täytyi ehtiä sekä kokee-
m~an että sitomaan niittäjän perässä. Parhaat niittäjät olivat
Uutelan Kalle, Aholan Janne ja Riihiojan Kalle (se, joka »hukkasi
itsensaehdollisesti salmeen»). Paras niittäjä kutsuttiin aina silloin
tällöin viidakkoon, ja hän sai »napin», jotta olisi vain hyvin ho-
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sunut. Huonointa pilkattiin kovasti. - Kartanon rouvat, neidit
ja herrat kulkivat joskus maantiellä eloväen puuhia katsellen, mutta
talon herra oli itse pellolla valvomassa ja käskemässä. Jussilan
Malakias vielä muistaa, kuinka herra kurkisteli jostakin heinä-
ladosta »kupparin sarvella», semmoisella »nakötornilla», eikä sil-
loin uskaltanut istahtaa selkäänsä lepuuttamaan.

Ruokaa saatiin elopäivinä kartanosta 3 kertaa: suurus klo 8
aamulla, päivällinen klo 2 ja vieläehwolla syötiin yksi ateria.
Tämä ruoka puoli se houkutteli vieraspaikkakuntalaisiakin taikoi-
hin, ja melkein joka torpasta lapset olivat mukana. Tupanokan
puolella oli suuri pata, jossa keitettiin ruokaa, ja sitä valmistet-
tiin myös talon »rannissa». Kartanon pihalla, Leipäsellä (siini
missä nykyään on toinen päärakennus), oli pitkät pöydät suurten
koivujen alla. Eihän siinä mitään oikeita pöytiä riittämiin asti
ollut, paksuja lautoja vain pukkieri tukemina, Jos taas oltiin elossa
Miekon puolella, syötiin Tervasen karjavajassa. Ruokapöytiä jat-
kettiin sitten UIDS asti tarpeen mukaan, sillä toisinaan istui niiden
ympärillä toista sataa nälkäistä ihmistä. Ruokaa täytyi olla tie-
tenkin paljon: perunoita suurissa puupunkissa, silakkaa, leipää,
»kummartua» maitoa, lihaa, voita sekä »rieskavellinkiä». Kalaa
oli myöskin aina pöydässä, sillä kartanon miehet vetivät nuottaa
kesäaikana kolmasti viikossa. (Nuotanveto ei kuulunut torpparin
velvollisuuksiin, mutta jos hän oli mukana, sai hän osan kaloista,
sitten kun parhaat oli ensin valittu kartanoon). Aijät vetivät vain
puulusikkansa saapasvarrestaan esiin' ja alkoivat pistella. Jollei
katsonut eteensä, niin jäi »piätiksi». - Kahvia saatiin elopaivina
kaksi kertaa nisusen kanssa, ja sahtia sai jokainen, juoda »niin pal-
jon kuin mahaan mahtui» .. Kartanossa sitä tehtiin (m.m. Sillanpään
Tilta oli hyvä sahtimestari) ja tuotiin Miekkoon suurissa maito-
rongissa ja saaveissa hevosella. Eihän se taikoemiesten kalja mi-
tään »kovaa poikaa» ollut, mutta kylläkin sellaista, että tottumat-
toman vatsa kipeäksi tuli. Lintusyrjän mamma oli kerran tehnyt
semmoisen sahdin, »joka jo pani vähän kukercimaan».

Ruoka-ajoilla pirstattiin ja juteltiin. Semmoinen Kelhun Kalle
oli valla ton mies, joka sai talkooväen hyvälle tuulelle. Kerrankin
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hän oli ottanut ison vellikauhan ja pistellyt sillä ruokaa poskiinsa.
Kerran taas, kun miehet pelasivat korttia, tuli Juhala iso tervasuti
kädessä ja löi sen keskelle korttikasaa. Toisinaan pantiin terva-
suteja toisten eväspusseihin tai kätkettiin koko pussit. - Sarnal-
laista »lystia» pidettiin myös »heinänkokouksessa» ja kauratalkoi-
den ruoka-ajoilla. jotkut vekkulit olivat kerran tunkeneet kuol-
leen sian J ussilan Malakiaan heinäsäkkiin,»se kun oli niin järki
pölvastimainen mies». Joskus vedettiin sormikoukkua ja väkika-
pulaa. Paremminhan sitten taas jaksettiin raataa.

Elopäivän illalla oli sitten reippaat talkootanssit joko Saaren
»elohuoneessa- (ladossa) tai renki tuvassa. Miehet saapuivat puh-
taat, aivinaiset paidat päällään, sillä se oli kovasti kartanon herran
mieleen. Talon isännat ja rouvatkiri pistäytyivät tätä ilonpitoa
katselemaan, »kuljeskelivat harvakseen, käsikoukussa ja nauraa hi-
hittivät». Kuuperi-vainaa Kaukolasta ja Mattilan Kalle vetelivät
vuoroon r-rivisellä haitarilla pclkat, purpurit ja »sivallusvalssit».
Aamuun asti tanssittiin. - Olihan elopäivistä siis hauskuuttakin,
jos oli työ takin. Reippaassa tanssissa unohdettiin varmaan ankaran
raadannan aiheuttama väsymys, työnjohtajan. nuhteet ja herran
käskevät silmäykset. Ehkä siinä karistettiin monet muutkin huo-
let, ainakin hetkeksi.

Suoritetun työpäivän työnjohtaja merkitsi joka ilta kirjoihin,
Taksvärkkila.put olivat käytännössä vanhan parconin. loppuajoilla
ja jonkun verran vielä nuoren parooninkin aikana. Nämä laput
olivat monenlaisia: hevaspäivästä annettiin sininen, jalkapäivästä
keltanen ja apupäivästä punanen. Jos päivä jäi kesken, leikattiin
lapusta kulma pois. 'Kussakin lapussa oli sana »Saar i», Joka kuu-
kauden lopussa vietiin nämä kartanoon. Samalla kertaa jaettiin
nuhteita ja määrättiin rangaistuksia, jos niin. tarvittiin, Mutta ta-
vallisesti torpparien käytös ei antanut sellaiseen aihetta. - Usein
eivät torpparit olleet tehneet ylipäiviä. Jos niin tapahtui, suori-
tettiin heille maksu jyvissä tai rahassa; ei siis ylimääräisistä päivistä
annettu taksvärkkilappuja.

Taksvärkkiin kelpasivat kaikki torpan miehet, jos vain olivat
työkuntoisia. Renkeja tai muita vieraita ihmisiä, jotka asustivat
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torpassa, ei kylläkään otettu veropäiviä tekemään, nämä kun eivat
asuneet vakinaisesti paikkakunnalla, vaan joutuivat muuttamaan.
Torpan miehistä kykeni kuka tahansa suorittamaan n.s. miehen päi-
vän, iästä ja arvosta riippumatta. M.m. Lintusyrjän Kalle rupesi
taksvärkkiin jo 13 v. vanhana. Mutta hän olikin kuulemma sil-
loin jo iso »kolperi», ja kyllä hän väärävarrella viikatteella siinä
nii tti kuin toisetkin.

Kartanon haltijain ja torpparien välit olivat melko hyvät. Isäntä
suosi ta vallisesti enimmän niitä, jotka tulivat hyvin toimeen, eikä
hyvinvoivan veroa lisätty. Jos torppari teki työnsä kunnollisesti,
sai hän isännältä kiitokset, jos hän taas hutiloi, ei häntä oikein suo-
pein silmin katseltu. - Kapteenska oli hyvä ihminen. Kun »Iaä-
nissä. joku sairasteli, lähetti hän -lääkkeitä. Kujanpään Maijan
rintatautia sairastaneelle tädille määräsi hän kerran seuraavan lääk-
keen: 1 naula kahvia keitettiin 1 litrassa vettä, ja tata väkevää
juomaa annettiin sairaalle tipottain. Kerran kapteenska lähetti Hirn-
mainkankaan Maijalle joitakin risiinilehtia lääkkeeksi, kun tämä
sairasti lämmintätautia. Monet vanhat muistelevat kiitollisina kap-
teenskan nuorinta tytärtä, Matildaa, joka oli määrätty Kankaisten
haltijaksi. Usein hän komealla hevosellaan ratsasteli torpparikul-
malla ja kävi vanhoja katsomassa. Lähettipä hän heille jouluksi
joskus pienet lahjakäärötkin. Matilda kutsui lapsetkin silloin tal-
"löin kartanoon. »Kyllä minä vielä hyvin muistan», kertoo Kujan-
pään Maija, »kun me lapset jouluaattona olimme talossa joulu-
kuusella ja veisasimme ,röökkäsimme'. Lahjojakiri siellä annettiin,
kuvapapereita ja koreita nauhoja. Minäkin sain kerran suuren kau-
niin .rosetin'..

Myöskin vanha parooni oli ystävällinen herra. Kyllä hän torp-
parin kanssa juttusiHe rupesi, kyseli vuodentuloa ja heidän toimeen-
tuloaan. Heinä- ja elokuun aikana hän kulki metsäsrelernässä ko-
reine reppuineen ja valkeine koirineen. Pienille raäsyisille lapsille-
kin hän alentui puhelemaan. Tässä eräs pieni juttu: Kujanpään
isoon papumaahan oli päässyt sika. Parooni sattui kulkemaan ohi
ja huusi pienelle Maijalle: »Sika on papumaassa!» »Se on oma
sika», vastasi tyttö. »Oma sika, oma papu», myhäili vanha herra
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jatkaen matkaansa. Nuoren paroo-
nin aikana sattui silloin tällöin
pieniä ristiriitaisuuksia. Isännän
ja Kujanpään välille tuli jotakin
»harkkoa- Sepän haassa. Mutta
Ku jan pää vastasi moi tteisun:
»Sina olet herra Saaresta, ja minä
olen herra Heikkilästä», sivusi
kaulurista ja pyyhkäisi niin etta
tarahti. Yksi jalkapäivä oli tästä
rangaistuksena. Tämän jälkeen
ruvettiin Kujanpäätä yleisesti sa-
nomaan Heikkilän herraksi ja
itse torppaa Herralaksi. (Tällä
Heikkilän herralla sanotaan olleen
paljon rahaa, jota hän säilytti
pytyssä vintillä). Myöskin Himmainkankaan Juha oli saanut toru-
mista, mutta tämä oli ottanut reen ta.kalaudan ja antanut siitä her-
ralleen päin naamaa. Paroonin kerrotaankin sen jälkeen sanoneen:
»J umala varjelkoon Himmainkanka.an kouriin joutumasta l- -
Kerran kun Jussilan Malakias oli lantaa ajamassa, tuli parooni hän-
täkin jostakin asiasta muistuttamaan ja lupasi sylkeä Malakiaan
suuhun. Mutta tällä oli heti sana valmiina: »Ei, sitä, paroorri, niin
lähelle tulla, että napit sattuu!. Toisenkin kerran rohkeni Mala-
kias aukaista suunsa. Hän oli kerran ajamassa vakoja vanhalla
vala'kalla, ja parooni tuli moittimaan, etteivät vaot muka olleet
kyllin suorat. Malakias käski parconin ottamaan seipäitä maasta
ja asettamaan niitä suoraan linjaan, jonka mukaan hän osaisi suun-
nata kyntönsä. »Mutta se akseeras, kiros ja meni pois» Malakiaan
sanojen mukaan. Yleensä siis näyttäisi siltä, etteivät nuoren paroo-
nin aikana välit olleet niin hyvät kuin vanhan paroonin, .korkean
»sinaatin herran», jota kaikki suuresti kunnioittivat .

On kyllä päinvastaisiakin kuvauksia nuoresta paroonista. Vaikka
joskus hiukan riideltiinkin, osattiin välillä taas olla ystäviäkin. Jos
parooni sattui olemaan hyvällä päällä, saattoi hän Miekossa käy-

Vapaaherra V. E. de la Chapelle.

Kuollut 1930.
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dessään tilata jostakin mökistä työmiehille kahvirkin. Joskus PISti
hän noin vain salavihkaa viisimarkkasen torpparin kouraan tai pel-
lolla kulkiessaan virkahti työtään hosuville: »Alkää nyt tappako
itseanne!s - Ja kyllä parooni useasti, torpparin majaan poikkesi,
kun ohi sattui kulkemaan. Poikkipuoleenkiri hän kerran tuli ja
kyseli kahvia. »Ei meillä ole muuta kuin yksi kuppi ja sekin on
rikki, tuohentervaila kiinni liimattu», sanoi torpan vaimo. »Mitäs
minä kupista valitan, kun vain kahvi hyvää on », naureskeli pa-
rconi ja joi, kolme kupillista, Myös Laikkorvesta isäntä kerran
pyyteli juotavaa. Liisa kantoi kalja tuopin, parooni ryyppäsi ja
kehui: »Mutta hyvää oltta se Liisa on tehnytkinl. - Monta muuta
kertaa istui kartanon herra torpan katon alla, joi tarjotut kahvi,t,
sahdit ja kirnupiimät ja oli »höylia poikaa». Vanhaa paroonia ei-
vät torpparit kehdanneet varsinaisesti, kutsua pitoihinsa, mutta nuori
parooni oli aina silloin tällöin heidän vieraittensa joukossa. Hän
kävi m.m. Jussilassa maahanpaniaisissa, Koskilan häissä ja samaten
Kujanpään Maijan sisaren häissä.

Sattui sellaisiakin tapauksia, että torpparit vuorostaan saivat
kestitystä kartanossa. Useasti ei tätä kylläkään tapahtunut. Vain
kaksissa suuremmissa pidoissa torpparit ovat olleet: kapteenskan ja
friiarinnan hautajaisissa. Torpparit vaimoineen kutsuttiin vasta
toisena päivänä, kuten tapa yleensä oli. Parhaansa panivat torppa-
rit tietenkin ylleen lähtiessään näihin elämänsä ainutlaatuisiin kes-
teihin. Renkitupa oli koristettu kuin juhlahuone ja pöydät oli ase-
tettu ympäri huonetta. Piiat kantoivat sisään ja herrat itse tarjoi-
li vat. Annettiin kahvia, ruokaa ja limonaadia, sekä punaista että
valkoista. (Tupalakin karkasi ki nni puuaseen pulloon, kun luuli
viinaa olevan.) Ruokaa oli yllin kyllin ja hienoa, »ettei tavalli-
nen tollc tiennyt, mitä olisi ottanut». Neljättä tuntia syötiin, »ja
lautasetkin muutettiin valilla!. Lomassa vedeltiin aina tupakkaa.
Sahtia oli pöydällä pullossa ja lisäksi tuopit kiertelivät miehestä
mieheen. Tuliaisiksi lapsille sai jokainen vielä suuren rinkilän. -
Mutta minkälaista oli näitten kemujen jälkeen? Tuolit ja pöytä-
liinat paksussa tervassa, ja torppariraukat lopen uupuneita ja ylen-
syöneitä, niin että oksensivai renkitupaan. »Miras kun hoto on,
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niin se nielee kaikki.» Siellä he sitten olivat pitkänään, yksi yhden
penkin alla, toinen toisen. - Kova leipä, silakka ja peruna olivat
melkein ainoat ruoat, mitkä köyhä torppari oli nähnyt. Eipä
ihme, että hienoihin herkkuihin käsiksi päästyä näin hullusti kävi.

Juhannusiltana kokoontuivat torpparikulman nuoret kartanoon.
Korkea »rnaistonki», joka koristettiin sananjaloilla, kukilla ja
»lehmankielilla», pystytettiin Leipäsen mäelle. Kahvia tarjottiin
kartanon puolesta ja jokaisen kouraan pistettiin' suuri pulla. Usein
oli Kaukolankin nuoria mukana, ja heitä kestiniin samalla tavalla.
Aamuun asti siinä kartanolla kisailtiin »pelien» soidessa. Pikku-
pojille järjestettiin pussi juoksua ja pukkisotaa katselijoiden suureksi
huviksi. Palkintona voittajille oli iso appelsiini tai muutama penni
rahaa. Appelsiini asetettiin aina portin pylvään nokkaan, ja kyllä
pojat parhaansa yrjttivat sen saadakseen. Kartanon herratkin oli-
vat yhdessä torpparien kanssa juhannusta juhlimassa. Tupanokassa
oli linjat ampumista varten; siellä myös »paiskattiin kierikkaa».

Ei torpparin jokapäiväinen leotielama mitään hääviä ollut. Ta-
vallisesti asui koko perhe yhdessä ahtaassa huoneessa, jossa kanat
tepastelivat ja jossa sakka- ja likasaavit levittivät pahaa lemua.
Illalla valvottiin päreen valossa ja tehtiin käsitöitä, sillä ei päivällä
aikaa riittänyt. Kudottiin sarsia ja parkkumia, punottiin vitsaköy-
siä, valmistettiin tanokenkiä tai neulottiin paksuja lumi sukkia.
Ruokapuoli oli niukkaa ja perin yksinkertaista. Karja ei antanut
paljon, Harvoin sai torppari kallistaa kahvitilkan suuhunsa. Kar-
tanon työt vaativat niin paljon aikaa, että töin tuskin jäi sitä tor-
pan maiden jonkinlaiseen kunnossapitoon. - Sudet ja karhut aiheut-
tivat usein torpparille suuret vahingot. Kaurion Hentriikan ko-
toa repi karhu 4 lehmää, samoin lehmän Poikkipuolesta. Tuomo-
lasta, Heikkilästä ja Seppälasta. Viimeksimainitusta paikasta vei
susikiri vielä kaksi lammasta yhtä aikaa. - Suurina nälkävuosina
torpparin elämä oli tietenkin kaikkein kurjinta. Vehka, pavun-
varret, koivunparkit ja ruumenet sotkettiin taikinaksi ja pantiin
uuniin, josta se sitten monesti saatiin vedellä uuniluudalla ulos, kun
ei pysynyt lainkaan koossa. Lisäksi vei halla perunat. Talvet oli-
vat ankarat. Suurin ponnistuksin saatiin usein kiskoa tuvan ovea
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auki, s~llä korkeat lumikinokset olivat kasaan tune et yöllä sen taakse.
Siihen aikaan torpparit vasta koetukselle pantiin: kova työ, huono
ruoka. Monessa paikassa miehet sairastelivat. Ellei saatu palka-
ruksi etulaista. täytyi taksvarkit jättää ja siirtää niiden suoritus
eteenpäin.

Jussilan torpan sauna ja riihet.

Raskaassa ruumiillisessa työssä torpparin aika kului melkein ko-
konaan. Joskus ehdittiin ehtoisin istuskelemaan Kujanpäähän tupa-
koimaan ja pohtimaan päivän kysymyksiä. Nuoret joskus vapaa-
aikanaan pistäytyivät Kankurille tai Mattilaan numeroisia leikki-
mään ja leskestä juoksemaan. Torppareiden kesken vallitsi hyvä
sopu. Mitään suurempia riitoja ja tappeluita ei tapahtunut. Ker-
ran murhasi Riihiojan torpassa asunut Piate-Kaisa miehensä Juhan.
He olivat kovin r iitainen pariskunta. Eräänä jouluaamuna tavat-
tiin Juha kuolleena sängystään, kurkku auki viillettynä. (Murha
tuli ilmi vasta 31 vuoden kuluttua. Piate-Kaisa luuli nim. silloin
kuolevansa ja tunnusti tekonsa. Hän itse jäi kyllä vielä elämään
sillä kerralla, mutta tuomittiin 1889 kuolemaan, jota ei kuitenkaan
tä ytän töön pan tu).

Torppariensa henkisestä sivistyksestä ei kartano paljoakaan huo-
lehtinut. Salmen rannalla olevassa Käpylässä pidettiin talon puo-
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lesta jonkun aikaa koulua. Saaren läänissä piti Juhalan Kalle sun-
nuntaisin pyhäkoulua.

Torpparin kuoltua joutui torppa tavallisesti hänen vanhimmalle
pojalleen. Kuitenkin kartanon herralla oli tässäkin asiassa ylin
määräämisoikeus. Jos vanhin poika ei hänen mielestään ollut kyl-
lin kykenevä työmies, saatettiin torppa antaa jollekin muulle po-
jalle tai vävymiehelle. Samaten kävi, kun torppari tuli vanhaksi
ja työkyvyttömäksi. Vaari ja muori joutuivat eläkeläisi-ksi. Heitä
varten rakennettiin mökki torpan alueelle, ja eläkkeensä he saivat
torpasta. Torpan alueen ulkopuolelle ei eläkevaarin tupaa saanut
rakentaa. Samaten oli kielletty kaikenlainen peltojen tekeminen ja
maiden laajentaminen torpan piirin ulkopuolelle. - Torpan muut
lapset saivat lähteä pois itseänsä elättämään. Toisinaan onnistui-
vat tytöt pääsemään kartanoon piioiksi ja pojat rerigeiksi, jos jo
pienestä pitäen olivat ahkerasti hääränneet kartanon töissä ja olivat
muuten nöyriä.

Kertojat:

Kalle Linrusyrja, synr. Sa.arcssa,
Malakias jussjla,
Vihtori Kankuri
Juha Riihioja.
Hentriika Riihioja
Kalle Kujanpää,
Maria Kujanpää
Hanna Tulander,
Juha Himma in k.ang as, »

Maija Hirnmainkangas, »

Hcntriika Kaurio,
Samuli Hedlund,
Kustaa Heikkiiä, Teurclla,

80 v.

78 v.

74 v.
69 v.
69 v.
70 v.
6r v.

78 v.
76 v.
86 v.

kuo lut 85 v.
67 v.

74 v.



Tammelassa suoritetut maanjaot.
Kirj. maanmittausinsinööri Aimo Luotonen.

Ensimmäiset niistä yhteisasutuksista, joita sanotaan kyliksi, ovat
syntyneet jo historiantakaisena aikana. Yhtä vanhaa juurta on
käsitys, että niiden talojen omistajilla, jotka kuuluivat kylään, oli
yhteinen omistusoikeus kylän alueeksi joutuneeseen yhteiseen maa-
han, josta kunkin talon tuli saada osuutensa mukaan kylässä. Kun
sitten kylän asukkaiden lukumäärän lisääntyessä ilmeni pakko
käydä lähemmin järjestämään kunkin osakkaan hallinto-oikeutta
kylän viljelyksessä oleviin tiluksiin, johti tämä tilusten jakoon.

Millä perusteilla jako niinä aikoina toimitettiin, sitä ei tunneta,
mutta se tiedetään kumminkin, että jo esihistoriallisina aikoina jon-
kinlainen vakiintunut jakotapa oli olemassa, mitä todistaa sekin
seikka, että tällä jakotavalla oli vakiintunut nimitys hamari- eli
vasarajako. Otaksuttavasti noudatettiin vuorottaista nautintoa,
joka kansan keskuudessa jossakussa tapauksessa vieläkin on käytän-
nossa.

Maan lopullinen ja säännöllinen jakaminen kylän eri talojen
kesken säädettiin jo Ruotsin valtakunnan maakuntalaissa, joilla on
tämän toimituksen varalle tarjottavana jo erikoinen jakoperustekin,
ja kun tilusten jaon tuli tapahtua ilmansuuntien mukaan, sai tämä
jakotapa nimekseen suuntajako tai sarkajako (muitakin nimityksiä
käytettiin, esim. aurinkojako).

r j oo-luvun verokirjoista ilmenee, että Tammelan kylät olivat
mainitun vuosisadan keskivaiheilla jaetut sarkajaon mukaan. Tam-
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melassa lienee tullut sarkajako käytäntöön vähän myöhemmin kuin
Varsinais-Suomessa eli noin 1yoo-luvun paikkeilla. Sarkajaon ulko-
puolelle jäivät luonnollisesti kaikki yksinäiset tilat ja tiluskappaleet,
joissa ei jakoa tarvi ttu.

Vielä vuoden 1734 lain mukaan oli sarkajakoa sovellutettava.
Tässä jaossa määrättiin kylälle ensin yhteinen tontinpaikka, jonka
läpi johti yksi tai kaksi toistansa leikkaavaa, pääilmansuuntien mu-
kaan kulkevaa katua. Näiden viereen merkittiin sitten kylän osak-
kaille tontteja. Tontin suuruus riippui omistajan osuudesta kylään,
ja se kävi ilmi veroluvusta. Sen jälkeen jaettiin pellot ja niityt
siten, että maa oli kussakin lohkossa laadultaan samanlaista. Nä-
mät lohkot jaettiin kylän osakasten kesken. Jokainen osakas sai
sellaisen saran, että se vastasi hänen tonttimaansa suuruutta muiden
toritteihin verrattuna. Kukin osakas sai tiluksensa siinä järjestyk-
sessä missä tontitkin olivat. Sitten kun kullekin oli annettu sarka,
jatkettiin jakoa samalla tavalla kunnes koko. lohko oli ositettu.
Metsämaat ja vesialueet jäivät tavallisesti yhteisiksi. Maan laatu
salli kuitenkin vain harvoin säännöllisen suuntajaon toimittamisen.
Kylän katuja ei läheskään aina voitu tehdä pääiimansuuntien mu~
kaan kulkeviksi, eikä lohkoja säännöllisen muotoisiksi. Tämän
vuoksi on tätä jakoa tavallisesti kutsuttu sarkajaoksi.

Sarkajaon tarkoituksena oli jakaa verotaakka tasaisemmin ky-
län asukkaiden kesken, toisin sanoen: jokaisen tuli maksaa veroa
omistamansa tedellisen maaomaisuuden mukaan, sillä historiallisen
ajan alusta asti olivat monet voimat toimineet Länsi-Suomessa var-
sinaisen kyläyhteiskunnan hajoittamiseksi. Aateli kokosi itselleen
osia vanhoista kylänmaista, kirkko kokosi lahjoitusten muodossa
maaomaisuutta ja lopuksi oli maasta tullut vaihto- ja kauppa tavara,
joka pilkkoi vanhat sukutilat j.n.e. Tuloksena oli maaomaisuuden
suuri pirstoutuminen kaikilla vanhoilla asutusseuduilla. Näin oli
laita osittain Tammelassakin. Siellä saattoi tavata samassa kylässä
veromaata. rälssimaata, kirkonmaata, ulkoverornaata j.n.e. Tämän
maaomaisuuden hajoamiseen liittyi häiriöitä viljelyksessä, mutta
vielä .pahempia olivat kylän maaverojen maksamisessa vähitellen
syntyneet epäkohdat. Varsin tuntuvaa haittaa tuotti juuri verojen
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maksuissa se, että monessa kylässä oli suuria maa-aloja joutunut vie-
raskyläläisille, ja vanhat omistajat olivat pakoitetut maksamaan
veroa luovutetuistakin tiluksista, ilman että he siitä kuitenkaan sai-
vat nauttia. Näitä epäkohtia koetti sarkajako poistaa.

Sarkajaon teknillisen puolen suorittamisesta Tammelan pitä-
jässä en voi antaa varsinaista selvitystä, koska en ole tavannut van-
hoja verollepanekarttoja enkä asiakirjoja. Myöskään ei ole ison-
jaon karttoihin otettu nautintoja. Isonjaon pöytäkirjoissa kyllä jos-
kus mainitaan, että toisinaan kylän tilukset olivat sarkajaetut ja
toisinaan eivät.' - Kylien välisiä rajojakiri oli jo käyty ennen iso-
jakoa. Tätä vahvistaa m.m. se seikka, että isonjaon pöytäkirjoissa
mainitaan vanhoja pyykkejä, joitten mukaan sitten rajat käytiin.

Yleensä oli isojako aiottu pysyväiseksi jacksi, mutta on sen ke-
hitykselle haitallisena täytynyt väistyä täydellisempien jakotapojen
tieltä. Tästä jaosta syntynyt tilusten hämmennys ja sekavuus teki-
vät välttämättömäksi n.s. vainiopakon. jolla ymmärretään sitä
asiantilaa, että kaikkien kyläläisten oli pakko viljellä samassa loh-
kossa olevia sarkojaan samalla tavalla sekä toimittaa kylvö, viljan-
korjuu ja muut työt samanaikaisesti muiden kanssa. Maanviljelys-
.parannukset saattoivat tulla kysymykseen vain silloin, jos kaikki
olivat siitä samanaikaisesti yksimielisiä. Näiden lisäksi on mainit-
tava tilusrajojen ainainen epävarmuus, tonttien ahtaus ja se varjo-
puoli, että yhteiset metsät tulivat raiskatuiksi. Maanviljelyksen
kehittyessä alettiinkiri huomata sarkajaon suuret varjopuolet. ja
tämä vei pakosta siihen, että uusi ja parempi maanjakotapa, isojako,
kehittyi, maassamme.

Vanhimmat kartat Tammelan pitäjästä, sen viljelysmaista, on
joka kylässä laatinut v. r648-49 Lauri .Schroderus. Näissä kar-
toissa kuvatut pellot ovat jaetut lohkoihin, metsämaa 0;1 niis ä ku-
vattu puita kasvavaksi ja niittyihin on merkitty vihreä ranta. Kar-
toissa on myöskin selitys.

1 Niinpä mainitaan eräässä isonjaon pöytäkirjassa: »För a tt i genom stor-
skifre utbygta tekskifte iiggande ang ar samt behöringen mat.a och å Char ta
lagg ; de öfr.ga ägor -.»
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Sana storskrifte eli isojako esiintyy ensi kerran maamittareista

ja heidän toimituksistaan 1 p:nä maaliskuuta 1749 annetussa ku-
ninkaallisessa asetuksessa, jossa määrättiin maanmittarit kokoamaan
pienet sarkapalstat kylän miesten välisillä sopimuksilla yhteen niin
harvoihin ja samalla isoihin - storskiften - lohkoihin kuin mah-
dollista. Puheenalaista sanaa, joka alkujaan on tarkoittanut jako-
lohkojen laatua, on sitten ruvettu käyttämään itse jaon nimenä.
Täydellisempi isojakoasetus annettiin v. 1757, mutta tämä ei näytä
aiheuttaneen minkäänlaisia toimenpiteitä Tammelan pitäjässä. Kun
marraskuun 22 p:nä v. 1766 annettiin erityiset lähemmät isojako-
asetukset Hämeen läänille, niin tällöin ruvettiin Tammelassakin
toimittamaan isojakcja, joskin niiden lopullinen valmistuminen vei
useita vuosikymmeniä. Isojaot alkoivat I77o-luvulta ja päätökseen
saattaminen jatkui r Sco-luvun loppupuoliin asti.

Vaikka Tammelan isojaot ovatkin eri henkilöiden toimittanut,
ovat ne kuitenkin samojen perusteiden mukaan tehtyjä. Pellot on
mitattu taululla ja metsämaa monesti apr oximatiivisesti. Ai-
ncastaan suuremmat kalliot ja suot on otettu kartalle. Kuitenkin
on sitten jyvityksen yhreydessa selostettu tarkemmin metsämaan
laatu. Karttojen mittakaava on yleensä 1: 4000, mutta muitakin
tavataan. Karttojen väritys 'On yleensä puutteellinen. Niityt on
merkitty vihreiksi tai ainakin vihreärantaisiksi. Myöhemmin on
kartoissa väritys suunnilleen sama, jota nykyisinkin käytetään. Väli-
rajat olivat väritetyt punaisella, mutta useasti vain metsämailla, sillä
pelloilta ne useasti saattoivat puuttuakin.

Pöytäkirjoissa mainitaan joskus yleisiä talouteenkin vaikuttavia
seikkoja.

] yvityksen yhteydessä on melkein aina selitetty siihen vaikutta-
via tekijöitä, kuten maan laatu, ruokamullan paksuus j.n.e. Taval-
lisesti merkittiin, että pellot ovat parempia tai huonompia savimaita
ja lausuttiin korkeimpana jyvänä tavallisesti 6 ja siitä alaspäin.
Esiintyy myöskin toisenlaisia jyväasteikkoja. Niittyjen jyvälukuina
taasen käytettiin keskimääräistä' vuosisatoa heinäkuormissa las-
kien (6, 51

/2' 5, 41
/2' 4, 31

/2' 3, 2
1
/2, 2,.1

1
/2, 1, 1/2 lass.). Niityt

kuten pellotkiri jyvitettiin etupäässä asiallisten antamien tieto-
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jen mukaan, mutta »irse paikankiri päällä» kyllä käytiin maita tar-
kastamassa.

Metsämaan jyvitykselle kuten sen kartoituksellekaan ei pantu
niin paljon painoa kuin peltojen ja niittyjen jyvitykselle. Annet-
tiinpa joskus vain ylimalkainenkin jyväarvo. Tentit jyvitettiin
useimmiten metsämaiden yhteydessä. Veromaan tasaus suoritettiin
ta vallisesti metsämaassa.

Kun tilukset näin oli saatu arvioiduiksi joko asiallisten tai toi-
mitusmicsten itse tekemien tarkastusten perusteella, tehtiin tiluk-
sista nautintoselitelma. Tässä useasti mainittiin tilustenetäisyys-
kin, vaikka ei ole sanottu, että sitä jyvityksessä olisi otettu huo-
mw-on.

j akoperusreena tuli v:n 1775 asetuksen mukaan olla veroayri,
jos niitä löytyi, muussa tapauksessa oli seurattava vanhaa manttaa-
lia, kruununkymmenyksiä tai jotain muuta jakoperustetta, joka voi-
tiin paikkakunnalla katsoa sopivaksi. Asetusta tässä kohdassa ei
näy aivan kirjaimellisesti noudatetun, sillä useissa isojaoissa sano-
taan pöytakirjoissa, että sovittiin vanha nautinto jakoperusteeksi.
ei siis edes koerettukaan ottaa selvää veroäyreistä tai muista lain
määräämistä jakoperusteista. Tämä johtunee kaiketi siitä, että

päästiin vähemmällä vaivalla ja samalla kuitenkin monasti saatiin
osakkaiden kesken aikaan sopimus näin. tärkeässä asiassa, kun muussa
tapauksessa ottamalla lain edellyttämät jakoperusteet huomioon
olisi vain syntynyt asiallisten kesken riitoja. Monasti kyllä joutui
jakoperustemaarays maan jako-oikeuden ratkaistavaksi.

Voimassa oleva isonjaon asetus edellytti, että kunkin tilan tuli
saada tiluksensa. niin harvaan lohkoon kuin suinkin. Tätä mää-
räystä ei Tammelassa ole otettu paljonkaan huomioon, sillä melkein
joka kylässä on tarvinnut pitää uusjako, eri palstojen (luvultaan jopa
10-15) kokoamiseksi harvempiin lohkoihin, Joissakin jakokun-
nissa onkin täJ?än kautta saatu palstaluku supistumaan 3-4:ään.
Isojaossaei yleensä tehty talojen siirtoja ja enempi olisi niitä uus-
jaossakiri voitu tehdä. Esim. Tammelan kylässä ovat kaikki talot.
yhtenä rykelmänä ja kullakin on peltoja 5 km. leveän Pyhäjärven
kummallakin puolella. Siirtokustannuksia ei useastikaari merkitty
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pöytäkirjoihin ja jos niin oli tehty, oli ne maaratty jo ennen Jaon
suorittamista.' Muita tasinkojaei tehty ollenkaan. Vielä oli
palstoissa se vika, että ne olivat soukkia, jopa vain 50 m:n leveitä,
mutta silti kilometrin pituisia. Tämä epäkohta on vielä lisäänty-
nyt taloja halottaessa, sillä monasti on palstat keskeltä halottu, jo-
ten pituuden ja leveyden suhde on yhä suurentunut. Monasti onkin
juuri tämä menettely pakoittanut ryhtymään uusjakoihin.

Piirirajat käytiin Tammelan isojaoissa useimmiten siten, että
metsämailla, joissa jo tavallisesti oli entisestään. rajapyykit, rajat
uudestaan avattiin ja pyykitettiin huolellisesti (pöytakirjojen mu-
kaan). Pelloilla pyykitettiin piirirajat vain harvoin ja niityillä
jätettiin kuvioerotukset tavallisesti piirirajoiksi, Osakkaiden väli-
rajat avattiin ja pyykitettiin metsämailla, mutta ei läheskään aina
muilla tiluksi11a. Karta11e ky11ä merkittiin rajat, mutta niihinkin
sangen epämääräisesti, jäivätpä kokonaan poiskin. Selvää onvetta
tämä on jälkeenpäin aiheuttanut paljon ornistusriitoja, jotka olisivat
helposti välttyneet, jos isonjaon yhteydessä olisi toimeenpantu huo-
le11isempipyykitys. Uusjaoissa sitten paikkailtiin tätäkinepäkoh-
taa, mutta ei silti aina tarpeellisella huole11a, koska tämäkin jälkeen
tavataan pyykittämättä jääneitä rajoja.

Piirirajain käynti alettiin aina jostakin riidattornasta vanhasta
pyykistä ja vanhojen viinojen ja asia11isten osotusten mukaan rajat
sitten lopullisesti käytiin. Pöytäkirjoissa mainitaan rajojen pituudet
kyynäröissä. Samalla selitettiin pyykkikiven muoto ja suuruus tuu-
missa sekä niiden lukumäärä.

Yhteisiksi paikoiksi jäivät Tammelan isojaoissa usein tiet, siko-
maat, kaivot, vesialue, santapaikat, savipaikat y.m.

Rasitteita ei Tammelan isojaoissa juuri ollenkaan perusteltu.
Muutamin paikoin annettiin kyllä tierasitteita, mikäli tiet eivät
tulleet jakokunnan yhteisiksi, tai annettiin muille jakokunnan ulko-
puolelta oikeus käyttää joitain jakokunnan teitä.

Tammelan isojaot, jotka ovat kaikki laillistuneet jälkeen vuo-
den 1780 (muutamien jakokuntien peltojaot vahvistettu aikaisem-
min), ovat kihlakunnanoikeuden vahvistamat, mikäli eivät riitai-
sina ole joutuneet maanjako-oikeuden käsiteltäviksi, joka ne sa-
ma11a on vahvistanut.
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KALAVESIEN JAKO.

Tammelan kunnassa on käyty jakokuntien välillä vesirajat
vasta 1908. Alkukokous tätä toimitusta varten pidettiin käräjä-
tal-ossa helmikuun 17 p:nä 1908. Tästä on pöytäkirjaan merkitty
seuraavaa:

Kuvernöörin määräyksestä 24/4 1903 saapui G. K. Qveflander
toimittamaan kala vesien jaon. Nimismies Axel Sylvin oli saapunut
kuvernöörin määräyksestä valvomaan Mustialan opiston, Liesjär-
ven ja Letkun kruununmaitten, Tammelan Eskolan, Kydön Heik-
kilän, Lunkaan Nissilän, Sukulan Jaakkolan sekä Teuron Rekolan
sotilasvirkatalojen etua sekä seuraavat asianosaiset: Forssan osake-
yhtiön puolesta metsänhoitaja Lennart Karsten, J aakko Lukkala
ja Heikki Rauhaniemi Tammelan kylästä sekä kunnallislautakun-
nan esimies maisteri Mikko GrÖnfors.

Läsnäolevat asialliset pyysivät, että järviä ei mitattaisi uudes-
taan, sikäli kuin voidaan suorittaa rajojen paalutus ja pyykitys il-
man sitä.

Se kokous, johon m.m. Portaan jakokunta kuului, o-li kuulu-
tettu. maaliskuuri. 6 p:ksi 1908 Portaan majataloon. Tällöin tuli
juuri Portaan ja Ojaisten välisenkin vesialueen raja kysymykseen.
- Kokoukseen oli hankittu edellisessä kokouksessa olleen kartan
lisäksi toinen maanrnittauskonttorista ja isojakokartoista otetut ko-
piot, joista nähtiin, missä vesirajat olivat käymättä. Läsnäolevat
asianosaiset sopivat rn.m. kalavesirajoista, etta Saarijärvi, Iso- Mel-
kusjärvi, Kuiterijärvi, Kuusijärvi ja Poikkipuoliainen sekä Laikka-
lampi jäävät sen mukaan kuin jakokuntain maarajat ennestään nii-
den poikki kulkevat. Muut vedet tulevat rajoitettaviksi ja pyyki-
tettäviksi, muissa määrättiin raja käytäväksi siten kuin asetuksessa
määrättiin. Kun vielä oli sovittu, mitkä järvet tulee paalutettavaksi
ja pyykitettäviksi, lo-petettiin kokous.

Maaliskuun 8-10 p:nä suoritettiin Portaan ja Ojaisten sekä
osaksi muittenkin jakokuntien rajojen paalutuksia ja pyykityksiä.
Tällöin paalutettiin 10,)00 m. vesirajaa ja tehtiin 10 pyykkiä. Koko
kunnan vesirajain paalutus ja pyykitys kesti saman kuun 27 p:ään
asti ja sen jälkeen pidettiin heti loppukokous.
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V. I9IO syyskuun 3 p:nä vahvistettiin tämä toimitus Tam-
melan lakimääräisissä syyskäräjissä.

TAMMELAN KYLAT JA TALOT ISOJAKOJEN
AIKANA.

Haudankorva. Kylä siirretty 1923 1/1 Forssan k auppala.an.

Hevoniemen kylä. Isonjaon toimitti Fattenborg 1783 29/9' Ti.usv.aiht o
Kankaisten kylän kanssa 1856 22/9 alat muuttunutta. Isonjaon jarjest ely
1895 30/9.

R. N:o 1 Se 1k älä, 0,5833 m.an t., talo lohkottu isonjaon yhtcydes..i
osiin Ii, 12. Talo oli perintötalo.

R. N:o 2 Hu u s e la, perintötalo, 0,4166 mant. Isoja oss a lohkottu osiin
2" 22. Tilusvaihro tilan n :o 3 kanssa 1833 27!3.

R. N:o 3 M a n s i k ka n i e m i, perintörustitila, 1.0000 m an t, Ti.a nautti
säteri vapautta. Tilusvaihtoja 11:0 2' kanssa 1833 27/3 ja Kankaisten yksina.s-
tilan k.anssa 1856 22/9. Isonjaon järjestelyssä lohkottu osiin 3' ja 32•

Hykkilän kylässä isojako 1784 10/2. Isonjaon järjestely 1880 22/4.
R. N:o 1 J U S s i la, per intör usritila, 0,6666. Halottu uusjaossa osu n

1'_13•

R. N:o 2 Hu u s e I a eli K Ö n n ö, per in törustit ila, 0,3333. Lchkott u
1922 osiin 21 ja 22.

R. N:o 3 S i piI ä, perintöcalo, 0,3333. Talolle myönnetty 1798 20/9
metsäveromaa, joka sitten 1848 6/4 jaettiin. T'ilusvaiht o Kankaisten yksinais-
tilan kanssa 1856 22/9. Mesäveromaata ei otettu järjestelyyn. Tilaa lohkottu

1910, 1923 Ja 1924.
R. N:o 4 ,L 0 i m 0 n e n, perintötalo 0,6666. Uutistalon .per usr amiskirjoja

ei o.e, V. 1883 24/4 lohk ottu osiin 41 ja 42.

Häiviän yksinäistalo.
R. N:o 1 H ä i v i ä 0,3333, isojako 1857 29/11. Lohkott u 1859 OSIIn Ii,

12. Kal.ion järven vesijättöjako 1857. Kallion järven va.iaik aine.i vesijättö-
jako 1896. Kolrnik kaan metsäveromaan jako 1898. Tilaa lohkottu edelleen
1921 ja 1926.

Järvenpään kylä siirretty Forssaan 1923 II1.
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Kallion kylässä päättyi isojako 1792 1/3. Yhteisen Myllysuon jako

1856 1/4·
R. N:o 1 R y h t a, per intör ustitila, 0,5°00. Tila lohkottu 1800 20!r

osiin 1'_13•

R. N:o 2 M i k koi a, perintöralo, 0,5000, lohkottiin isojaossa osun
2' ja 22.

R. N:o 3 Koi m i k k 0, perintötalo. 0,5000. Halottu 1800 051:n 3'-3'.
Tila R. N:o 3' lohkottu 1856 1/4 osiin 35 ja 36•

Kangaisten y ksinäistila.
R. N:o 1 K a n g .a i ,s, perintörusritila, °,5°00. Isonjacn -asiakirjoja ja kan-

toja ei ole. Tilusvaihto Hevo nie rnen kylän kanssa 1856 22/9. Tilukset mi-
t at tu 1859. V. 1924 tila lohkaistiin osiin 1'_19.

Kav.kjärven kylä. Isojako 1789 30/3. Asiakirjat, varsinkin jakokirja.
puutteellinen. Isonjaon järjestely oli 1884 26!r 1. Kylällä yhteinen mylly-
paikka.

R. N:o 1 ,P i n n i, perintöro lo, °,75°0. Tila Iohkortu 1907, 1923 ja 1926.
R. N:o 2 No r r i, perintötalo, 0,3750. Tila lohkottu 1918 ja 1921.
R. N:o 3 N i k k i 1ä, per intötalo, °>375°. Lohkomisia 1885, 1911, 1914,

1917, 1923, 1927 ja 1928.
R. N:o 4 H 0 r k ka, perin töt.alo, 0,3750. Lohkomisia 1885, 1909, 19II,

1921-23, 1926 ja 192,8.
R. N:o 5 T a r r i, perintötalo. 0,5000. Isojaossa .lohkottu osiin 51 ja 52

1879. Lohkomisia sitten v:sta 1914 lähtien.
R. N:o 6 AnttiLa, .perintötJlo,0,5000. Lohkottu 1923 5/12 osiin

6'_63 ja 1926 osiin 6' ja 65•

R. N:o 7 T ° k k 0, perintöralo, °>375°. Lohkottu isonjaon yhteydessä
osiin 7' ja 72• Vcsoa 1922 lähtien .pienia lohkomisia.

R. N:o 8 Jo u t 0, per intötalo, 0,3750. Lohkottu 1885 osiin 81 ja 82
•

Lohkomisia v rsta 1911 lähtien.

R. N:o 9 .La s s i I.a, perintötalo. 0,3750. Lohkottu 1912 OSl1n 9'-95•

Palstatilan cr otuksia 1922 ja 1926.
R. .Nro 10 'H e i n ä m a .a, perintötalo. 0,4166. 'I'ilast a ei ole kirjoja eikä

karttaa. Vuokra-alueiden järjestelyssä lohkottu osiin 10'-105•

Kaukolan kylä. Isojako kylässä päättyi 1784 10/2. Yhteisen sikopiirin
jako 1849 3 tl t c, Isonjaon järjestely 1899 4/4.

R. N:o 1 Y r j ö 1 ä, perintötalo, 0>3333. Lohk ot tu 1925 osiin l' ja 12.
Pienempiä lohkomisia 1925.

R. N:o 2 R.antsila, per intöt alo, 0,3333. Lohkomisia vrst a 19II
lähtien.
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R. N:o tP e n t t ila, per intöralo, 0,3333. Lohkomisia 1905, 1912, 1923

ja 1925.
R. N:o 4 R e k 0 1<1, per intötalo, 0,3333, Lohkottu 1899 osiin 41 ja 42

•

Näitä osia lohkottu 1912 ja 1918.

R. N:o 5 Jaa k k 0 La, perintötalo. 0,3333·
R. .N:o 6 Hu 0 kun a, perintötalo, 0,3333-.

62• Pienempiä lohkomisia 1921-1924.

Lohkottu 1922 osiin 51-53.
Lohkottu 1901 osiin 61 ja

Kojon .kylä siirretty valtioneuvoston päätöksellä 1924 Koijärven seura-
kuntaan v:sta 1925 lähtien.

Kuhalan kylä siirretty Forssan kauppalaan 1923 1/1.

Kuuslammin kylässä päättyi isojako 1795 17/r1. Heinävahon metsävero-
m a.a jaettu 1877. Isonjaon järjestely 1898.

R. N:o 1 L,e m e t t i, perintötalo, 0,25°0. V. 1908 lohkottu 11_15•

Vuokra-a.lueidenerottamisessa 1927 lohkottu osiin 16 ja 17•

R. oN:o 2 S i u koI ,a perintötalo. °,5°00. Lohkottu 1795 isonjaon yh-
teydessä osiin '21_23. V. 1821 loh kottu 23 osiin 24 ja 25• Muita lohkornisia
1911-12, 1921-22 ja 1928.

Kuuston kylä siirretty Forssan kau ppalaan 1923.

Kydön kylässä isojako päättyi 1782 4/3. Jakokirja on epäselvä. Isonjaon
järjestelyssä 188o 20/4 jaettiin vesijätötkin.

R. N:o 1 S il v 0, perintötalo, 0,7750. Lohkottu 1908 osiin 11 ja 12. V.
1927 useita pieniä lohkomisia.

R. N:o 2 H a n n u la, per intötalo, 0,3750. Tila halottu isonjaon yhtey-
dessä. Lohkornisia 1922-24 ja 1927-28.

R. N:o 3 Hei k k i 1ä, socilasvirkarelo, 0,3750. Vuokra-alueiden erotta-
misessa lohkottu osiin 31-3" Lohkotut osat muodostettu uusiksi perintö-
luontoisiksi .tiloiksi.

R: N:o 4 K i r s t i I ä, perintötalo, 0,3750. Lohkottu 1923 osiin 41-4'.
R. N:o 5 N u m m e la, perintötalo. Tila muodostettu Heikkilän so-

tilasvirkata.losta ja samalla lohkotru osiin 51-53.

Letkun kylässä päättyi isojako 1788 16/2. Sen järjestely !päättyi 1887 23/9'
R. N:o 1 Ja a k ko la, perintötalo, 0,5000. Halotru isonjaonjärjestelyssä.

Myöhemmin suoritettu Iohkomisia.
R. N:o 2. P u 0 s i, perintötalo, 0,5°00.

yhdistetty yhdeksi uusjaossa. Halottu uudelleen
Isojaossa lohkottu ja jälleen
1887. Y. 1860 on 3/4 osalle
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Puosin taloa annettu Tartlarnmcn kruununmaa metsäveroa v asta.an. Myöhem-
min paljon lohkomisia.

R. N:o 3 Hei k k i 1 a, perintötalo, 0,5000. Isonjaon yhteydessä halottu.
Myöhemmin lohkomisia 1908, 1915, 1921, 1923 ja 1925.

R. N:o 4 K ,a p i 1'0, per inröt alo, 0,3750. Perustettaessa 1787 kruunun
uutistalo, 1/2 rnantt aaiia. Lohkottu 1922 osiin 4'-4

3• V. 1928 Iohkottu 43

osiin 44-46•

R. N:o 5 Suo j 0 k i, perintötalo, 0,2500. Per uste tt.aessa 1787 kruunun
uutist alo, 3/8 manttaalia.

R. N:o 6 Ma t t i l a, perinrötalo, 0.,2916. Halott u isojaossa 180.0.. Loh-
kornisia suor ite ttu 1928.

R. N:o 7 T,apol,a, perinrötalo, 0,2500. Isojaossa r/3 rn.antt. kruunun

uutistalo, V. 1924 halottu. Lohkomisia 1927.
R. N:o 8 K 0 r t e n i e m i, perintötalo, 0.,1210.. Perustettaessa 1794 se

oli 7il6 mantt. V. 1910 senaatin komar itoirnitusk unn.an käskystä y hdis.,
tetty kruununrnaahan.

R. N:o 9 K y y n ä r a, per intöt.alo, 0.,1250.. Perustettaessa 1794 7/r6
mantt. Maat mitattu 180.6. Marittaalin vähennys ja metsä~erollepano 1810.
3')/7. Yhdistetty senaatin karnaritoim. käskystä 1910. kruununmaahan.

R. N:o 10. Ka.akkomäki, perinrötalo, 0.,3125. Perustettu 1798. Ra-
j,,,.: käyty samana vuonna ja yhdistetty 1910 kruununmaahan.

R. N:o II Su·ont,aust,a, perintötalo. 0,3750.. Lohkornisia 1920, -23

F -27·
R. N:o 12 K Y Y n ä r ä n maa, per intötalo, 0.,375°.

osiin 12'-124•

Lohkottu 1922

R. N:o 13 Simo la, 0.,20.83.

kornisia 1925 ja 1927-28.
R. N:o I4 J u s s i la, per intöt.alo, 0.,20.82.
R. N:o 15 V.e t .a l.a m m i, perintötalo,

Isojako 180.0. Ja vesijätön jako 1848. Loh

Lohkomisia 1917 ja -22.
0,2083. Lohkottu 1924 osiin

15'-153•

R. N:o 16 ,R u o sr e j 0 k i (Matti':,,,), perintötalo. 0,r"666. Lohkottu

1928 osiin 161-164

Liesjärven kylässä päättyi isojako 1801 9/2. Yhteinen Myllyniitty
jaettu 1928.

R. N:o H.a r j u, perintötalo, 0,5000. Isojaossa lohkottu asun
1'_13• Lohkomisia jälkeenkin päin.

R. N:o 2 Jo U 5 i n i e m' i (Alascalo), perin töcalo, o.z 5'00.. Lohkornisia
1922-26 ja -28.

R. N.o 3 1 s 0 - H e r t t U a, per inrötalo, 0,2500. Jakotoimitus päättyi
tilalla 1806. Poistettu 1910 sen.a.acin kamaritoim. käskystä talojen luvusta ja
yhdistetty k ruununrna.ahan.
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R. N:o 4 V a h ä - He r t t u.a, perintöralo, 0,2500, ei lohkott u,
R. N:o 5 J oe n suu, per intötalo, 0,2500. Halottu 1914. Osa 52 loh-

kottu 1916. Vuokra-alueiden erottamisessa lohkottu osiin 54 ja 55.
R. N:o Li n t u m .a a, per intöt.aco, 0,2500. Lohkottu vuok ra-al. erotta-

misessa osiin 61_63.

R. N:o 7 He v 0 s ,0 j a, per int ötalo, 0,2500. Yhdistetty kruununrna.ah.an

senaa ti n k a.mar itoirn. käskystä 1910 j'l poistettu talojen luvusta.
R. N:o 8 Poikkipuoli,ainen, per intötalo, 0,2500. Kuten n:o 7.
R. N:o 9 K .a k s v e t i n e n, per intöoalo, 0,16666. Isonjaon kirjoja ei

ole. Maarayskirjojen muk.aan 1829 ei viljel ysrnaata tälle tilalle. Yhdistetty
1910 kruununmaahan. Kts. R. N:o 7.

Linikkalan kylä yhdistetty 1923 Forssan kauppalaan. Kylässä oli ollut
isojako 1784. V. 1847 osa tiluksista järjestetty ja sikomaa jaettu. Ison jao n
järjestely kaikilla riloilla 1873.

Lunttilan kylä yhdistetty Forssaan 1923. Isojako 1860. Yhteisten maiden
(santa- ja savipaikkojenj jako 1879.

Lungaisten kylä (Lun ka.a). Isojako päättyi 1785 4/3. Vesijättömaden
j,ako oli 1840 ja metsäveromaan jako 1380. Isonjaon jarjeste.y o.i 1882
rn.a ntta.alit iluksil}a.

R. N:o 1 H 0 k k .a, periritöt alo, sateri, 0,3750. Tilc halottu 1398. Loh-
kornis:a 1921-23 ja 1928.

R. N:o 2 Mä k elä, perintöt alo, säteri. Isojaossa on tila loh kotru. Loh-
komisia jälkeenpäin 1921-24 ja -28.

R. N:o 3 N i ss i l·ä, soti lasvir katalo, 0,2 500. Vuokra-alueiden erot-
tamisessa lohkot tu osiin 3' ja 32, joista 3' muodostettu uudeksi tilaksi R. N:o
II.

R. N:o 4 M.a t t i la, per intötalo, 0,2500. Halott u 1921 ja 1927 suor itet-
tun iohkomisia.

R. N:o 5 'P.i e t i ,1ä, perinröt.alo, 0,3750. V. 1915 suoritettu ti.usvaih-
toja ja samalla lohkottu,

R. N:o 6 ,p ä ä j ä r v i, per intötalo, 0,3333. Uutistalen perust.arnisk irja
179I. Lohk ottu 1926 osiin 61_63•

R .. N:o 7 0 k 51 .a h t i, pe rintotalo, 0,4583. Uutist aio n perusta ruiskirja

1792. Halonu 1899. Lohkomisia 1922 ja 1924.
R. N:o 8 Hei n ä va h 0, per inrötalo, 0,2916. Perustettu 1833 ja ha.ortu

1923 osiin 81 ja 82.
R. N:o 9 'P erä hu h t ·a, perintöralo, 0,12 50. Talolla metsäveroa 6 mk

16 p:iä. V. 1922 lohkottu osiin 91 ja 92 ja 92 lohkottu 1923 osiin 93 ja 94
•

R. N:o IO Ä b y, perintötalo, 0,2500. Ei isonjaon k.ar ttoja eikä kirjoja.
Rajankaynti tilalla vahvistettu 1880. Lchkottu 1923 osiin 101-103•

R. N:o II Hu h t a, per iritötalo, 0,0348. Katso R. N:o 3. Lohkoetu
1923 osiin II1 ja 112.
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Mustialan yksinäistila.
R. N:o 1 Maanviljelysopist o, säterikruununtalo, 5,0000. Tilukset mitattu

1850. Tilusvaihto Portaan kylän N:o z :n kanssa 1850 9/4 ja Jokioisten kar-
tanon kanssa 1850.

Opistolle mur re ttu 1869 Tamrnejan kylän Turvan eli Sipilän talosta N:o 4
20,87 ha talojen manttaalia muuttamatta.

Tilusvaihto Tamrnelan kylän kanssa 1871, alat muuttuivat tällöin. V.
1890 hautausmaan Iisamaaksi murrettu 0,07 ha, josta ei makseta metsän vuo-
tuista veroa. Tilusvaihtoja vahvistettu vielä 1911 ja 1928 tilusvaihto Susik-
kaan kylässä R. N:o 122 kanssa, jolloin alat muuttuivat.

V. 1926 muodostettiin tilast-a vuokr a-alueiden lun.astarnisessa UUSI perintö-
luontoinen tila R. N:o 2.

R. N.o 2 M u t a l a, perintötalo (katso edellä). Lohkottu samalla osiin
21_266 merkitsemällä lohkotut osat asutustiloiksi maar ekisterissa.

Ojainen. Kts. Porras.
:Es k o l a, kruununtila, 5lr2 mant.
A n t t i I a, kruununti.la, 5/12 mant.
1 n t .a La, kappalaisen puustelli, 1/2 mant.
Hui ko, kruununtila, 7lr6 mant. V. 1879 halottu n:o 3, Yli.Huiko."

Pappilan yksinäistila.
R. N :,0 1 [> a P P i ,1a, kirkkoherranvirkacalo, 1,0000. Ollut yhdessä Ky-

dön kylän kanssa isonjaon järjestelyssä. Kar tta Pappilan viljelyksistä v .lt a
1648 maanmittausylihe llituksessa. Uusjaossa oli myös vesijättöjako v. 1880.
Maat mitattu uudelleen v. 1889.

Tilusvaihroja 1922 Levän kylässä Kulmalan 'R. N:o 10 kanssa ja Jolten
R. N:o 1 kanssa Varsanojan kylässä, molemmat Ypäjän kunn.assa.

Vuokra-alueiden erottamisessa muodostettu tilasta uusi R. N:o 2 perintö-
luontoinen tjla V u '0 r i, joka samalla Iohkott u 1926 osiin 21_26•

Patamon kylässä isojako 1801 9/2.

R. N:o 1 T 0 u r u, perintötalo, 0,3750. Tilan rnaat mitattu uudelleen
1865. V. 1871 suoritettu tilusvaihto, jolloin .ala on muuttunut. V. 1891
saanut Verterar on kruununmaan 1/8 marrtt. koroitusta ynnä 1 mk 37 p:n
metsä veroa vastaan. Tilusvaihto 1898 talon R. N:o .2 kanssa, jolloin alat
muuttuivat. 'Halottu 1898 osiin 11_13• V. 19°9, lohkotriin 12 osiin l' ja 15

ja samana 15 osiin 16 ja 17. Näitä lohkottu uudelleen' 1921-22, 1924 ja,
1926-27.

R. N:o 2 P.a 1,0 n i e m i, per inrötalo, 0,39625. Katso R. N:o 1. Loh-
kottu 1927 osiin 21 ja 22.

3 Johan Matinpojan sanotaan omistavan toisen puolen Huikoa.
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Pikonkorven yksinäistila.
R. N:o 1 Pikon.korpi, isojako 1798, halottt u 1888. Tilusvaihto

Kuur ilan yksinaistalon kanssa Kalvolan pitäjässä 1889, jolloin alat muuttuivat.

V. 1923 lohkottu osiin 13 ja 14•

Portaan kylässä isojako 1787 16/8.
1851 5/r 1. Isonjaon järjestely aloitettiin

1872•'

H .a n n u la, kruununtila. 5/r6 rnant.
P u r a, verotila. 3/8 mant, Halortu 1912 Ja 1924 oS11n 5'6_18•

1n t a la, kruununtila, 3/8 mant.
K a u h .a, verotiia, 5/16 rnant.
Talon e n, ver ot ila, 5/16 ma n t.

T.a 1 0 n en, halkomisen jä,lkeen 7/32. Lohkottu R. N:o 4 1919.
L e k k a l .a, ver orila, 5/r 6 rnan t.

R e k o l a, ver otila, 7/r6 mant.
R e k o l .a, verotila.
L u k ka l a (? Luuk kola), verotila, 7/16 mant. V. 1916 lohkottu ri:o 2

osiin 4'-4
4
•

S y r j a l a, kruunun tila, 3/8 mant.

Yhteismaat jaettiin 1850, vahvistettiin
1859, merkittiin ma ar ek ister ii.n 24/11

Huuvala, Portaan kylään luettu 3/8 mant. talo, jok.a jaettu kolmeen osaan:
Tuoman Isakinpojalle, Pertti Pertinpojalle ja Pertti Antinpojalle, kaksi jalki.,
maista sl s,

Riihivalkaman kylässä päättyi isojako 1857 29/10. Samalla oli ensimmäi-
nen Kallion järven vesijattojako. Toisen kerran jaettiin saman järven vesi-

jättö 1896 29/12. Kolmikkaan metsäveromaan jako suoritettiin 1898. Ison-
jaon järjestelyä ei ole ollut. Pyhäjärven vesijättöjakoon osallisina.

R. N:o 1 M .a r k k u ,1a, perintötalo, 0,5000. T'ila halottu isojaossa osiin

1'_13. Muita lohkomisia 1919, 1921, 1924.
R. N :,0 2 N i k u la, perintötalo, .0,2500, isojaossa 1/3 rnant t. Tilusvaiht o

Kaukolan kylän .kanssa 1896. Lohkortu 1909 osiin 21 ja 22. Vielä lohkottu

tila 1919 ja 1926.
R. N:o 3 A n t t i 1a, per intötalo, 0>3333. Halottu 1858 OS11n 3' ja 32.
R. N:o 4 R i i h im ä k i, per intötalo, 0,5000. Tila kuulunut ennen Kau-

kolan kylään. Uutistalo perustettu 1793. T'ilasra ei karttoja, Luultavasr i

1 Por raan ja Ojaisten kylien taloja koskevat tiedot on julkaisija ottanut
ins. Luotosen laajemmasta tutkimuksesta Portaan jakokunnan (mihin Ojaineri
ja Huuvalak in kuuluiv-at) isojaossa. Siitä ei k\{ selville talojen maarekisterinu-
mer o t (paitsi litter.at A, B j.n.e.) eivätkä kaikki lohkomiset ja halkomiset. Marit-
ta ilit ilmoitettu rnur toluvuissa.

3
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saanut Iitter.alla H merkityn entisen kruunun liikamaan Kaukolan kylässä;
se sisältää metsam aata, joka erotettiin isojaossa 1784. V. 191I lohkottu osiin
4'-46• Osia lohkottu 1912, 1920, 1924 ja 1927.

Saaren yksinäistila.
Ti.a R. N:o I on perintösäterirustitila, m.anttaaii 1,0000. Isojako ollut

1784 10/2. V. 1856 suoritettu ti,lusv,aihto Ojaisten kylän N:o I ja N:o 3 tilo-
jen kanssa. Vielä on ollut tilusva ihto 1896 Kaukojan ja 1895 Hevoniemen
kylän kanssa. Lohkottu 1911 ja 1914 kansakoulujen tonttivuok r.a-a.ueide n
erottamisessa lohkottu osiin 13_15•

Sukulan kylässä päättyi isojako 1851 3/4. Isonjaon toimittivat Zitting
ja J.ansson.

R. N:o I K n a a p i, perintötalo. 0>3333. Halottu 1919 osiin 1'_13
• Jäl-

keenpäin pieniä lohkomisia.
R. N:o 2 T 0 lp ,p a, per inrörustitila, 0,6666. Isojaossa halottu tila osun

2' ja 22. V. 1923 ja 1925 jälleen lohkomisia.
rR. N:o 3 Hu ma la i n e n, per inröt.alo, '0,3333. Lohkoutu vuosina 1915

)'a 1922.
R. N.o 4 Y r j ö 1 ä, perintöcalo, 0,3333. Palstatilan erott.arnisessa jaet-

tiin osiin 41 ja 42.
R. N:o 5 J .a a k k o l .a, sotilasvirkatalo. 0,3333. Talon lohkomisessa ero-

tettu talo R. N:o 7.
R. N:o 06 T u 10 ,kas, per intötalo, 0,6666. Isojaossa halottu osiin 6'_63•

Jälkeenpäin lohkottu vielä 1919-21 ja 23.
R. N.D 7 Vi h t 'a n i e m i, perintötalo. 0,0897. Talo on syntynyt 1924

talon R. N:o 5 vuokra-alueiden lohkomisessa.
R-: N:o 8 S i 11 a n k 0 r v a, perintötalo. 0,0177. Talo muodostettu 1926

jaakkolan sotilasvirkatalosta N .osta 5. Samalla lohkottu osiin 81-84•

Susikkaan kylässä päättyi isojako 1789 28/2. Metsäveromaan jako oli
1837 30/3. V. 1890 oli isonjaon järjestely ja 189'6 sai kylä lisää metsävero-
maata.

R. N:o ISO n i n g, per intötalo, 0,5000 .. .Isojaossa tila halott iin osiin
11_13. Jälkeenpäin muita lohkomisia.

R.N:o 2 Liinah.arj.a, per inrötalo, 0,{166. Isonjaon yhteydessä ha-
lottu osiin 2' j,a 22, mutta 1882 yhdistetty, jolloin valtio ottanut suurimman
osan talon rnetsaveromaasta.

R.N:o 3 Pihtimäki, per.intöt.alo, 0,1875.
R. N:o 4 ,P i h t i k 0 s k i, perintötalo, 0,1875.

1928.
R.N:o

kettu 1922

Lohkottu 1920-lluvul!.a.
Lohkottu 1921, 1924 ),a

5 S i I t a i n suu, ·perintöt.alo, 0,25°0.
osiin 51- 55.

Tila perustettu 1788. Loh-
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R. N:o 6 La·a k eri, perintötalo, 0,I666. Talossa metsä veroa 4 mk.
Tila lohkottu I924 ja I928.

Talsolan kylässä isojako I794. Liitetty 1923 Forssan kauppahan.

Talpian kylä. Isojako päättyi 1784 2r19.
R. N :,0 1 M a rk k II la, perintörusuiti lc,

Isonjaon järjestely 1893 zl t».
0,5000. Lchkomisia I924 Ja

1928.
R. N:o 2 5 i moi a, perintorustitila, 0,5°00. Lohkottu I924 j-a I928.
R.N:o 3 Kuj,al,a, periritötalo, 0,5000. Lohkotru I910, 1917 ja I928.
R. N:o 4 K ä ,1k k ä, per inrörustitila, 1,0000. Lohkomisia suoritettu

useasti.

Tammelan kylässä päättyiisoj.ako 1857 29/10. Kylä ollut osallisena KaI·
lion järven vesijätön jaossa 1857.

R. N:o 1 R,a u h a n i e m i, perintöralo, 0,5°00. Lohkottu 1858 sekä
lisäksi jä,lkeenpäin.

R. N:o 2 Hu m a l a i n e n, per.intötalo, 0,5000. Lohkottu 1852, jolloin
erotettu hautausrn.a.ah.an lisamaata. Muita lohkornisi.a I869 sekä useita myö-
hemmin.

R. N:o 3 L ukk a la, perintötalo. 0,5°00. Lohk ottu useasti.
R. N:o 4 5 i p i l ä, perintötalo. 0,5°00. Ti,La!l.a ollut tilusvaihtoja J,a loh-

komisia.
R.N:o Tu·om,oloa (Eskolar), s 0 t i 1 a s v i r k ,a t a l 0, 0,5000

Torron kylästä on Schrödcrin learima kartta v.lta 1649. Isonjaon toi·
niitti 1783 insin, Hammar ja isonjaon järjestelyn 1863 B. S. Lindh. Yhtei-
sestä » m ullkärristä» lohkottiin erilleen 1889 Marttilan tilan osuus. Tämän
toimitti insin. B.. 5. Lindh.

Teuron kylä. Isonjaon toimitti 1786 Fattenborg }1 yhteismaiden Jaon
maanm.vinsin. Jan. Jansson I 865.

(Näistä kahdesta viimeksi mainitusta kylästä en saanut m aar ekisrcr ia.)



Lounais-Hametta koskeva kirjallisuuden
luettelo.

II.
Koonnut E. Aaltonen.

Sen jälkeen kun 1926 julkaistiin Vuosikirjassa II ensimmäinen
luettelo. Lounais-Hametta käsittelevästä kirjallisuudesta, on siihen
karttunut runsaasti lisää. Uusia painotuotteita on kuluneen viiden
vuoden aikana ilmestynyt puolitoista sataa numeroa, ja niistä on kat-
sottu mainitsemisen ja säilyttämisen arvoisiksi sellaiset vähäisetkin
kuin ohjelmalehtiset ja säännöt, koska ne kuvastavat aikansa kult-
tuurielämää. Poiminnot vanhasta kirjallisuudesta ovat myös edel-
leen olleet antoisat, Luettelon luokittelernisessa on pääasiassa
noudatettu 'entistä jakoa. Se ei mitenkään pyri olemaan syste-
maattisen tarkka, eikä aina olekaan niin helppo. määrätä kunkin
painotuotteen laatua, esim. koska kunnalliselämää käsittelevä jul-
kaisu muuttuu historialliseksi j.n.e. Tähdellä C) merkityt paino-
tuotteet on museon kirjastossa.

1. Varsinaista historiallista, sukuhistoriallista Ja kansa tieteellistä
aineistoa.

':. Kotiseutukuvauksia Lounais-Hämeestä IV, Forssa 1927, sivuja 55.
':. Sama V, Forssa 1927 (1928), sivuja 104.
':. Sama VI, Forssa 1928, sivuja 68.
':. Sama VII, Forssa 1929, sivuja 56.
':. Sama VIII, Forssa 1929, sivuja 65.
':. Sama IX, Forssa 1930, sivuja 74.
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:;. Kotiseutuleuoauksia Lounais-Hämeestä X. Forssa 1931, sivuja
76.

:;. Kotiseutuleuoaulesia Lounais-Hämeestä Xl (Jokioisten 300-VUO-
tisjuhlien johdosta). Forssa 1931, sivuja 66.

:;. Lounais- H dmeen Kotiseutu- ja museoyhdistyksen Vuosikirja II,
Forssa 1926, sivuja I2I.

:;. Sama III, Forssa 1927, sivuja 9I.
,;. Sama IV, Forssa 1928, sivuja 179.
::. Sama V) Forssa 1929, sivuja 195.
:;. Sama VI, Forssa 1930, sivuja 204.
,;. Kotiseutu, Suomen Kotiseutututkimuksen äänenkannattaja, n:o 1,

1929, toukokuu. Forssa 1929, sivuja 136. Sisäiltää kirjoituk-
sia ja tutkielmia myös Lounais-Hämeestä.

::. Terveysolot Tammelan pitäjässä t Soo-luoun loppupuoliskolla.
T. Mäkinen. Forssa 1929, sivuja 63. Eripainos Lounais-Ha-
meen Kotiseutu- ja museoyhdistyksen Vuosikirjasta V.

:;. Piirteitä tammelaisesta kyläyhteiskunnasta viime vuosisadan kes-
kiuaibeilla. E. Rinne, Forssa 1929, sivuja 21. Ylipainos edeH.
mairiicusta Vuosikirjasta V. .

':. Forssan kauppalan synty ja alkuvaiheet v. 1923-27. T. Hirsjärvi.
Forssa 1928, sivuja 352.

:;. Hump-pilan kunnan historia. Tarmo Hirsjärvi. Forssa 1929, si-
vuja 536, pitäjän kartta ja useita kymmeniä kuvia.

,;. Venäjän kartano. Tarmo Hirsjärvi. Forssa 1929, sivuja 45, Hump-
pilan pitäjän ikartta ja 12 :kuvaa. Ylipainos Humppilan kun-
nan histor,iasta.

':. Koijärven kunnan synty- ja alkuvaiheet. Tarmo Hirsjärvi. Forssa
1930, sivuja I§8.

:;. Jokioinen 16JI-193I.
kuvia n. 50.

::. Kartano ja rdlssitaloripoiat
Rinne-] utikkala. Eripainos
Forssa 1931, sivuja 4 I.

:;. Jokioisten seurakunnan joc-ouotisiuhlat elokuun 1 ja 2 p:nä
1931. Forssa 1931, sivuja 50.

::. Katsaus Jokioisten kartanon eli n.s. Jokiläänin metsätalouden vai-
heisiin. O. Tälhtinen. Sarjassa Silva Fennica 14. Helsinki 1930,
sivuja 50.

Kungl. M ajestets dom angående bordsrättshemmanen under J ockis
gård 1782. Åbo 1791. Sivuja 10.

Juhlajulkaisu .. Forssa 1931, sivuja 289,

Jokioisissa t roo-luoulla. Eino
julkaisusta Jokioinen 1631-1931.
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H andlingar, rörande en Bördes- Tvist om de framlidne Secreteraren
oeh Bruks-Patron Robert Gustaf Blåfjeld i lifstiden tillhörige
Aftlinge Egendomar i Åwiks Glasbruk med därunder lydande
Fastigheter eet. Åbo I 8 I 3.

':- Puolen vuosisadan takaa. Mustialan maanviljelysnäyttelystä
v.ita I87I, Forssan suurjuhlilta v:lta I879 ja maanviljelys-
näyttelystä v:lta I909. E. Aaltonen, Forssa I929, sivuja I8.

Minne från N ylands och T avastehus läns landtbrukssällskaps sorn-
marmöte å Viksbergs gård. Den andra och j rdje Juli år I879.
Abo Stentryckeri Aktiebolag. - II sivua. tekstiä ja 6 kartta-
lehteä: Mustialan, Vjksbergin, Jokioisten, Kajon, Nummelan ja
Rehtijärven Ikartanoista, piirtänyt D. V. af Grubbens. Teks-
tissä myös mainittu Nummelan, Söderkullan, Varsanojan ja
Linrupajun kartanoista. Kannessa Tammelan kartta.

':- Herregårdar i Finland. T acastlandi. Helsinfors I922-27. Vi-
hassa I Saaren 'kartano (I3 sivua), vihossa IV Nuutajärven
kartano (20 sivua) ja vihoissa IV ja V Hankolan kartano (20
sivua). Runsaasti 'kuvitettu.

Saaris i Tammela. Helsingfors I922, sivuja I3. Eripainos edelli-
sestä.

Finländska herregårdar under den gustavianska tiden. Gabriel Ni-
kander. Aiika'kauskirjassa Historisk tidskrift för Finland I9I7.
Osassa II esitetään myös Jokioisten kartanon päärakennus v:lta
I794·1

':- Hämeen asuttaminen pakanuuden ajalla. A. M. Tallgren. Kale-
vaiaseuran Vuosikirja 9, I 92 9. Myös eripainos.

':- Sääksmäen pitäjän viljelyshistoria . Eino Rinne. Porvoo I929. Pai-
'korellen mainitaan myös Tammelaa.

Saarna »Kymmenestd neitsyestd», Laurentius Petri. Kirjoitettu Tam-
melassa I646 ja omistettu Anna Maria Kruusille ja hänen sisa-
r il'leen. Julkaistu myös Tarkiaisen ja Brummerin teoksessa:
Poirnintoja vanhemmasta suomalaisesta kirjallisuudesta. Hel-
sinki I925.

Suomen museo IV. Sivulla 79 kerrotaan Reinholmin mukaan van-
'hasta Humppilan lä:vi tse kulkeneesta tiestä ..

1 Vuosikirjassa II julkaistu Lounais-Hametta ikoskevan .kirjallisuuden luet-
telo sisältää sivulla 37 maininnan, että Gabriel Nikanderin tutkimus: Någr.a
herrgårdsbyggnader från ernpiretiden, joka on julkaistu Finsk tidskriftin jälki-
rnaisen puoli vuosikerran vihoissa 1 ja II, kosketrelisi myös Jokioisten karranoa.
Tieto, joka oli sa.atu Hame enrnaasta.von kuicerrkin väärä, ja ilmeisesti tarkoi-
tectu prof. Nikanderin tut kimusta : Finländs.ka herrcgärdar under den gusta-
vianska tiden.
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Suomen museo - Finskt museum XI, I904· Sivulla 66-67 Jully
Ramsay: Hongola gårds brand den 30 april I706.

Suomen museo XII. Kirjoituksessa: Luettelo Suomen muinaislin-
noista mainitaan siv. 38 Reirrholrnin mukaan Liesjärven mui-
naislinnasta ja Kyynärän kivisillasra.

Suomen Muinaismuistoyhdistyksen Aikakauskirja II. Sivulla 89 asu-
tustarina Perttulasta (Iastutarina).

Suomen Muinaismuistoyhdistyksen Aikakauskirja VI (?). Siv. I45-
I46 Someron 'kirkon alttarikaapista.

Finlands marknader på 1600- och i roo-talet. joh. Qwist. H:fors
I909· - Teoksessa mainitaan myös Jokioisten markkinoista
ja Urjalan markkinahankkeista.

':. Hämeen läänin väestön lisääntyminen vuosina 1811-1914. A. E.
Tudeer. Helsinki I914.

Suomenmaan hallinnollista kirjevaihtoa vuodelta
singissä I893' - Mainitaan sodanaikaisia
Tammelassa, jokioisilla ja Sornerolla.

':. Hämeen läänin historia 1 ja II. K. V. Kaukovalta. Hämeen-
linna I93I, sivuja I720. Sisältää paljon tietoja ja kuvia
myös Lounais-Hämeestä.

,;. Suomen varhaiskapitalistinen teollisuus Ruotsin vallan aikana.
Viiiho Annala, Helsirrki I928. Sisä1tää tietoja jokioisten rauta-
tehtaasta (s. 206), jokioisten verkatehtaasta (264-7I) selkä
Avjkin (383) ja Nuutajärven (395) lasitehtaista.

':. Tampereen verkatehdas 1797-1929, Muistojulkaisu, Tampereen
Verlkatehdas O.Y:n jU'~kaisema. Kirj. K. V. Kaukovalta. Hel-
siriki I 930. - Teoksen sivut 9-3 I kä'sitt'elevät Jdboisten
verkatehtaan aikaa. Myös A. W. Wahrenin osuus Tampereen
Verkatehdas O.Y:n perustamisessa ja kehittämi.sessä käy sel-
ville. Kuvia jclkioisilta, WiMebrandista, Wahrenista, Rud.
Meyerista y.m.

':. Suomen lasiteollisuus 1. Vilho Annala. Helsinki 193I, sivuja I78.
Sisältää myös Åvikin ja Nuutajärven tehtaiden historian.

Kutomateollisuuden kehitys Suomessa. K. E. Palmen. Teoksessa
Oma maa IV. Porvoo I920. Siv. I03.6-I037 jokioisten, siv.
1°41-1°43 Forssan tehdas. - Saman teoksen luvussa Paperi-
teollisuus, siv. 138, maininta Terttilän paperitehtaasta Sorne-
rolla,

,;. Historiallisia tietoja Suomen vuoritoimesta Ruotsin vallan aikana.
Tekla Hultin. Helsinki 1897, sivuja 221. Sarjassa Suomen Teol-

1808, 1 osa. Hel-
tapahtumia m.m.
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lisuushalliurksen tiedonantoja 26. Koskettelee myös Tarnme-
lan malmiloytöja ja Jokioisten rautaruukkia.

':. Piirteitä Suomen vuoritoimen historiasta 19. vuosisadan alkupuo-
liskolla. 1. Evert Laine. Kuuluu sarjaan Suomen Teollisuus-
hallituksen tiedonantoja, 43. vihko. Sivulla 31 mainitaan myös
Jokioisten rautaruu'kista.

Finsk biografisk Handbok II,
m.m. Lounais-Hämeessä
Wrightin suvuista.

Fuislea adelns Attar-T aflor, Wasastjerna, Borgå 1879. - Sisältää
tietoja m.m. von Post, von Willebrand, Furuhjelm, Gadolin,
JägerhOirn, von Gertten y.m. Lounais-Hämeessä vairkuttaneista
suvuista.

Kansallinen elämäkerrasto, 1-III. Porvoo 1927-3°. Sisältää
m.m. Amnellin, A vellanin, Bremerin, Jägahornin, Choraeuksen
y.m. Lounais-Harneessa vaikuttaneiden henkilöiden elämäkerrat.

':. De Pont. Osmo Durchman. Sisältyy teokseen: Suomen Sukututki-
musseuran vuosikirja XI. Helsinki 1928. Sornerolaisen de
Pont suvun sulkutaulut (siv. 323-352).

':- Lepsen (von Leps). K. J. Hiden. Sisältyy teokseen: Suomen Suku-
tutkimusseuran vuosikirja VI (siv. 79-93). Helsinki 1922.
- SUlku hallitsi 17°0- ja r Soo-luvuilla Tammelassa Mansilkka-
niemen, Kankaisten ja Saaren tiloja.

':- Kahden Serbian prinssin suomalaisista esiuanhemrnista. Osmo
Durchman. Suomen Sukututkimusseuran vuosikirjassa IX, 1925.
Sisaltaa sukutauluja m.m. von Willebrandin, Wrightin, Creutzin,
Kuhlrnanin y.m. Tammelassa ja jokioisilla eläneistä suvuista
selkä E. G. von Willebrandin ja hänen tyttärensä sekä tämän
tyttären, Aurora Karamzinin 'kuvat.

':- Krakau-suku. Osmo Durchmari. Suomen Sukututkimusseuran vuosi-
kirjassa XIII, 1929. - Tämän alkujaan aatelisen suvun jäse-
niä on asunut myös Somerolla ja Tammelassa.

Munek af Fulkila ocb Munek af Sommarnäs. J. Ramsay. Teoksessa
Slkrifter utgifna af Sv. Liu. i Finland. Förhandlingar och upp-
satser 16, 1902 (tr. 1903), siv. 198-2°3. Suvun jäsenet omis-
tivat Sornerolla Hirsjärven, Ihamäen ja Harjun kartanot. -
Samasta suvusta on [yhyt maininta Osmo Durchmanin esityk-
sessä Kahden Serbian prinssin suornal. esivarrhemrnista (S. Sukut.
vuosikirja IX).

Anteekningar om Furuhjelmska slägten ocb Hongola gods. Edvard
Furuhjelm. H:fors 1912, sivuja 132 ynnä rekisterit, kuvitettu.

Helsingfors 1903. - Sisältää tietoja
tunnetuista von Troilin ja von
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Stamtafla öfver adliga ätten Furuhjelm. K. Furuhjelm.
(Lahernmät tiedot?)

Enoch Furuhjelms anteckningar, dagtecknade Wiksberg 1817 18/10.
1 Riddarhusets arkiv.

Officerboställen i Finland under svenska tiden, John E. Roos. Suo-
men Sukututkimusseuran vuosikirjassa 1926. Helsinki 1927.

Henrik Gabriel Porthans bref till Mathias Calonius, 1, II. Hel-
singfors 1885-86. - Sisältää myös mainintoja kenraali
Willebrandista.

':. Bre], tal och andra skrifter af Mikael Choraeus. Ernst Lagus, Hel-
singfors 1903.

':. Mikael Choraei valda dikter med en letnadsteckning. Ernst La-
gus, Helsinfors 190 1. - Kum paisessakin Ikir jassa on tietoja
Choraeuksen oleskelusta Jokioisilla, Willebrandin perheestä y.m.

Små berättelser och tidsbilder af kapten Puff (N. H. Pinello) 1,
Abo 1866. - Sivuilla 16-31: Choraeus och Fiskargubbe på
jokkis.

':. Carl Erik Mannerheim 1, Bruno Lesch, Helsingfors 1924. - Mai-
nintoja jokioisten kartanosia ja Mannerheimin apesta, ken-
raali Willebrandista 1.

':. Löjtnanten Carl Gustaf Ramsays anteckningar från en somrnar-
färd år 180.7. Utgifna - - af JuHy Ramsay. Ofver-tryck ur
Finsk Militär Tidskrift. Helsingfors 1900. - Julkaistu SU;)-

meksi Forssan Lehdessä 1918 siltä osalta, joka koskee Lounais-
Hämettä.

En olycklig och svag prästman. Historisk Tidskrift för Finland
1930, s. 119-. Koskee Humppilasta .kotoisin ollutta ja Tam-
melassa palvellutta pappia Daniel Ekvallia.

Två fall av politisk förföljelse år 180.8. Historisk Tidskrift för
Finland 1922, s. 134-. Kuvataan m.m. Tammelan v.t, khra
Berghällin valajuttua.

':. A. W. Wahren. K. E. Palmen. On J. Reuterin toimittamassa
teoksessa Finlandssvenska tekniker II. Helsingfors 1924.
Wahrenin elämäkerta 42 sivun laajuinen.

A. E. Granfeltin satavuotismuisto. Khra K. V. Hurrnerinta. Vartija
1912, siv. 97-1°4. Kaksi kuvaa.

1 WiLlebr.andin osuutta Pietarin lähetyskuntiin ja Porvoon v.akiopaiviin
kosketeIlaan myös Ordinin, Castrcnin, Lehtosen, Danielsson-Kalrnarin y.m. teok-
sissa, joista tar kernmac viittaukset Leschin tutkimuksessa. Prof. Lehtonen on
julkaissut Historiallisessa arkistossa XXV (1915) Willebr·andin »alamaisen pro-
mem or ian» vesiteistä, kanavista ja koskienperkauksista Suomessa ("").



42 -
::-Suomen piirilääkärit 1749-1927- Gunnar johansson, Sisältyy

teokseen: Suomen Sukututkimusseuran vuosikirja XI. Helsinki
1928. Tiedot myös Tammelan piirilääkäreistä.

:;-Mnu an aatteen mies puoluetaistelujen ajalta" Humppilalaisen
opettaja Eeri Mattilan elämäkerta. Jalmari Matisto, Forssa
1930, sivuja 23·

:;-Menneitten aikojen merkkimiehiä Humppilassa (Albert Mikkola),
kirjo Jalmari Matisto, Forssa 1930, sivuja 8.

::-Sankarien muisto. H. J. Boström. Helsinki 1927.
myöskin Lounais-Hämeestä vapaussodassa valkoisten
tkaatuneiden maininnat.

:;-Erään lounaishämäläisen opiskelijan elämäntarina. J. E. Hyöty-
niemi. Julikaistu Forssan yhteiskoulun vuosikertomuksessa 1930.
Sivuja 8.

Sisältää
puolella

Finland, framstäldt i Teckningar, Texten af Z. Topelius, Plancherna
från Adler & Dietz i Dresden, Helsingfors 1845-r852' -
Sisältää kuvat ja tekstiä m.m. Somerniernen Pa'likaisten selkä
Jokioisten kartanoista, erään metsäseutukuvan Humppilasta
sekä verraten runsaan tekstin Mustialasta.

Finska Folkdräkter, framställda i taflor ur allrnogens lif, ef ter ~ål-
ningar af Robert Vilhelm Ekman. r. Tavastland. Tryck och
förlag af F. Liewendahl, Helsingfors 1867. Sisältää 3 varitau-
lua, näistä kuvaten yksi Tammelan pitäjäläisiä, 2 somerolaisia.
Suurin osa näi rä pita jiä koskevasta telkstista ja kuvista jul-
kaistu (suomeksi) Vuosikirjassa IV.

i- Nuori kerääjä n:o 1. Kansantietouden 'kerailylehtinen. Forssa
1927, SIVUja 4.

:; Nuori keräilijä n:o 2. Forssa 1927, sivuja 6.
:;-Sama n:o 3. Forssa 1928, sivuja 8.
:;-Sama n:o 4. Forssa 1929, sivuja 4·
:;-Kansankäsityksiä kirkosta ja haut ausrnaast a sekä niiden »uaestd»,

Kansantietoutta Lounais-Hämeestä. J. E. Hyötyniemi. Forssa
1929, sivuja 20. Ylipainos Kotiseudusta I, 1929.

::-Katto p dreitten teosta Lounais-Hämeessä. E. Aaltonen. Forssa 1929,
sivuja 12. Ylipainos teoksesta Kotiseutu I, 1929.

::-Vanhan Tammelan puvuista ja naisten tekniikasta. Elma Mik-
kola. Sanakirjasäätiön jul1kaisemaa sarjaa: Sanoja ja asioita 1.
Fo-rssa 1930, sivuja 33. Ylipainos esipuheineen Kotiseutuyh-
distyksen Vuosikirjasta Vl ,



::. Vanhan Tammelan elämää. Astrid Reporien, Sarjaa: Sanoja ja
asioita II. Forssa 1930, sivuja 72. Ylipainos Vuosikirjasta VI.

::. Tammelan kansanomaista ruokataloutta J. Laina Syrjäneri. Sar-
jaa: Sanoja ja asioita III. Forssa 1930, sivuja 15. Ylipainos
Vuosikirjasta VI. .

':. Vanhan Tammelan niityistä, heinäkaluista ja heinänteosta. Helmi
Helminen. Helsinki 1931, sivuja 16. Ylipainos Sanakirjasää-
tiön toimitusten 1 osasta.

::. Tammelan vanhanaikainen heinänteko Ja elonleoriuu. Alli
Jäntti. Teoksessa Kansankulttuuria ja kansankieltä (Sana-
kirjasäätiön toimituksia II). Helsinki 1931, sivuja 18.

':. Kolme maatalousaiheista kotiseutututkimusta Lounais-Hämeestä.
Forssa 1930, sivuja 34. Eripainos Vuosikirjasta VI.

':. M aatalousoloista Tammelan ja H auhon kihlakunnissa. Ylipainos
teoksesta Taloudellisia tutkimuksia .I 893, sivuja 11.

':. Häme kuvina II, Vanha Tammela. E. Aaltonen. Porvoo 1931,
sivuja 96.

':. Hämäläis-osak.unnan laulukirja. Helsinki 1931. Osastossa Maa-
kunnalliset kansanlaulut on useita Tammelasta kerättyjä lau-
luja sävelmineen.

II. Maantiedettä, geologiaa, luonnontiedettä y.m.s.

':. Suomen geologinen tutkimus. Kertomus karttalehteen n:o 18. Tam-
mela. J. J. Sederholrn. Helsinki 1892.

':. Suomen geologinen tutkimus. Kertomus karttailiitteeseen n:o 5.
Vihti. K. Ad. Moberg. Helsinki 1889. Käsittää myös osan
Someroa ja Tammelaa.

':.Linnustosta terveleppä-rantalehdoissa. Tutkimuksia Tammelan
Iinnustosta. llmari Hilden. Luonnon Ystävä 1925, n:o 5. Myös
eripainos.

':. Jokioisten metsästys- ja riistanhoitoalue. Karl Fazer. Aikakaus-
lehdessä Metsästys ja Kalastus, v. 1925, n.ot 13,49,69.

':. Kaukolanharju ympäristöineen. Forssan, Tammelan ja Jokioisten
nähtävyydet. Opas matkailijoille. Forssa 1927, sivuja 66 sekä
ilmoituksia.

Geographie öfver storjurstendomet Finland, utarbetad efter H· G.
Porthans samlingar. Stockholm 1795. Mainitaan myös Tam-
melasta, Jokioisista, Åvikista y.m.
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II J. Kulttuuri- ja kouluhistoriaa serkä seuraelämää.

,;. Mustiala I840-I908, muistojulkaisu Mustialan maanviljelys- ja
meijeriopiston sekä sen opprlaiden kumppanuuskunnan vaiheista.
Forssa 1929, sivuja 434, kuvia n. 80.1

,;. Mustialan opiston historia. Antto Laiho. Forssa I928, sivuja 146.
Ennalk'kopainos teoksesta Mustiala.

,;- Mustialan opisto ennen ja nyt. Antto Laiho. Ylipainos Talon-
poika IV:stä. Porvoo 1927, sivuja 20.

H andlingar, hörande till fjerde allmänna finska landtbruksmötet
å Mustiala 1857. G. E. Euren.

N ågra ord med anledning af det tillernade mejeriläröverket å M us-
tiala. R. Gripenberg. Lund (?) 1879.

,;- Mihin Mustiala on käytettävä? Gösta Grotenfelt, Hämeenlinna
1906, sivuja 51.

,;- Hvad af Mustiala? Gösta Grotenfelt. Tavastehus 1906, sivuja 55.
,;. Mustiala mieluimmin maa taloudelliseksi koelaitokseksi. Karl

Enckell. Helsinki I9°7, sivuja 29.
,;. Maataloushistorialliset museot ja niiden merkitys. Lehtori Antto

Laihon esitelmä radiossa 17. 10. 1927. Ylipainos Maaseudun
Tulevaisuudesta, sivuja 8.

,;- Kertomus Mustialan maataloushistorialliien museon toimin-
nasta v. I926. Forssa 1927, sivuja 7.

,;. Kertomus Mustialan maataloushistoriallisen museon toiminnasta
v.lta I929· Forssa 1930, sivuja 4.

" Mustialan. M.aamiesopiston vapaudenrahaston säännöt. Forssa
1924, SIVUJa 7.

,;- Kertomus Mustialan maamiesopiston toiminnasta I930. Antto
Laiho. Forssa 1931, sivuja 59.

,;- Hem och Hembygd, VI, 1929. Helsinfors I929. Sisältää m.m.
selostuksen Forssan kotiseutupaivistä 1928.

,;- Lounais-Hämeen Kotiseucu- ja museoyhdistys v. I925. Kerto-
mus sen toiminnasta, museokokoelmien karttumisesta ja jäsen-
luettel-o. Forssa 1926, sivuja 16. Ennakkopainos.

,;- Jalmari Matiston museo Humppilassa. Ylipainos Vuosikirjasta
III, 1927, sivuja 7.

1 .Must ialaa koskevasta kirjallisuudesta on kunnallisneuvos Antto Laiho
julkaissut 'teoksessa Mustiala 1840-1908, sivuilla 143-147, laajan ja jotenkin
perinpohjaisen luettelon. Sen vuoksi tässä mainicaan enää vain muutamia sel-
laisia kirjasia, jotka on saatu yhdistyksen kirjastoon tai joita ei sanottu luet-
relo k aa n tunne.
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,;-Forssan yhteiskoulun kannatus yhdistyksen saannöt_ Tampere
I900, sivuja 7. Samat, H:linna I905, siv. 4 sekä Forssa I924,
siv. 6.

,;-Forssan yhteiskoulu, kertomus lukuvuodesta 1926-1927. Forssa
I927, SIVUja 42.

,;-Forssan yhteiskoulu, 'kertomus lukuvuodesta I927-I928. Forssa
I928, sivuja 45.

,;-Sama I928-I929, Forssa I929, sivuja 48.
,;-Sama I929-I930, Forssa I930, sivuja 55.
,;-Ohjelma Forssan yhteiskoulun z s-ouotisiuhlassa 29. 8. 1924.

Forssa I924.
,;-Kertomus Forssan Työväenopiston toiminnasta lukuvuonna 1921

-1922. Forssa I922, sivuja I6.
,;-Sama lukuvuonna 1922-1923. Forssa 1923, sivuja 17.
,;-Sama lukuvuodesta 1923-1924. Forssa I924, sivuja I9.
,;-Kertomus Forssan Työväenopiston toiminnasta lukuvuodelta

1926-27. Forssa I927, sivuja 8.
,;-Sama lukuvuodelta 1927-28. Forssa I928, SIVUJa12.
,;-Forssan r.yö~äenopiston io-uuotisleertomus. Elli Laurila. Forssa

I930, SIVUJa23·
,;-Jokioisten Pienviljelijäkoulu. Esittelyvihkoneri. Forssa I93I, sivuja

I1. Kuvitettu.
,;-Mieskuoro Forssan Laulajat, säännöt ja järjestyssäännöt, Forssa

I925, sivuja 8.
,;-Tammelan Järvenpään Nuorisoseura Yrityksen säännöt. J yväs-

kylä I905, sivuja IO.
,;-Perttulan Nuorisoseuran säännöt. Turku I926.
;:. Kajon Nuorisoseuran säännöt. Forssa 1923.
,;-Forssan Salaman säännöt. Forssa 1929.
,;-Isku, Forssan Salaman 20-vuotisjulkaisu. I909-I929. Forssa

I 929, sivuja 58 ynnä ilmoituksia.
,;-Voimistelu- ja urheiluseura Ryskeen säännöt. Forssa 1921.
,;-Humppilan Lotta Svärd-yhdistyksen 10-vuotiskertomus. Jalmari

Matisto, Forssa I930, sivuja 7.
,;-Lounais-Hämeen maakuntajuhlat Jokioisilla elokuun 1 p:nä 1926.

Forssa I926. Ohjelmalehtinen.
,;-Lounais-Hämeen maakuntajuhlat Tammelan Rauhaniemessä 1927.
,;-Lounais-Hämeen maakuntajuhlat Tammelan Rauhaniemessä 1928.
,;-Lounais-Hämeen maakuntajuhlat Forssassa 1929.
,;-Lounais-Hämeen maakuntajuhlat Tammelan Sauressa 1930. -

Kaikki 4 viimeksimainittua 4-sivuisia ohjelrnalehtia, painettu
Forssassa.
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':- Lounais-Hämeen kuudennet Maakuntajuhlat 5- 7. 1931 T arn-
melan Saaressa. Forssa 1931. Ilrnoituksineen 30 sivua. Si-
sältää m.m. tekstin historialliseen kuvaelmaan ]äämiretki.

':- Tohtori EJ.. E:. Granfeltin muistojuhla. Ohjelmalehtinen. Forssa
1927, sIvuJa 4.

':- For!san: kotiseutupäivät 1928. Ohjelmalehtinen. Forssa 1928,
SIVU;a 4.

':- Kutsumus yleiseen »Aalekosyhdist.ylesen» kokoukseen ja alkukou-
lun opettajain lomakursseihin Forssassa. Helsinki 1911, sivuja 4.

':- Alkukoulunopettajain ja -harrastajain kokouksen ohjelma Fors-
sassa. Helsinki 19II, sivuja 3.

':- Yhdeksännen ja kymmenennen yleisen alakansakoulunopettajain
kokousten pöytäkirjat. Forssa 1923. (Jällbmäinen kolkous pi-
dettiin Forssassa).

':- Tammelan Nuorisoseuran Kansanjuhla ja Arpajaiset Forssassa
16 ja !4' p:nä kesäkuuta 1906. H:linna 1906, sivuja 7.

':- Cbjelma: Forssan yliopistollisissa lomakursseissa 1908. Hämeen-
linna 1908.

':- Hämäläis-Osakunnan ja Turun Yliopiston Hämäläis-Kerhon
kesäjuhla Tammelassa heinäk. 5, 6 ja 7 päivinä 1929. Ohjel-
malehtinen.

':- Yhtiöjärjestys »Lounais-Hämeen Sanomalehti Osakeyhtiö» nimi-
selle osakeyhtiölle, H:linna 1907, sivuja 8.

':. Tilojen nimistä Lounais-Hämeessä. Annto Laiho. Ylipainos Fors-
san Lehdestä 1927, sivuja 4.

IV. T alous- sekä yhteiskuntaelämää.

':- Stadgar för Forssa Aktie-bolag. Helsinfors 1859, sivuja 20.
':- Forssan Osakeyhtiön Tehtaitten työväen sairas- ja apukassojen

säännöt. Forssa 1927, sivuja 22.
':- Forssan Osakeyhtiön maanviljelys- ja ulkotyöväen sairas- ja apu-

kassoj'en säännöt. Forssa 1930, sivuja rt).
':- Osakeyhtiö Forssa A.B:n virkailijain eläkekassan säätiön säännöt.

Forssa 1930, sivuja 8.
':- Forssan Saha Oy:n sahan, lauta- ja halkotarhan T y.ösääntö. Forssa

1928, sivuja 15.
':- Työtilasto. Tutkimus Suomen kutomateollisuudesta. Helsinki

19°4. Käsittää myös Forssan.
':- Väestö-, inoaliditeettl- ja tulosuhteet - Humppilan - (y.m.)

kunnissa u, 1903. 1. Teksti 1907. Edvard Gylling. Helsinki
19°7·
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':- Suomen Virallinen Tilasto XXXII. Sosialisia erikoistutkimuksia
II. Asuntolaskenta thu1htiokuun 25 p:nä 1919. Helsinki 1921. -
Käsittää myös Forssan.

Kotimaisen Teollisuuden albumi. Hrki 1913. Sisältää m .rn. kuvauk-
sen Forssan ja Jokioisten tehtaista.

':-Tammi Kauppa-Osakeyhtiön säännöt. Turku 1890, sivuja 4.
':-Osuusliike »T amrni» i.l. Toimintakertomus vuodelta 1926. Ha-

meenlinna 1927, sivuja 22.
':- Sama vuodelta 1927. Hämeenlinna 1928, sivuja 22.
':- Sama vuodelta 1928. Hämeenlinna 1929, sivuja 23.
':-Sama vuodelta 1929. Hämeenlinna 1930, sivuja 23·
':- Sama vuodelta 1930. Hämeenlinna 1931, sivuja 23.
':. T amn:i, kauppa-osakeyhtiön sä.ännöt. Hämeenlinna 1912, SI-

vUJa 7·
':-Osuusliike Tammen säännöt. Forssa 1928, sivuja 25.
':- Tammelan Osuuskauppa r.l. 1919-1929. Forssa 1929, sivuja 62.
':-Jokioisten Maanviljelijäin Osuusliike r.l. 1920-1930. Forssa 1930,

sIvuJa 24.
':- Maamiesten Osuusliikkeen vuosikertomus 1926 (Urjalasta). Forssa

1927, sivuja 16.
':- Sama vuodelta 1927. Forssa 1928, sivuja 10.
':-Sama vuodelta 1928. Forssa 1929, sivuja 14.
':- Sama vuodelta 1929. Forssa 1930, sivuja 11.
':-Muistelmia (Maamiesten Gsuusliileleeen] kymmenvuotisesta toimin-

nasta 1920-1930. Vuosikertomus 1930. Forssa 1931, sivuja 49.
':-Humppilan Osuuskauppa r.l. Toimintakertomus 24:ltä toiminta-

vuodelta v. 1927. Painopaikka tuntematon, painettu 1928,
sivuja 18 .

':-Humppilan Osuuskauppa r.l. Katsaus z s-ouotiseen toimintaan.
T'oimint.deertomus vuodelta 1928. Helsinki 1929, sivuja 51.

':-Johtokunnan kertomus Someron Osuuskaupan r.l. toiminnasta v.
1928. Forssa 1929, sivuja 15.

':- Johtokunnan kertomus Someron Osuuskaupan r.l, toiminnasta v.
1929. Forssa 1930, sivuja 15.

::. Someron Osuuskauppa r.l. säännöt. Forssa I930, sivuja r6.
':-Urjalan Osuusmeijeri 1927. Forssa 1928, sivuja 12.
':-Ke~ton:us Urjalan Osuusmeijerin toiminnasta v. 1928. Forssa 1929,

SIVUJa7.
':-Sama vuodelta 1.929. Forssa 1930, sivuja 8.
::-Forssan Osuusmeijerin säännöt. Forssa 1928, sivuja 27.
':- Kertomus. S01!leron Osuusmeijerin toiminnasta 19°7- 1926. Forssa

1927, SIVUJa 17.



48

':-Kertomus Someron Osuusmeijerin toiminnasta vuodelta I927. Loi-
maa 1928, sivuja 12.

':-Sama vuodelta I928. Forssa 1929, s~vu~a 12.
::-Sama vuodelta 1929. Forssa 1930, sivuja 15.
':-Sama vuodelta I930; Forssa 1931, sIVUJa14.
':-Humppilan Säästöpankin säännöt. Forssa 1921, sivuja 26.
':-Someron Säästöpankki I880-I930' Hämeenlinna 1930, sivuja 78.
':- Urj~la,,! Säästöpankin vuosikertomus ouodelta I926. Forssa 1927,

srvuja 27·
':- Sama vuodelta I927. Forssa 1928, sivuja 29·
':-Sama vuodelta I928. Forssa 1929, sivuja 29.
':-Sama vuodelta I929. Forssa 1930, sivuja 31.
':- Sama v:lta I930. Forssa 1931, sivuja 31.
Jokioisten Säästö-Pankin Kuitti-Kirja. Alussa asetuksia Jokioisten

seurakunnan Säästö-Pankkia varten. Helsingforsissa 1848. Sään-
töjä 7 sivua ynnä korkotaulu.

':-Jokioisten Säästöpankin säännöt. Helsinki I922,
':-Pos~ip~ikkojen luettelo (Lounais-Harneesta),

SIVUJa20.
':-Forssan seudun puhelinluettelo v. I927. Forssa 1927, sivuja 63

sekä ilmoituksia.
':-Sama vuodelta I929. Forssa 1928, sivuja 72 + ilmoituksia.
':-Sama vuodelta I930. Forssa 1930, sivuja 76 -+ ilmoituksia.
':-Luettelo Forssan kartanon, Tammelassa, nautaeläimistä. Forssa

1922, sivuja 28.
~:.Forssan metsästysseuran säännöt. Forssa 1922, sivuja 9.
':-Tammelan kihlakunnan Hevoisvakuutus-yhtiön säännöt. (Myös

ruotsinkielinen). Hämeenlinna 1884, sivuja 29.
':-Kertomus hevosjalostusyhdistyksen »T ammelan Hippos» toimin-

nasta vuosina I898-I90I. Allan Höijer. Helsinki 1903,
sivuja 48.

Uttalande i stuterifrågan, afgifvet af ordförande ' (J. Mannerheim)
i bestyrelsen för Tammela Hippos förening. Hrfors 19°2.

':-Lisäys marraskuun I p:nä I878 kalanpyyntiä oarten Tammelan
kihltf-kunnassa vahvistettuun ohjesääntöön. H:linna v. 1902,
SIVUja4.

':- Ohjesääntö kalanpyyntiä varten Tammelan kihlakunnassa.
H:linna 1902, sivuja 15. (Ruotsinkieliensi tilalla).

':-Järjestyssääntö metsätuotteiden lauttaamista varten Kuiva- ja
Pyhäjärvissä Tammelan pitäjässä sekä Loimijoessa. Annettu
Turussa 25/6 19IO. Helsinki 1911, sivuja 16.

SIVUJa20.
Forssa 1926,
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':. Lounais-Hämeen Kotieläinnäyttely, luettelo ja ohjelma. Forssa

1929, sivuja 48 + ilmoitukset ja hevosliite, sivuja 8.1
':. Oy. Forssa Ab. Metsäosaston tiliiaottelut 1. 1. 1930. Forssa 1929,

sivuja II.
':. O.Y. Suomen Leipä. Esittelyvihkonen. Forssa 1931, sivuja 10.
':. Hintataulu työpalkkain ylitse J oleloisilla. T:iytettävä kaavake,

ruotsinkieli rinnalla, 4 isoa sivua, 187c-luvulta.
':. Metsäsääntö Jokioisilla, ruotsinkielinen rinnalla, 2 ison arkin sivua,

r Syo-luvulta.
':. Kontrahti Jokioisten kartanosta, painettu Helsingissä I 86 I.
':. Viljelyskontrahti, ruotsinkieli rinnalla, täytettävä kaavake, 4 ison

arkin sivua.
':. Lounais-Hämeen Paloapuyhdistyksen säännöt. Forssa I927,

SIVUJa 20.
~~Forssan toripäiväin JarJestyssaannöt. Tampere I9II, sivuja 8.
':. Suomen Maatilat, II osa: Hämeen läänin maatilat. Toim. K.

Kivialho, A. Kivialho ja F. jonassen. 756 suurta sivua, 5,045
teksti kuvaa ja IOO syvapaino liitetta.

V. Seurakunnallista ja uskonnollista elämää.

':. Ihmeellinen näky eli aikamme ilmestys. J. Lamminen. Forssa I920,
sivuja I6.

':. Forssan evankelisluterilaisen seurakunnan hautausmaan ohje sään-
nöt. Forssa I922.

::. Forssan seurakunnan kirkkohallintokunnan johtosäännöt. Forssa
1925, SIvuF 3.

':. Kotimatkalla, Evankelinen Kalenteri vuodelle 1907. Helsinki
I906. Sisältää Anton Aimosen 'kirjoittaman, I9-sivuisen Fabian
Ohurmanin elämakerran.

':. Hengellisiä virsiä" Turku I86I, sivuja 36, Kokoilijaksi maini-
taan Juma:lan sananpalvelija. Virsien tekijäksi tiedetään »Koulu-
äiti» Ypäjältä (eli I802-I875).

':. Humppilan kirkon rakennushistoria 1917-1922, Forssa I922,
sivuja 8.

':. Kertomus Jokioisten seurakunnasta v. 1926, Forssa I927, sivuja 8.

1) Lounais-Hämeessä, etupäässä täällä Mustialan ja Jokioisten tiloilla, suo-
r it ctuista rnaaraloude llisista kokeista on selostuksia Maatalouden koetoiminnan
julkaisuissa, Maatalouden Työtehoseuran vuosikirjoissa sekä Suomen Sianjalos-
tusyhdistyksen julkaisuissa. - Lounais-Harnecn karjataloutta voidaan seurata
myös karjanjalostusvhdisrysten k.antakirjoisca ja muista julkaisuista, maamies-
seurojen ja pienviljelysyhdistysten toimintaa näiden keskusliittojeu vuosikerto-
muksista j.n.e.

4
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':. Forssan eoankelis-lutberilaisen rukoushuoneen 25-vuotisjulkaisu.
Forssa 1931, sivuja 10 sekä ilmoituksia.

':. Forssan Rukoushuoneen vihkimisjuhla seuraleunnallisia tarkoi-
tuksia varten lauantaina maalisk. 8 p:nä. Porvoo. Ohjelma-
lehtinen. (Ei vuosilukua).

':. Säännöt Rukoushuoneyhdistykselle Tammelan Kuhalassa. Hä-
meenlinna 1899.

':. Piirteitä tohtori A. E,. Granjeltln toiminnasta Tammelan seura-
kunnan kirkkoherrana. J. E. Hyötynaerni, Forssa 1927,sivuja
28. Ylipainos Lounais-Hämeen Kotiseutu- ja museoyhdistyksen
V cosikirjasta II.

':. Kristillisyyden taito ] oleioisten seurakunnassa ennen ison vihan
aikaa. J. E. Hyötyniemi. Forssa 1929, sivuja 24. Ylipainos

.>: Vuosikirjasta V.

VI. Kunnallista elämää.

':. Tammelan kunnan Vaivaiskartanon ohjesääntö. Hämeenlinna
1888, sivuja 20. (Kaksikielinen, ruotsi ensi tilalla).

':. Ohjesääntö yleiselle vaivaishoidoUe Tammelan leunnassa. Ha-
meerilinna 1892, sivuja 12.

':. Ehdotus Tammelan emäseurakunnan jakamisesta. Helsinki 1899.'
':. Tammelan kunnan historia. Kunnalliselämää 19°9-1922. E.

Aaltonen. Forssa 1931, sivuja 161 ynnä kuvia.
':. Tammelan kunnalliskertomus vuodelta I9I2. Tampere 1913,

sivuja 46.
':. Tammelan kunnallispäivät Mustialassa 6 ja 7 p:nä kesäk. I925.

Ohjelmalehtinen .
.':' Tammelan kunnan kansakoulujen koulu- ja

kinn;an, käytön ja hoidon ohjesääntö.
SIVUJa 4.

':. Tammelan kunnan kunnalliskertomus vuodelta I926. Forssa 1927,
sivuja 116.

':. Sama vuodelta I928. Hämeenlinna 1929, sivuja 160.
':. Sama vuodelta I929. Forssa 1930, sivuja 100.
':. Ypäjän kf!nn~n kunnalliskertomus vuodelta I926. Hämeenlinna

1927, SIVUJa 100.
". Humppilan kunnan kunnalliskertomus vuodelta I927. Hämeen-

linna 1928, sivuja 94.

opetus tarpeiden han-
Hämeenlinna 1917,
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:;. Urjalan kunnalliskertomus v. 1926. Forssa 1927, sIvuJa 79.
':. Sama u. 1927. Forssa 1928, sivuja 86.
':. Sama o, 1928. Forssa 1929, sivuja 88.
':. Sama u- 1929. Forssa 1930, siv. 85.
':. Sama v:lta 1930. Forssa 1931, sivuja 130.
':. Terveydenhoitosääntö Urjalan kunnalle. Tampere 1893, sivuja 20.
':. Someron kunnalliskertomus 1867-1926. Forssa 1927, sivuja 100.
':. Someron kunnan kunnalliskertomus v. 1927-28. Forssa 1929,

sIvuJa 100.
". Sama v:lta 1930. Forssa 1931, sivuja 61.
':. Forssan kauppalan palosääntö. Forssa 1926, sivuja 16.
':. Forssan kauppalan rakennusjärjestys. Forssa 1928, sivuja 34.
':. Forssan kauppalan terveydenhoitojärjestys. Forssa 1930, sivuja 43.
". Forssan kauppalan perussääntö ja kauppalanhallituksen ohjesääntö.

Forssa 1931, sivuja 15.
':. Tammelan j.a Koijärven kuntien sekä Forssan kauppalan yhteisen

kunnalliskodin ohjesääntö. Forssa 1926, sivuja 8.
". Somerniemen köyhäinhoidon ohjesääntö. Forssa 1923,
':. Ypäjän kunnan terveydenhoito-ohjesääntö. Loimaa

vuja 36.
':. Lounais-Hämeen Tuberkuloosin vastustamisyhdistyksen säfinnöt.

Forssa 1925.
':. Tietoja potilaiden ottamisesta Lounais-H ämeen parantolaan.

Forssa 1926.
':. Lounais-Hämeen parantolan järjestyssäännöt.Forssa I926.

sivuja II.

1920, SI-

VII. Sekalaista.

':. Forssan- Tammelan numero Hämeen Sanomissa 1911, n:o 133·
':. Forssan Uutiset, Hämeen Sanomain liite 1901. (Kokoelmissa on

n:o 1).
':. Mustiala. Albumi, sisältää 50 .kuvaa Mustialasta. Kustantanut

1906 Hannes Shöblom Forssasta.
':. Tositapauksia erään juomarin elämästä. Kirjoittanut ja Kai'ku-

yhdistyksen kokoulksissa Tammelassa lukenut Konrad S. Hä-
meenlinna 1890, sivuja 48.

':. Huvittava kertomus eli Kokemusten Koulu. Kicjoittanut (Forssa-
lainen) Aleksander Lindqvist. Tampere 1891. 2 osaa, sivuja
28 + 26.
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Vanhoista kätköistä. E. Nervander. Helsinki (Yrjö Weilinin ,kus-
tantama) 1906. Kirjan ensimäinen novelli Forssan valssi (ku-
vailee Mustialan opistolaisen ja Forssan tehtaan-tytön tarinaa).

Lemminkäinen, 'kokohon hara voitu joutomies Sakari Sakarinpojalta.
II osa, Helsingissä 184-7, sivuja 51. (1 osa ?). Sisältää isännän
ja Saikarin vuoropuhe! .n Mustialan merkityksestä. Kirjoittajan
tiedetään olleen Sakris Cajander. On m.m. Mustialan opiston
kirjastossa.

:;.Muutamia uusia lauluja, J. Murhatapaukset Tammelan vaprii-
'kiHa, Turussa 1872,

:;. Min penna. Några blad från en flerarig samling verser af D.
W. G. (af Grubbens Tammelasta). H:fors 1878, sivuja 101.

:;.På fantasiens vingar. Fortsattning af »Min penna», af D. W. G.,
H:fors 1886, sivuja !I8. - Kumpikin sisältää muutamia ru-
noja tammelalaisista ja Sa'lmensaaren päiväJkirjasta.

:;.Tammelan terhoja, kotiseuturunoja Lounais-Hämeestä J. J. G.
Vuoriniemi. Forssa 1927, sivuja 48.

:;.Someron sointuja, leotiseuturunoja Lounais-H drneestii II. J. G.
Vuoriniemi. Forssa 1928, sivuja 52.

:;.Uusi Aura 1880-1930. (Turku 1930, vaikka teoksessa ei mai-
nittu painopaikkaa eikä -aikaa). Sivuja 509. Sisältää mainin-
toja myös lounaishämäläisistä kartanoista, taloista ja henki-
löistä, samoin kuvia.

:;.Suomen Taloudellinen kartta, n:o 1II: 4. Käsittää m.m. Someron
ja Ypäjän.

Agrogeologinen kartta Mustialasta, toimittanut tri B. Aarnio. Pai-
nettu I920.



Jokioisten vanhemmasta asutus-
historiasta.

Esitelmä Jokioisten kolmesatavuotisjuhlassa 2 p:nä elok. 1931,
pitan yt Väinö Voionmaa.

Intoisin ja hartain mielin täällä vietetaan tanaan arrnaan koti-
seudun juhlaa. Tällainen päivä avaa ajatusten vaihtelevia näkö-
aloja. On sellaista kotiseutuharrastusta. joka supistuu herttaiseen
kotituvan lämpöön ja kotipihan pihlajaan, kotikylän arkiseen elä-
mään, hilpeisiin pikku juttuihin, tarinoihin ja muisteloihin kotiseu-
dun ihmisistä ja 'Oloista. Mutta 'On sellaistakin kotiseutuharrastusta,
joka menettämättä mitään tuosta rattoisasta kotoisesta tunnelmasta
luo .katseensa laajemmallekin, tahtoo tuntea kotiseudun koko kehi-
tyksen, tietää millä tavoin sen elämä 'Onyhteydessä muun maailman
elämän kanssa ja nostaa siten kotiseudun ikäänkuin korkeammalle
henkiselle taso-lle. Tässä mielessä voimme sanoa, että kotiseudun
historia on 'Osa isänmaan historiaa, isänmaan historia kaikkien sen
kotiseutujen yhteistä historiaa.

Tiedämme, että viimemainitulla käsityksellä on näillä seuduilla
'kannatusta yhä laajenevissa piireissä. Onhan täällä jo pitemmän
aikaa ollut toimessa Lounais-Hämeen Kotiseutu- ja museoyhdistys.
jonka toiminta ja etenkin sen julkaisemat lukuisat vuosikirjat ja
kuvaukset, unohtamatta sen vaikutuspiirissä viime aikoina aikaan-
saatuja kunnallishistorioita, ovat asettaneet tämän kotiseutuyhdistyk-
sen arvon ja maineen maamme kotiseutuyhdistysten ensi riviin.
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Tällä Jokioisten kotiseudulla on erikoinen asema nun Lounais-
Hämeen .kuin koko maammekin sisällisessä historiassa. Tämä seutu
sisältää merkillisiä ja 'kiintoisia muistoja Suomen sisämaan asu-
tushistoriasta, ylimysvallan ajoista, varhaisesta suurvii jelyksestä,
vanhasta teollisuudesta ja sitten talonpoikaisviljelyksen vapau-
tuksesta ja pienviljelijäluokan nykyaikaisesta kohoamisesta. Tä-
män seudun historiaa ei voi erottaa isänmaan historiasta; isänmaan

historia jäisi vaillinaiseksi ilman Jdkioisten historiaa.
Kuulee toisinaan sanottavan, ettei näillä seuduiJ.la ole pitkää ja

syvää historiaa, koska nämä seudut ovat verraten nuorta asutu:
aluetta, koska tunnettu histmiallinenelämä näillä main on vain
kappaleen viidettäsataa vuotta vanha ja koska omintakeinen seura-
kunnallis-yhteiskunnallinen elämä tässä jokioisten kunnassa, jonka
juhlaa nyt vietämme, on järjestetty vasta kolmesataa vuotta sitten.
Tällainen väite on kuitenkin oikea vain sikäli kuin sillä tarkoite-
taan varsinaisen peltoviljelyksen ja nykymuotoisen asutuksen his-
toriaa. Mutta jos tahdomme selvitellä myöhemmän historiallisen
elämän juuria ja perusteita, niin on kiinnitettävä huomiota edeltä-
vään, vähemmän tunnettuun historiaan, näiden seutujen valtaami-
seen, ensimmäisten asumain syntymiseen, tuotannollisen toiminnan
ja yhteiselämän järjestämiseen täällä ennen kuin kylät ja talot.
kehittyivät verollelaskettaviksi ja täällä syntyi Loimon (myöh. Por-
taan) suurpitäjä ja alkoi varsinainen järjestetty historiallinen elämä.
Päinvastoin kuin yleisesti luullaan onkin niin, että tuo muinais- ja
varhaishistoriallinen aika Lounais-Harneessa on pitkä ja merkilli-
nen juuri senvuoksi. että nämä seudut ovat vasta verraten myö-
hään saaneet lopullisen historiallisen muotonsa ja että edeltävät
aikakaudet ovat olleet sitkeat ja, kestäneet kauan ja niiden muis-
tot säilyneet paremmin kuin monella, muulla seudulla. Tämä
Lounais Hämeen asema 'kuvautuu hyvin siinä, ettei täällä ole saatu
talteen sanottavan paljon muinaislöytöjä, mutta että niitä on vähin
kaikil ta maamme esihistoriallisilta aikakausilta.

Pyydän teitä mielessänne seuraamaan kanssani hetkiseksi ret-
keilylle siihen muinaishistorialliseen piiriin, jossa tämän seudun asu-
tuksen taimia on istutettu ja sen kansa saanut pohjamuotonsa.
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Tämän seudun historian taustana on tämän alueen maantieteel-

linen asema ja luonto. »Tamrnelan ylangöksi» sanottu alue on lou-
naisen Suomen yhteinen takamaa. Sen itäinen osa alkaen Pyhäjär-
ven kohdilta on vuorinen ja järvirikas. Me olemme nyt ylängön
läntisessä osassa, jossa karujen ylänteiden ja niillä leviäväin nevain
ja soitten välillä kokonainen verkosto jokia kiemurtelee muodosta-
missaan tasanteisissa viljavissa savisissa laaksoissa, todellisessa joki-
maassa, jonka keskuksena on tämä Jokioinen. Paäjoistona on län-
teen lähtevä Loimaanjoki haarajokineen, mutta tämän alueen syrjä
puolilla saavat myöskin alkunsa Itämereen juokseva Paimionjoki
ja Keski-Hämeen vesistöön laskeva Tarpianjoki.

Tällä alueella on muinaishistoriallisina aikoina ollut arvoa ta-
loudellisesti käytettynä takamaana eli n.s. erä maa n a. Sen
muinaisesta riistarikkaudesta ja metsästyksestä olisi kertomista lop-
pumattomiin, mutta sivuutan sen kaiken lukemalla pari lausetta
Hirsjärven Tammelan .kunnan historiasta.

»Vielä r Sco-luvun alussa oli karhu yleinen petoeläin Tamme-
lassa. Tätä todistaa m.m. pari senaikuista tietoa: Mustialan torp-
parit Jaakko Jaakonpoika Elva ja Jaakko Jaakonpoika Heinänen
saivat 18. 6. 1809 T'alousseur an hopeamita llit, kun he viiden vuo-
den aikana olivat surmanneet 50 vanhaa karhua ja useita karhun-
poikasia. Samanlaisen mitallin sai myös 21. 1. 1822 jahtivouti Simo
Villman Suku lasta, kun hän oli surmannut 76 .karhua ja ollut mu-
kana ainakin parissa sadassa karhunjahdissa, lopettanut 10 sutta
ja 90 sudenpoikaa, määräämättömän, luvun ilveksiä, ainakin yli 100,

ketuista puhumattakaan. Olipa meillä viime vuosisadan puolivai-
heella naismetsastajakin, Eeva Heinänen, tarkka karhunampuja,
joka eleli Mustialan takamailla.» Viimeisen karhun ampui talolli-
nen J coseppi Ulvi v. 1879 Lunkaan kruununmetsässä.

Tammelan ylängön muinaista erarnaa-arvoa lisäsi tietenkin sen
edullinen asema asuetujen rintaseutujen läheisyydessä. Siihen pe-
rustui myöskin tämän alueen tärkeys 1 i i 'ke n n e a 1 u ee n a,
jonka tekivät lisäksi suhteellisen helppokulkuiseksi monet pitkät
harjut ja kululle .kelpoisat joet. »Suomenmaa» teoksessa sanotaan,
että Humppilan seudulle on tyypillinen se harjujakso. joka kulkee



56

halki alueen 'kaakosta luoteeseen, Jokioisten rajalta Metsämaalle.
»Mäntymetsää kasvavaa harjua pitkin käy vanha kulkutie, sen rin-
teille ovat kylät asettautuneet ja sen liepeillä leviävät asutuimmat

\seudut.» Niinkuin näillä main on paljon muinaiseen metsästykseen
Ja .kalastukseen kohdistuvia paikannimiä, niin on niitä muinaiseen
kulkuun ja liikenteeseenkin viittaavia. Nimet Raitaa, M atkunjärvi
ja Humppilan Taipale ovat vanhoja tienimiä ja ikäänkuin viittoja
Kalvoilan-Kokon- Jokioisten tiesuunnalle. Vanhoja tienimiä
ovat luultavasti myös monet, joiden kantasanana on »rata- tai
»pata». Ollilassa Jokioisilta Somerolle mennessä on nimi Raton-
karpi sanomassa, että siellakin on muinoin .ollut kulkutie. ja nimi
Ratas(u}ansa(a}ri esiintyy Somerolla v. 1506. Koskella T.I. on
vanhalla Turun tien suunnalla Patakaski ja Letkun ja Torron vä-
lillä on Patama. - Muinaisajan kulkuteistä solmiutuivat historial-
lisina aikoina näiden seutujen tunnetut päämaantiet: Someron,
Portaan ja tieasumaksi perustetun Lietsankoukun kautta kulkeva
Turun-Hämeenlinnan valtatie, »Sorvaston tieksi» kutsuttu »kih-
lakunnantie» Koskelta Jokioisten, Humppilan ja Urjalan kautta
Akaaseen sekä »pitäjäntie» jokioisista Portaaseen. Jokioisten seu-
dulle on epäilemättä ollut eduksi sen muinaismaantieteellinen asema
tärkeiden joki- ja maanteiden varrella.

On merkillistä, että nyky jään kun uskomattoman nopeat ja mu-
kavat kulkuneuvot tekevat tavallisellekiri kansalaiselle mahdolli-
seksi liikkua ristiin rastiin koko maassa, kotiseutu kumminkin kiin-
nostaa ja vetää häntä voimakkaimmin puoleensa. Muinaisaikoina
olivat olot juuri päinvastaiset: liikennevälineet olivat mitä hanka-
limmat ja liikenne mitä vaikeinta, muttaerämaat ja kaukoseudut
vetivät sen ajan asukkaita vastustamattomasti pois kotiseuduilta
vaivalloisille retkille. Tämä eroa vaisuusei johdu yksinomaan ny-
kyajan korkeammasta sivistyskannasta, joka on opettanut meitä
ymmärtämään kotiseudun elämää, ihailemaan sen tuttuja maise-
mia, rakastamaan sen yhä jalostuvia tkulttuurimuotoja. Kosketel-
Iulla ierolla on ollut etupäässä taloudelliset perusteet. Nykyajan
yhä monipuolistunut ja tehostunut talouselämä, sen maa- ja metsä-
talous, teollisuus; kaupungit tarjoavat nyt pienessä kotimaakunnassa
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ellei kotikunnassa laajoille joukoille suurempia toimeentulomahdol-
lisuuksia ,'kuin muinoin koko maa harvalukuiselle väestölleen. Tänne
Etelä-Suomen yhteiseen takamaahan tuli muinoin liikkuvaa, levo-
tonta väkeä metsän ja veden riistaa, kaskimaita, niittyjä, yleensi
toimeentuloa etsimään ja täältä se taas samaan tapaan jatkoi
retkeilyaan, kunnes vähitellen asutus ja maanviljelys tarttui tänne
pysyvästi, juurtui, alkoi kasvaa ja levitä täällä muodostaen viimein
vanhempiin rintamaakuntiin liittyviä uusia viljelyksen voittomaita.
verokuntia ja kokonaisia suurpitäjiä.

Asiakirjat eivät tästä 'kehityksestä kerro paljoakaan. Mutta
kun otamme esille ne ehtymättömän rikkaat ja arvokkaat asia-
ikirjat, jotka ovat piirretyt meidän maaperäämme satoina- ja taas
satoinatuhansiria paikannimina, ja 'kunkaukaisimmastakin muinai-
suudesta kuiskaavaa ääntä kuulemme kädessämme myöhempäin
aikain asiakirjat maan asumista ja -omistuksista, niin on osittain jo
meille, mutta monin kerroin paremmin tulevaisuuden tutkimukselle
valkeneva kai'kkienkin seutujernme vielä salattu perushistoria: kan-
san ja kotiseudun-synty.

~äiden seutujen asutushistoria jatkuu silmäimmeedessä. Eläm-
me paraikaa täallä vilkkaassa asutuskaudessa, jolloin uusia asumia
kohoaa ja viljelyksiä avautuu joka taholla. Jokioisten kartanon
sisällysrikas arkisto ja muut tietolähteet kertovat Tammelan suur-
pitäjän sisäisestä asutuksesta historiallisina aikoina. Muistan näh-
neeni asiakirjoistaesim., että Humppilan Huhtisten kylä on Pert-
tulan 'ky.1ästä perustettu tytärkylä (Jok. Ark. IV: 33)' Mutta
vanhimmat asunut täälläpäin ovat nimistään päättäen muualla 'pe-
rustettu ja.

Etelään Paimion ja Salon seuduille viittaavia paikannimiä on
Tarnmejan ylängällä, Someron seudun nimiä lukuunottamatta, vä-
hemmän kuin 'Odottaisi. Ypäjän Epanmäki muistuttaa Paimion
Epistä, Kiipun Valtti Halikon Valttilaa, Pellilän Nirppa ja Tam-
melan Kuusta Perniön Pohjankylän Nirvaa ja Perniön Kuustaa.

Loimaanjoki ja sen kanssa yhdensuurnaiset harjujaksot sen si-
jaan ovat olleet selvänä saattajana lannesta, etupäässä suuren Pyhä-
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jarven takaisesta Ala-Satakunnasta Tammelan ylängön länsiosaan,
m.m. jokioistenkiri seudulle suuntautuneelle liuomattavalle ja var-
maan hyvin vanhalle maan valtaus- ja asutusvirtaukselle. Metsä-
maalla Kojonjcen suupuolella on Köyliö ja Eura nirniset kylät, jotka
ovat kaikua Ala-Satakunnan tunnetuista muinaispitäjistä Köy-
liöstä ja Eurasta. Honkilahden Mannilan ja Komoisten kylillä on
nimi vastineensa Ypä jän Mannisen ja M anninvuoren sekä Tammelan
Kaukjärven Koinelin nimissä. Läntisen Pyhäjärven seudun Lapin
pitäjän kylannimille Kauelalnen, Kauleola ja Sukkala ovat Kauk-
järvi, Kaukola ja Sukula itäisen Pyhäjärven seudulla niin parittainen
vastine, ettei juuri voi olla olettamatta tämän yhtäläisyyden takana
olevan asutusyhteyttakin. Humppilan nimi on varmaan tekemisissä
Humponen nimisen lautamiehen kanssa, jota mainitaan v. r450 Ko-
kemäen käräjillä (Medelt. Urk, III, s. 496). Myöhemmin on lähern-
mäst~ lännestä asutusrintama edennyt Tammelan ylänköä kohden.
Huittisten Leppakoskella oli vielä uuden ajan alussa 3 r/2 pe-
ninkulman päässä kotoa, nähtävästi nyk. Metsämaalla, Kojonmaa
(vKoienma») niminen ulkornaa, jonne silloin merkittiin asumaan
kaksi uutisasukasta (Satakunta V, s. 85). Loimolampi lähellä sitä
paikkaa, josta Loimaanjoki lähtee Pyhäjärvestä, samoin koko Loi-
mon (myöh. Portaan) pitäjä ovat kaiketi saaneet nimensä [aheisesta
lännestä päin. Pdlilän Luukkola näyttäisi olevan rönsy Vampulan
Luulealasta.

Suurin osa Tammelan ylängön länsiosaa ja sen mukana Jokioisia
on .kuitenkin saanut paikannimistönsä ja varmaan alkuasutuksensakin
eteläisen Hameen pääveslstöltä käsin. Tässä suuressa hämäläisessä
valta uksessa ovat olleet osallisina kaikki läntisen Hämeen. vanhat
rinta-asumat Vesilahti-LempääJästä Vanajaaru ja Janakkalaan
saakka.

»Lernpaalaiset», joiden puolitarullisella nimellä tarkoitettiin nyk.
Vesilahden ja Lempäälän asukkaita, olivat muinoin suuria erämaan-
kävijöitä ja -valtaajia. Heidän toimintaansa tää!.läkinpäin ilmaisevat
Kaukjärven takaiset nimet Lembankangas (r78r) ja Lempään kulma.
Vesilahdella on Jokioisten kylä, jonka nimellä saattaa olla tosiasialli-
siakin muinaissuhteita tämän Jokioisten seudun kanssa. Lempäälän
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Ahtialassa on Haudankorva, joka näin ollen saattaa olla likellämme
olevan Haudankorvan lähtökohta, Vaulamrnilla on Solla ja Kiipulla
Kurkku ja vesilahtelais-lernpaalaisten toisella vanhalla takamaalla
Kangasalla on Sollan Kurkko niminen Liuksialan niitty. Kaukjar-
veri T okko, Ypäjän Kartanon Viloila, itse Y päjä ovat vesilahtelais-
lempääläisiä nimiä, samoin Kiipun Paara, Rehtijärven Mutula ja
T apola, Kydön kylän Silvo, vaikka ne esiintyvät myöskin muinai-
sen Sääksmäen ja Vanajan alueilla, Silvo Pairniossa. Vaulammilla
on Harvia ja Minkiölla lnki ja Lempäälän Miernolassa Haroiala ja
lnkilä, mutta samat nimet ovat vanhain asumain. nimiä myös Hat-
tulan ja Vanajan puolella, josta ne ovat voineet tulla tänne. Rehti-
järven Kirmunselän hietaharju muistuttaa elävästi Vesilahden kir-
konkylänkuuluisaa muinaispaikkaa, Kirmuka.rmun mäkeä.

On luonnollista, että erämiehiä ja maanvaltaajia on näillä seu-
duilla käynyt myöskin muinaisen Sääksmäen puolelta, jonka aluee-
seen ovat alkuaan kuuluneet Akaa, Urjala ja nähtävästi Kalvoilakin
ja jonka yhteyteen saman kihlakunnan osana myöhemmin Portaan
pitajakinvluettiin. Tästäkin yhteenkuuluvaisuudesta ovat todistuk-
sena paikannimet. Luntttlan nimi on epäilemättä sukua Akaan Lon-
tilan kanssa. Pellilän Hutkolle voi tuskin löytää muuta alkuläh-
dettä kuin Urjalan Kehron Huileon. Kyiisleangas Jokioisten luoteis-
kulmalla on selvä viittaus Sääksmäen vanhan Kyän kylään. Min-
kiön Sakkisen kehto on ehkä Urjalan Sakala tai Sakara, Kuhalan
N aulin Kylmäkosken N auli, vaikka sekä Sakkisella että Naulilla
saattaa olla lähtökohtia myös Vesilahden-Lempäälän puolella. On
vaikea aina varmuudella määrätä paikannimien. varsinaisia alku-
kehtoja, kun nimet ovat ilmeisesti olleet hyvin herkkiä liikahtarnaan
ja siirtymään niinä ikivanhoina aikoina, jolloin vielä läntisen Hä-
meen pitäjät eivät olleet jyrkästi eronneet toisistaan ja jolloin, niiden
miehet vielä liikkuivat yhreisilläerämailla yksi siellä toinen täällä.

Kalvoilas muistuttavat vanha nimi Orjanhirren ahde Portaan
tienhaarassa ja Keikkakallio Kaukjärvel1ä. Jokioisten Niemi .a
Kiipun Kutila ovat niinikään luultavasti alkuaan tulleet Kalvoilasta,
jossa Orjanhirsi, Keikkala, Niemi ja Kutlnen sekä Kutila ovat iki-
vanhoja kylännimiä.
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Tästä sääksmäkeläis-kalvoilaisesta valtaus liikkeestä on olemassa
kiintoisia historiallisia asiatietojakin. Vielä r eoo-luvulla muutamat
SÄksmäen Vesikansan .kylät 'käräjö.ivä-r Tammelan Mustialan kar-
tanon kanssa Vesikansassa olevan Poikkiluhdan niityn omistamisesta.
Kun nyt Vesikansassa on Mustinlahden kylä, näyttää siltä, että Tam-
melan Mustiala on saanut alkunsa ja nimensä Sääksmäen Vesikansan
Mustilahdesta. Mutta myöskin Vesilahdella on M ustisten kylä ja
siellä Mulli niminen talo, ja kun Tammelan Mustialan seudulla on
vesilahtelais-Iempääläisiäkin paikannimiä (vrt. Kaukjärven Mulon
niitty), on luultavasti Vesilahden Mustinonkin alkuaan ollut osalli-
nen asiassa. Tämä tapaus vahvistaa vain sitä havaintoa, etta
samaa nimeä pitävät erämaankävijät usein ovat kuuluneet samaan su-
kuun ja liikkuneet samoissa erämaanpaiko.issa. Siten Sääksmäen
»Mustinlahti. ja Vesilahden »Mustinen», joita monistakiri syistä on
pidettävä saman sukuperheen asuinpaikkoina, ovat todennäköi-
sesti olleet Mustialan isä ja äiti.

Selvempiä todistuskappaleita on muinaisten Kalvoilari miesten
omistuksista Tammelan puolella. V. 1506 annetun tuomion. mukaan
olivat Kalvoilan Kutinen, Niemi ja Keikkala omistaneet Kajon nii-
tyillä alueita, jotka olivat nyt myyneet Kaukjärven asukkaille (Hau-
sen, Bidr. 1, ss. 143-144). Edelleen tiedetään, että Kalvoilari Kan-
kaanpäälle on kuulunut suuri osa Mustialan suurta kruununmetsää.
(Enemmän näistä asioista Tarmo Hirsjärven kirjassa »Koijarven kun-
nan synty ja alkuvaiheita», ss. 11-12.)

Mutta Kalvoilasi hallussa On ollut vielä muitakin alueita ja asu-
mia Tammelan ylängöllä. Uudenajan alussa luettiin Hattulan Lei-
hijärven veropitäjään Teuron verokunta, johon kuuluivat Teuron
ja Lunkaan kylät, pari Mustialan taloa ja nähtävästi myös Hykkilä.
Kun täten historiallisesti todistettavia Kalvoilari asumia on ollut
Tammelan keskuksessa saakka, niin herää kysymys, eikö ] änhijo,ki
ole ollut alkuaan kalvoilaineri omistus sekin. Kalvoilari Kutisissa on
näet] anha niminen talo, jonka nimeen nähtävästi kätkeytyy sama
sana, joka on kantasanana ] änhijoen nimessä. »]änhijoki» nimittäin
ei ole samaa .kuin »]änisjoki» ei'kä ]änhij,oen alkujärvi »]änijärvi»
ole »j anisjarvi», vaan »j anhi. on sama kuin »j anhi», »j anha>,
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»J anhorien» samalla tavoin kuin täällä Kalliojärven. ympäristöillä
»Häivia» ja »Haipa» ovat samaa juurta ja Satakunnassa 'On samalla
seudulla »Vaissi» ja »Väissi» ja eräällä kyläLlä 'On nimi sekä »Ur-
mia» että »Y rrnia». »Jänhi»-» J anha» nimi on ikivanha; sen yh-
teyteen kuuluvat Vesilahden Joki.oisten(!) [aanu ja luultavasti myös
Janakkalan pitäjän. nimi.

Mutta palat'kaamme vielä kiertomatka.llernme. Hattulan ja Va-
najan seutujen muinaisista yhteyksistä näiden seutujen kanssa todis-
tavat nimet sellaiset kuin Tammelan kylän Hatunkallio ja Loimaan
Hattulan kylä. Jänhijoen Kuuma ja Kuumanharju sekä Rehtijär-
ven Tapala taas viittaavat lähinnä J anakkalaru Turengin seudun
Kuuenolaan ja Tapalaan, vaikka muitakaan mahdollisuuksia ei ole
kiellettävä. Täkäläistä Haapanientä pitäisin lähinnä Janakkalan
Haapaniemen kaukaisena vesana. jokioisten. Kiipulle ei voi löytää
senkaari sopivampaa alkukotia kuin Janakkalan Kiipulan. jokioisten
Kiipun ja Janakkalan Kiipulan-Turengin seudun yhteisyyteen viit-
taavat myöskin yhteiset »Tyr i» ja »Tyry» nimet: Jokioisten Tyrin
selkä ja Turengin seudulla Tyry, Tyrynlahti ja Tyryntausta. Kii-
pun Paarasta ja Kiipun Saaresta puhuttiin ennen vanhaan paljon,
koska siellä asui veronkantomies ja sitä kautta kulki
paljon liikettä. Asiakirjoissa kurnmittelevat nimet »Ki-
penpar» ja »Kiperisar» ovat antaneet vanhain asiain har-
rastajille paljon päänvaivaa, ennenkuin on selvinnyt, että yksinker-
taisesti Kiipun Paara ja Saari ovat olleet kysymyksessä.

En tahdo jatkaa tätä nimien seulomista pitemmälle.vkoska se veisi
meidät vielä Hauholle ja muihin muinaisiin asumakeskuksiin. joilla
on ollut yhdyssiteitä Tammelan ylängön nimistön kanssa. Jokioisten
seutujen asutus on epäilemättä muinoin ollut monelta eudulta tul-
lutta ja näiden seutujen väestö on jo muinaisuudesta saakka ollut se-
kaväestöä. Mutta siltä ei ole liioiteltava paikannimien merkitystä
lopullisen tosiasiallisen. asutuksen ja vaestönmuodostumisen. selvitte-
lyssä. Kuta kauemmaksi muinaisaikoihin painumme, sitä vähem-
män ovat erämaa-alueiden paikannimet merkinneet varsinaista pysy-

vää asutusta. - Lukuisista ikivanhoista paikannimistä on tullut ta-
lojen. tai muiden ihmisasumain pysyviä nimiä, mutta ensi sijassa näi-
den seutujen paikannimet muinaisaikoina ovat olleet erämiesten val-
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taus-, ornistus-, majapaikka- ja tuntonimiä, joita erämiehet ovat kul-
jettaneet myöskin toisille kaukaisille seudui11e.

Ne muinaiset Suur-Van ajan metsankavijat, jotka muinoin omis-
tivat Teuron, Lunkaan, Hykkilän ja Mustialan asumia, kuuluivat
varmaan niihin eramiessukuihin, jotka näitä samoja nimiä kuljet-
tivat muinaisen Suur-Van ajan toiselle ääre11e, Kymenjoen lähetty-
ville, missä sellaiset nimet kuin Elimäen »Teuro» ja »Mustila» ovat
monista 'seikoista päättäen alkuaan lähteneet sinnepäin liikkeelle
Vanajan puolelta. Kun täällä Minkiöllä on ollut jo mainitut »Inkix
ja »Sak'kinen» nirniset asumat ja Salpausselän rinteillä Kymenjoen
latvaseudui11a on OI11utmuinaisvanajalaiset »Inkilanrnaa» ja »Sak-
kilanmaa» nimiset erämaanomistukset, niin tässäkään tapauksessa
ei voi olla olettamatta samoja muinaisia erämiehiä tai erämiessukuja,
jotka ovat toimineet kumma11akin taholla, sekä täällä 'että kaukana
Kymenmailla. Ja 'kun Kalvoilari Kuristen Janha vielä uuden ajan
alussa omisti niin kaukana pohjoisessa kuin Viitasaarella Vuosijär-
vellä Sammalistenranta nimisen, eräpaikan, niin tuskin on tuo lohi-
rikkaudestaan kuulun Huopanankosken niskalla oleva varmaan ar-
vokas erä paikka voinut olla tuntematon niillekaari Janhoille tai
Jänhille, jotka täkäläiselle jänhijoelle ovat nimen antaneet. Kun
täällä v. I506 mainitaan J aakko Sammale niminen asukas, niin eh-
käpä sen nirniset miehet eivät olleet vieraita Janhoille ja Viitasaa-
ren 'kalapaikoille. Ja luulo muuttuu varmuudeksi, kun samoista v:n
1506 asiakirjoista havaitsemme, että Sammal maksoi veronsa juuri
Kalvoilaan (Hausen Bidr. 1, ss. I30, I32-I33).

Mutta näiden seutujen muinaisaikaiset erämiehet loihtivat meidät
vielä merkillisernmille retkille,

Loimaanjoella on kerran ollut nimi Kauhajoki. Sitä muistuttaa
tämän joen latvoilla Portaan kylän talo Kauha ja joen varrella Loi-
maalla olevan asuman nimi Kauhanoja. Tämän joen huomattava
sivujoki Punkalaitumenjoki on epäilemättä ollut nimeltään Jalasjoki,
koska sen latvalla on vieläkin .» jalasjoki. niminen kylä. Nämä ovat
varmaan ikivanhoja nimiä, näiden seutujen kantanimiä, niinkuin
Kojokin ja Kojonjoki.

Etelä-Pohjanmaan eteläisellä äärellä, seuduilla, jotka ovat likim-
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pänä lounaista Suomea, on myöskin Kauhajoki, johon sivujokena yh-
tyy jalasjoki oikealta niinkuin Tammelan ylängölläkin. Vaikka nuo
Pohjanmaan Kauhajoen- Jalasjoen tienoot ovat kauan olleet sellaisia
syrjäisiä seutuja kuin nämäkin, ovat ne kuitenkin olleet muinaisuu-
den merkkiseutuja, niinkuin Kauhajoen, Jalasjärven ja Ilmajoen
erittäin rikkaat kivikautiset löydöt todistavat.

Näiden molempain Kauhajoen seutujen välillä näyttaa jo mai-
nituista nimiyhtäläisyyksistä päättäen olleen jotakin yhteyttä. Tätä
luuloa vahvistaa huomattava sarja muitakin yhteisiä paikannimiä.
jotka ovat.erikoisia kummallekin näille alueille, mutta harvinaisia
muualla. Olemme tällaisista nimistä laatineet seuraavan yhdis-
relmän:

Jokioisten seutu

Jänhijoen Arkkila talo
Jänhijoen Kanko(la) t.
Pellilän Nirppa t.
Kiipun Paara t.

Rehtiiärven Palkkila t.
MinkIön Sakkinen t.
Minkiön T ornmila t.

Kauhajoen seutu

Kauhajoen Aronkylan Arkku-
kangas

Karijoen Kankalojärvi
Kauhajoen Nirva t.
Teuvan Parravuori
Pirttikylän Partaneträsk
Karijoen Palkkamäki
Isojoen Sakara
Kauhajoen Tommola

Ilmajoen vanhasta päänimistöstä on melkoinen osa selvästi hau-
holaista alkuperää, mutta sielläkin on lukuisasti paikannimiä, jotka
ovat rinnastettavana Tammelan ylängön nimistön kanssa; niinpä
esiintyvät täkäläise1lä Kaukjärvellä nimet Nappa (vrt. myös Tcuron
Napa), Räyskänmäki, Kameli ja päälle päätteeksi Pohjanmaa. Ilma-
joella on vanhat asumat Nopan kylä, Räyskälä ja Komo. Kauk-
järven N oriilla on vastineena Teuvan N orin kylä, Kydön Vestin-
haka nimellä Ilmajoen Västinharju, Häiviän Tennulla Ilmajoen
vanha merkillinen Tennujalka, Ojoisten Huikolla Ilmajoen Huiko,
vanha nimi sekin.

Tämä kaikki tunturiee ensimmältä varsin oudolta ja ihmeelli-
seltä. Mutta kuta tarkemmin huomioi ja ajattelee näitä pulmia,
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sita helpommin käsitettäviksi ja sitä luonnollisernrniksi ne tulevat.
Tässä on kysymys suurin piirtein samanlaisessa asemassa olevista
erämaa-alueista, joita ovat yhdistäneet samanlaiset taloudelliset olot
ja verraten mukavat kulkuyhteydet Länsi-Suomen erämaavyöhyk-
keen harjuja, jokia ja taivalluksia pitkin. Muinaisajan erämiesten
talous vaati äärettömiä liikkuma- ja toimialoja. Nimien sellaisten
kuin »Kauhajoki», »j alasjoki», »Kankalojarvi», »Parravuori>
Etelä-Pohjanmaalla ei välttämättä tarvitse osoittaa mitään pysyvää
asutusta. Ne ovat erämaataloutta harjoittavain kiertelevain suku-
jen antamia oleskelupaikan, matkapaikan t.m.s. nimiä, ikäänkuin
»rnetsalaisnimia», jotka sitten ovat jääneet luonnonpaikkain nimiksi
tai tulleet myöhempäin asumain nimiksi. Samoja erikoisia nimiä,
joita olemme todenneet näillä Jokioisten seuduilla ja Kyrönjoen
latvoilla, on muuallakin Tammelan ylängöllä, on Lapuanjoella -
esim. Kauhavalla »Kauhajoki. ja Lapualla sekä Jepualla (= Epo)
»Kojola. ja »Kojonvarsi. - ja taas Hauhon seuduilla ja Ylä-Sata-
kunnassa. Emme voi varmuudella sanaa muuta kuin että kaikki
nama seudut kerran ovat kuuluneet samaan laajaan alueeseen,
jossa on liikkunut samaa luultavasti alkuhämäläistä väestoa,
joka aikain ja sukupolvien kuluessa O!1J ehtinyt oleskella monilla eri
paikkakunnilla ja istuttaa niihin tavanomaisia paikannimiansa.

Mutta Tammelan ylängön ja jokioisten seudun paikannimiä .
esiintyy Etelä-Pohjanmaalla myöskin Kyrönjoen suun vanhoilla
asutuspaikoilla. Laihialla esirn. on Jokikylä ja Jokisalo, ja tosiaan
se seutu on kuin toinen Jokioinen. Tammelassa on Talsolan kylä
ja siellä Sorrin talo ja Laihialla juuri Jokikylässä T also ja toi-
saalla Sorri. Laihian Jakkulan kylälle ei juuri löydä vastinetta
muualta kuin täältä päin, jossa on niin monia J akkuja ja J akkia
(Letkulla y.m.). Itse Letkunkin nimen näemme Laihialla. Pellilän
ja Pusurin nimet niinikään (Pellisenmäki ja Pusa Laihialla). Muita
rinnastuksia merkitsemme vam Pellilan Luukkala - Nurrnon
Luukko; Pellilän Sälli - Seinäjoen Salli.

Mitäs näistä nimistä sanomme? Senvetremme kummeksu rinta-
kään. Mui.naisajan eramiesten talous vaati ehdottomasti pääsyä
merenrannikon -kauppapaikkoihin, joissa erämaan tuotteita, etu-
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päässä kallisarvoisia turkiksia, voitun vaihtaa eramresten haluamiin
tavaroihin, Luonnollisesti silloin syntyi eräänlaista vuorovaiku-
tusta ja sen seurauksena myöskin paikannimien liikettä sisämaiden
asumapa.ikkain ja rannikkoseutujen välillä. Sillä tavoin ovat jot-
kut äskenmainituista .Laihian seutujen paikannimistä, ajattelemme
ensi sijassa »Talsclaa- ja »j akkulaa», aivan hyvin voineet siirtyä
Tammelan ylängön kautta, joskaan ehkä eivät aivan alkuaan sieltä,
Kyrönjoen suulle.

Samanlaisista syistä kuin länsihämäläisiltä alueilta on muinoin
käyty Etelä-Pohjanmaan satamissa, on täältä käsin kuljettu myös-
kin Suomenlahden satamissa. Tammelassa on Luuttilan Kaisu,
Patamon Korsu ja Kuhalan Tölö - selviä Helsingin seudun suoma-
laisnimiä, ensinmainittu kuitenkin Jo.kelassa - ja samoja nimiä
näemme myöskin Etelä-Pohjanmaan rannikolla Kyrönjoen suussa:
Vähänkyrön Kalsila ja Mustasaaren T ölby. Molemmat alueet,
Uusimaa ja Etelä-Pohjanmaa, ovat historiallisten todistusten mu-
kaa-i olleet Hämeen aluetta. Tämän seudun muinaishistoria, jota
olemme vähäiseksi osaksi koettaneet selvitellä, kertoo miksi tuo
suunnaton alue on voinut kuulua yhteen ja millä tavoin se on tul-
lut yhdeksi.

Vihdoin tuli aika, jolloin erämaan elämä näillä main alkoi vä-
hentyä ja hävitä ja pysyvä maatalous taloineen ja kylineen vart-
tua ja vallata alaa, Kylliksi vartuttuaan näiden seutujen kyläkun-
nat kykenivät seisomaan omilla jaloillaan ja yksissä neuvoin vas-
taamaan veroistaan ja muista velvollisuuksistaan erillään niistä kau-
kana olevista emäpitäjistä, joihin ne ensi aikoinaan olivat kuuluneet.
Näin syntyi tänne uusia verokuntia (neljänneskuntia) ja kokonaan
uusi veropitäjä, Loimo, myöh. Portaan pitäjä, joka kirkollisesti oli
jakautunut Portaan (Tammelan) ja Someron kirkkopitäjäin kes-
ken. Useimmat elleivät kaikki Jokioisten kylät mainitaan jo keski-
ajan lopussa (vv. 15°6-1508): Haapaniemi, jänhijoki, Kiipu, La(h)-
denvainio, Nieminen, Pellilä, Rehtijärvi, Vaulammi. Uuden ajan
alussa Jokioisten kylät (niiden joukossa nyt Minkiökin) kuuluivat
Tammelan suurpitäjän huomattavimpiin. Vaulammilla (291/" pan-
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nia) oli Huhtisten (351
/2 p.) ja Portaan kylän (30 p.) jälkeen suu-

rin kylvörnaarä pitäjän kaikista kylistä. Kiipulla oli suurin niitty-
ala pitäjässä (87 kuorrnanalaa); senl jälkeen tulivat Huhtinen (73),
Torro (66), Mustiala (62), Sukula (h) ja Vaulammi (51 kuorman-
alaa). Vaulammin kylällä oli suurin raha-arvo pitäjässä (488 sil-
loista markkaa); Kiipu, Jänhijoki ja Rehtijärvi (kukin I62 mk) oli-
vat keskiluokkaa. Suuriin kyliin kuuluivat Portaan kylä (336 mk),
Perttula ja Kaukajärvi (324 mk kumpikin) sekä Mustiala (300 mk).

Tammelan suurpitäjän maataloudellinen yleisasema uuden ajan
alussa kuvastuu erinomaisesti »kcukkuluvun- (= maaluvun) ja
»jousiluvun- (= väkiluvun) välisessä suhteessa. Kun Vanajan ja
Hattulan seuduilla kutakin koukkua kohden tuli 3-4 jousta ja
Sääksmäen-Akaan puolella 7-I I jousta, oli Tammelassa koukkua
kohden koko 18 jousta. Vähäinen maa luku mutta suuri henkilö-
luku merkitsi vähäistä peltomaata ja .karjalukua, koko viljelyksen
suhteellista uutuutta. Sellaisissa oloissa täytyi sen suhteellisesti suu-
ren väkiluvun, jonka havaitsemme olleen Tammelassa, vielä suu-
reksi osaksi elää metsästä.

Vuosi 1576 on taas tärkeä käänneaika Jokioisten historiassa.
Siitä alkaen näet tuli Jokioisten verokunta yhdistetyksi ikuisena
omaisuutena Klaus Rlemingin vapaaherrakuntalaanitykseen. Ja
jo silloin saivat Jokioisten talonpoikain tilat sen r alssiperintöluonnon,
josta Jokioisten ja koko maamme historiassa .on aiheutunut niin pal-
jon murhetta ja puhetta.

Jos muinaisaikain erämiehiä ja kaskenpolttajia ja takamaan
talonpoikia äkkiä astuisi eteemme, me heitä ensi näkemällä pitai-
simme mörköina. Mutta kun oppisimme tarkemmin tuntemaan
heitä, heidän olojaan ja pyrkimyksiään, niin ensi vaikutelmarnme
epäLlemättä vaihtuisi suureksi kiinnostukseksi ja myötatunnoksi
heitä kohtaan. Sellaisen menneisiin aikoihin kohdistuvan ymmär-
ryksen ja myötätunnon herättäminen ja kehittäminen on historiaa.
Sellaisen ymmärryksen ja myötätunnon omistaminen on sivistystä.



Näköala Levän kylämäeltä. Rinteellä pyhä pihlava.

Ypäjän Levä, vanha ryhmäkylä.
Kirj. maist. E. Aaltonen.

Vielä 5-6 vuotta sitten kiinnitti tark'kaava matkustaja, joka
Jokioisilta Perttulan vanhalle kirkolle tullen malttoi pysähtyä Kar-
tanonkylän korkealle mäelle, huomionsa toisella puolen Loimijokea
olevaan asumakumpuun, jokaoli kuin suuri ikumolleen käännetty
pata ja jonka laella oli tiheä rykelmä harmaita, mataloita raken-
nuksia. Siellä oli ikivanha Levän kylä. Sen mäenrinteiltä avau-
tuu laajoja näköaloja. Joen alajuoksun suuntaan sulkee näköpiirin
n. kilometrin päässä Perttulan. vieläkin vanhempi kylä, ylinnä muita
harjun vihreyttä vastaan valkoinen kirkko ja pil'kahduksena uuden-
aikaisen meijerirakennuksen kalkittu seinä. Virran ylajucksuun
päin leviää silmänkantamattomiin peltoja, peltoja ja niittyjä. Siellä
jossain kaukana 011 naapurikylä Palikkala, noiden utuisten metsä-
kumpujen välissä. Mutta suoraan yli joen, pohjoiseen, penger-
tyy Kartanonkylä viheriöivine peltoineen, ylinnä havuharju ja
alinna joen rannalla punertava saharakennus ja kellertavat lauta-
rapulit, J aerelään, mistä suora tie nousee kylään, avautuu jälleen
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peltoja yli kilometrin pituudelta niin kuin jo menneellä vuosisadalla,
kun metsän reuna työnnettiin kauas 'kylän laidasta.

Tällä ihmeellisen puoleensa veta välIä kummulla, joka ky läraken-
teen kannalta lienee ollut ihanteellinen, oli kylän vielä kokonaisena
ollessa IO talonpoikaistalca kahden puolen pääraittia ja 'kylki kyl-
jessä kiinni. Päivän puolella tietä oli Markkula, Hykki, Hossi,
T uomola ja J akka sekä joen puolella Prassi, Lintu, Marttila, Es-
kola ja Lasi.' Eikä siinä kaikki. Kuten jokaisella hämäläiskylällä

Heikki Helinin asunto.
H. synt. Palikkalassa I840, kuollut I930.

on makitupalaisena, missä »eri-väet» asuvat, liittyi Levän raitti-

kyläänkin »esikaupunki», itsellisten lukuisat mökit ja töllit, jotka
aikoja sitten olivat pystytetyt mäkien rinteille, kujien kaarteisiin
ja kylän takalistolle. Sillä tienoolla, missä ei kylän pyhä pihlava
ole vieläkään Iakannut viheriöimästä, asui Aholan Vekki 'eli Samu-
lin Veetu mökissään viettävällä rinteellä. Säterin mäeksi sanot-

1 Kylän yhdestoista talo, iKölli eli Uusikylä, oli kylästä yli kilometrin
päässä. Se oli sinne uudistalona Nybyn nimeLlä perustettu r öoo-luvun lopulla
ja luettiin usein yksinaistilaksi,
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tiin tätä kohtaa kylästä, ja siinä makasi lysällään kuin vanhus kep-
pinsä nojassa Röytteliinin Kustaavan sauhupirttikin Iykkyyluukkui-
neen ja ilman porstuaa kätkien sisäänsä 'kiukaan ja piittansa eli la-
vonsa (vielä n. 70 vuotta sitten). Ja Eepramin, Nymanin ja Jatkan
tupaset kyyhöttivät Koiranperseeseen vievän kujan varrella. Vie-
.rolan Kustaan (Alinin) könsä oli saanut matalan sijansa Prassin
talon taakse, ja Aiti-Maijan mökille oli kerran katsottu tila Hepu-
rinlähteelle johtavan kujan varteen. Kyläpajan lähellä, Prassin
talon takana, oli maahanrnultapenkkeineeru juuttunut Juhan ja Sa-
mulin Kaisan huoneet, ja siinä naapurina asui Blyn Kallekin, vanha
sotamies ja pelimanni. Ja arvomiehillä itsellisten keskuudessa: rää-
tälillä ja kahdella suutarilla ja kahdella sepällä oli omat rakkaat
kotinsa mikä minkin talon maalla.

Talojen valitse kirkolle johtava raitti, Kirkkokuja, oli kylän
»paäkatuna». Sen leikkasi keskellä kyläryhmää Ristikuja, joka se-
kin oli niin suljettu kuin keskiaikaisen kaupungin syrjäkatu. Ris-
teykseen oli muodostunut pieni aukea, ja siitä sai alkunsa pari muu-
takin kapeaa kujaa. Toinen niistä kaarsi Ammankellarille Jakan
talon taakse ja toinen johti suoraan isollepellolle; se oli Peltokuja,
Kuin Ristikujan jatkona alas mäkeä vei jokikuja, ja sarnaan suun-
taan, mutta kauempana kylän laidassa, Markkulan ja Prassin talo-
jen ohi, laskeutui jokirantaan Hepur irikuja. Siellä kylän takana
päivän puolella yhtyivät Markkulan ja Jakan talojen taitse kaar-
-rava Alikuja Peltokujaan jatkuen peltojen poikki Pompinmäkeen.
Kovin olivat kujat kurasia märjä.llä aikaa. Pompinrnakeen men-
täessä viisti kärryjen häntäpää maata.

Varsinaiset talot olivat kujiaan vastassa .kutakuinkin linjassa,
talousrakennukset tasassa niitä vastaan. Kapeat välit erottivat
vain talot toisistaan. Kuinka sanottiinkaari rakennuskaaressa: "Ei
mahda kukan lähemmä naaburins tonttia raketa, kuin että hän
tukeen eli tolpan siaxi puolen toista kyynärätä tontistans jättä».
Ja kujien levey destä määräsi sama rakennuskaaren luku: »Kulku-
ne kylään ja kylästä ulos, niin myös pellolle ja niitulle, kirkkon ja
Myllyyn, pita pandaman jakamattornasta, kuutta kyynärätä leviä,
ja paitsi sitä kaxi kyynärätä kummallekin puolelle ojaxi, jos niin
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tarvitan. Walda maantie pitä oleman kymmendä kyynärätä leviä
ojain välillä -.» Varmaan oli niin mahtavassa kylässä, kuin Levi
oli, seurattu tässä suhteessa lain määräyksiä.

Kylän liepeillä ja sitä kiertäen sijaitsivat talojen saunat, riihet
ja aitat. Muutamilla' taloilla oli kolmekin olkikattoista riihtä, ku-
ten ajan tapa vaati. Pompinmäkeen vievän kujan kahden puolen
kyyhötti useita riihiä ja kirkkoveräjan [uona oli Hykin riihi. Sau-
nat oli enimmäkseen pystytetty joen puolelle, J okikujan varteen, ja
oli siinä rykelmässä joku aittakiri. - Lasin isollapellolla muiste-
taan vielä tuulimyllyn risat ja toisen siipimyllyn jätteet Suopellolla.
Viimeksimainittu on ollut Prassin tai Linnun talon, ei varmasti
muisteta kumman, sillä ei elä enää henkilöä, joka olisi koskaan nih-
nyt noiden myllyjen käyvän. Aikoinaan ne loivat kylänäkymään vie-
hättävän lisapiirteen. - Kolme yhteistä vedenottopaikkaa oli myös
kylän Iiepeillä. Kaivo eli Iso lähde, kuten sitä nimitettiin, oli
joskus maailmanaikoina perattu kylän päivänpuoleiselle rinteelle,
aittojen lomaan. Hepurinlähde pulppuili joentörmän alla saman-
nimisen :kujan vieressä, ja siitä Säterin mäen mökkiläiset ammensivai
'vetensä. Jokikujan alapäässä oli runsasvetinen Rantulinlähde, kar-
janjuottopaikka. Lisäksi oli Marttilalla ja Linnulla yhteinen kaivo,
samoin Hossilla ja Hykillä keskenaan.

Mainitsemme vain kylän kotipeltojen nimet. Metsänpuolella
oli Suopelto. Palikkalaan päin aukeni Isopelto ja Perttulan puo-
'lelle Kirkkopelto. Jokaisella talolla oli näissä pelloissa omat sar-
kansa. Kulmapelto oli ahtautunut saunamäen ja joen rannalla
runsaan ruohon kasvavan Prassin luhdan väliin. Toisella puolella
J okiku jaa oli Korppilo, jossa ikylä'n viidellä talolla oli oma sar-
kansa, tupakka- ja räätikkämaansa. - Miten sekaisin kunkin pelto-
sarat olivat, siitä kulkee vielä tarinoina seuraava kasku. Erään
talon isäntä oli kovin neuvonut rengille oman talon saran ja ky-
seli tämän palattua, oliko renki vaan oikean saran kyntänyt. »Kai
siitä omakin sai», vastasi renki, joka oli 'kyntanyt poikittain.

Kylämäellä ei muisteta kasvaneen korkeita kuusia, kuten cdot-
taisi, mutta tuuhea pihlava siellä Sä:terin mäessä tuoksui alku-
suvesta ja omenapuita kasvoi Tuomelan akkunan alla. Humala-



tapot oli joka talolla, kuten vanha laki .käski. Ja keskelle mökki-
läisasutusta 'Oli pystytetty 6-aisainen ristikeinu. Mutta Hessin Kirk-
kopellolla Kurjenmäen kärjessä oli helavaikeiden polttotanner. Se
ei kait 'Ollut se sama Helluntaiketo n.s. Ruununaitan luona Pelto-
kujan varrella ja paikalla, missä nyt on Markkulan puimahuone.
Vaikka paikka on matalalla, kerrotaan siinäkin joskus poltetun
helluntaivalkeita. Kukaan ei enaa muista tassa »ruununaittaa» tai
muuta rakennusta sijainneen, mutta arvellaan siinä kerran olleen
joku ruununtalo, »koska siitä 'On löydetty rahojakin». Linnun rii-
hen palon jälkeen tunnettiin paikka Linnun peltornaen nimellä.

Ammänkellari oli korkea mäennyppylä, josta näkyi Jokioisten
kirkkokin (oman pitäjän kirkko jäi kylän rakennusten taakse).
Siellä oli kaksi isoa kiveä päälletysten, nyt jo poisvieritettya.
- Kyläryhmästä Perttulaan päin oli Ullinmäki, miilujen poltolle
sopiva rinne. Mutta kauempana n.s. Katattaman metsässä oli halki
vuosisatojen säilynyt kylän yhteinen aitta, joka 'Oli sinne raken-
nettu tai kylästä viety jo ison vihan aikana. Itselliset siellä viimeksi
r Söo-luvulla säilyttivät tuhkaa, jota olivat polttaneet potaskan keit- .
toa varten.

Kylässä oli jollakulla paatti, millä pääsi jokea y lös- ja alaspäin-
kino Mutta joen ylitse kuljettiin etupäässä lautalla, jota ylläpiti-
vät Kartano ja Levän talolliset ja joka lähti vähän Jokikujasta viin-
teon. Toiselle puolelle jokea olikin usein asiaa, sinne Kartanon-
kylään kun oli taksvarkki suoritettava. Vain vähän veden juoksulla
sopi lauttaa käyttää, mutta tulva-aikoina melottiin Kartanon paatilla
vuolaan joen ylitse. Vuosisadan lopulla rakennettiin sitten joen yli
kevyt silta, jcka on vieläkin käytännössä, joskiri kehnossa kunnossa.

Olemme nyt kierrelleet kujat ja pellot seka talojen rakennus-
tentit ja nähneet makirinteiden matalat majat. Rohkenemme astua
sisään jonkin talon pihaankin suuresta umpiveräjästä. Valitsemme
Markkulan talon; koska siinä olivat vanhimmat rakennukset. Emme
huoli puuttua jokaiseen rakennukseen yksityiskohtaisesti, sillä Le-
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van kylän talorakennukset ja pihajarjestelrna veivat juuri polken-
ueet yleisestä hämäläisestä talonpoikaistalosta, Huomio kiintyy
ennen muita korneaan z-kerroksiseen, malkakattoiseen asuinpyrin-
kiin, joka ränsistyneenä on vieläkin paikallaan. Sen porstuasta paa-
semrne perällä olevaan ja muurilla varustettuun kellariin, jossa ruo-
kia säilytettiin. Eteläpuolella oli vähätupa, joen puolella uustupa.
Mutta kellarin ja vähäntuvan väliin porstuan perälle oli laitettu

Markkulan z-kerroksincn pytinki.

pieni papinmakki viranomaisten maaraysten mukaan joskus aikoja
sitten, kun tuli vuoro ottaa papit taloon majoitettavaksi lukusijoja
varten. Oman väen mieleen ei tullut sitä koskaan käyttää. Pors-
tuan päällä on sola, jonne valoa päästää 6-ruutuinen piencisikkuna.
Täällä toisessa kerroksessa on kaksi tila vaa tupaa: mäen puolella
ylöstupa ja tallin puolella uusi-kamari. Jo huoneitten järjestely
ja nimitykset osoittavat, ettei rakennus ole ollut varsinainen talon-
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vaen asunto, vaan tehty vieraspytingiksi, vaikka sitä nimitystä ei
olekaan käytetty. »Pappa-vainaa» asui viimeksi yhden kesän ylis-
tuvassa, sitten jonkun aikaa uudessa-kamarissa. Rakennus 'On I700-

luvun loppupuolelta. Yläkerran kauniit 'Ovet saranoineen ja nup-
peineen ovat juuri sen aikakauden tyyliä.

Varsinainen vaenasunto 'Oli .kulmi ttain mainittua 2-kerroksista
pytinkiä vastaan ja 'On jo puoleksi hajoitettu. Porstuan oikealla puo-
lel1a avautui pirtti, jonka takassa sanottiin olleeri I 1/2 m:n korkuinen
suuaukko. keskellä lakea suuri syömäri ja päivän puolella kaksi

Markkulan kammiolu.hti. Oikealla tuparakiennusta.

pareortta. Porstuan peräl1ä 'Oli kamari, vasemmalla vieläkin pys-
tyssä 'Oleva tupa, jonka peräl1ä kaksi rinnakkaista 'Ovea. Näistä vie
toinen kamariin, toinen sen rinnalla olevaan »laskettavaan». Kum-
pikin on rakennettu jalkeenpain asuinrivin jatkoksi. Tuvassa 'On val-
tava uuni ja savupiippu suora, niin että päiväkajastaa piisille.
Loivasti keskikohdaltaan ylenevän laen alla kulkee ikkunaseinästä
toiselle seinälle, siis poikittain, tiheä orsisto tai parsisto. (Tuvan
sisustuksesta on teoksessa Vanha Tammela julkaistu ,kolme kuvaa.)



Muista vielä jäljellä olevista Markkulan talon vanhoista raken-
nuksista on huomattava ehjä ja 'kaunis, sulkanurkkainen kammio,
jonka yläosassa on luhti. Alakerran kahdesta huoneesta on toi-
nen ollut maitohuoneeria, toisessa, tarhan puoleisessa, nukkuvat ty-
töt kesäiseen aikaan. Yläkerran luhtiin pääsee kammion paatysei-
naan sijoitettuja rappusia myöten. Siellä nukkui viimeistä aikaa
talon setämies. Luhdin ovenpielessä on seinähirteen kaiverrettu
kaksi vuosilukua. kumpikin 176r. Rakennus on vieläkin malka-

kattoinen.
Kammion ja tuparakennuksen

välissä on n. 3 rn:n levyinen väli,
jonka taustan peittää rakennusten
tasakertaan asti ulottuva hirsi-
sema, Myöhemmin on tähän
umpiseinään leikattu .kapea ovi,
josta pääsi sopivasti pujahtamaan

1. Hykin taloon. Tätä tilaa sanot-
tl111 kamrnionvaliksi ja heitettiin
siihen tunkio, jonka päälle kevai-
5111 tuotiin hakoja. Kammion
päädystä kohoaa korkeuksiin sal-
ko, jorika päässä laku eli tuuliviiri
näyttää kyläläisille tuulensuun-
nan. Kylän muissa taloissa ei 01-

Ovi Markkulan vieraspytingissä. lut lakua.

Markkulan talossa ei ollut erikoista harkapiahtoa, vaan pidet-
tiin molemmat härkäparit lehmien kanssa saman katon alla, vaikka
omalla puolellaan. Urnpinaisesta pihapiiristä on muistona vielä
kaksi porttia vanhan hyljatyn rakennuksen seinustalla.

Muutamissa muissakin taloissa, ainakin Jakalla ja Hykillä, muis-
tavat vanhimmat kyläläiset vielä olleen z-kerroksisen asuinraken-
nuksen. Luhtirakennuksia oli kahta eri tyyppiä. Toinen oli sel-
lainen umpirintainen kammicluhti, jonkalaisen näimme Markku-
lassa. Toisessa tyypissä, joka oli Tammelan puolella yleinen, avau-
tui luhtiosan rinnus parin kolmen hirsikerran korkeudelta solaksi,

7-'r
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jonne alhaalta nousivat rappuset ja josta avautuivat ovet luhtei-
hin. Jakan luhtirakennus oli huomattava siitä, että alakertaan oli
sijoitettu vähätupa. Totta siinä silloin oli täytynyt olla tulisija-
kin - merkittävä todistus .siita, miten luhti ja asuinrakennus ovat
olleet .kehitysjaksollisessa suhteessa toisiinsa ruotsalaisen tavan mu-
kaan. Tuomelassa oli pränni, jossa m.m. poltettiin viinaa. Muissa
taloissa vastasi kellari samaa tarkoitusta.

Vanhirnmatkaan kertojat eivät enää muista kaikkia kylän ta-
loja täysin umpipihaisina, vaikka portit olivat vielä paikoillaan
(Lasilla kuitenkin enää vain veräjä). Harkapiahtot ja edestä avo-
naiset halkovajat olivat yleisiä, ja joissakin taloissa oli vahätupia

Markkulan halkovaja.

ja ylätupia, jopa salipytinkikin. Eskolan talo oli vähän »sekai-
. nen»; Prassin rakennusten muistetaan n. 60 vuotta sitten olleen

uudenpuoleiset. Mutta kukaan ei ole muistanut kerrottavan, että
kylä olisi joskus palanut. Se onkin hyvin luultavaa, ainakin 1700-

-luvun puo-livälistä lähtien, sillä siksi hyvin oli kylä säilynyt meidän'
päiviimme asti.

Jakka, Hykki, Tuomela, Markkula Ja Hossi olivat sukuoikeus-
tiloja, Prassi veroralssitila ja Lintu, Marttila, Eskola sekä Lasi lam-
puoti tiloja. Eskolaa sanottiin myös .Kulrnalaksi, Lintua (Marttilaaj )
Tirnariksi, J akkaa Einolaksi ja Markkulaa Kelkkalaksi. 1 Mark-
kulan talossa kerrotaan saman suvun asuneen ainakin 200 vuotta,

1 Vrt. T. Hirsjärven Ypäjän kunian hist., s. 112.
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mutta muihin taloihin ovat haltija-t muuttaneet myöhemmin. Lin-
nun isäntä esim. oli Sornerolta. Hykin sukua oli lopulta melkein
joka talossa. Hykin Pirje oli tunnettu noituudestaan ja vähän
muustakin. - Markkula ja Prassi olivat kylän parhaita .taloja. Ei
sopinut kenenkään sanoa, että näiden talojen hevosilla olisi ollut
»aitanavaimet kaulassa» (s.o. niitä olisi 'käytetty souvissa). Kun
eräältä paimenelia kerran 'kysyttiin, kuinka paljon Hossilla on kar-
jaa, vastasi hän: . Portista Iiturin nurkkaan. - Iituri oli 1/., km, -
päässä kylästä oleva niittu. Kylä oli tunnettu tuhdista härjistään.
Kesäpellolla saattoi olla kyntötyössä yhtä aikaa monta kymmentä
härkäparia. - Markkulassa vietettiin .kovin patriarkallista elämää.
Isännän veljet Hemmi, Kustaa ja Kaapo asuivat talossa setamie-
hinä, ja tänne jäi heidän omaisuutensakin. Markkulan vanhaemäntä
'Oli ryhdikäs ja uskonnollismielinen. Talonväen täytyi olla koolla,
kun pyhäisin luettiin pirtissä saarna, ellei kirkkoon menty. Kyllä
silloin haettiin talon poikakin Prassilta sisälle omaan pirttiin. -
Hessin isäntänä oli Joose, .setärniehena Iso-Juha ja renkinä Köllin
Samuli, taikuri, mutta samalla uskonnollinen luonteeltaan. Nämä
henkilöt edustavat vain pikaista läpileikkausta talojen väistä. Vielä
mielenkiintoisempi oli kokoonpanoltaan kylän itsellisväki.

Kylän seppänä oli Vihlman, Plötsin veljeksiä. Mutta kylässä
oli kaksikin seppää ja kai molemmat tarpeellisia. Toisen sepän
paja oli Hepurinkujan varrella. Kylän räätälinä isännöi yksinoikeu-
della Hellström, mutta suutareita piti olla kaksikin. Lindfors eli
Suutari- J akko teki »enemmästä päästä» työtä kotonaan. Sen sijaan
Kaanmaan pappa (samannimisestä torpasta Levänsuon syrjästä) kävi

. taloissa enemmän kuin Lindfors, ja olikin siten kyläkunnan
varsinainen suutari.' Omaa kupparia ei' kylällä ollut, vaan kävi
Levällä sarviaan kiinnittämässä kyläläisten selkään Perttulan kup-
pari Taava, jonka miestä sanottiin Taata-Kalleksi, Blyn Kalle,
entinen sotamies, mutta sitten astiantekijäksi mukautunut mies, oli
kylän pelimannina, joka viulullaan edusti kylän henkistä elämää,
Samaa maata oli Säterin Hemmi, suku nimeltään Fabritius, joka oli
itseoppinut laulujen tekijä. Jakan talon väestäkin hän r86o-1uvlllla
julkisesti lauloi:



77

Jakalla on kolme tytärtä
ja »pappi» poika neljäs,
Jakan Kaisa kävelee

toi kissan na hk a seljäs.

Jakan poika oli saanut papin nimen jo lapsena, kun oli luku-
sijoilla ollessaan pitkässä puhtaassa paidassa kysynyt, eikö han
lkans' ollut pappi, kun hänelläkin oli pitkä paita yllä. Mainittua
»kisulaulua- piti alunperin olla yli 40 värsyä. Hemmi teki myös
Linnusta ja Marttilasta !kukkalaulun, josta vielä muistetaan pätkiä:

Kisu se lihava ja ympyriäinen kuin palko.
Jättelässä Jakan emäntä takareiren ,alko.
Kisu se huusi aid.anr aosta
niin helvetin haikeasti,
Tuomelan ernanta apuun rrensi
Kaukopyölistä asti.

Rohkeaa laulajaa vastaan nostettiin syyte kunnianloukkauksesra.
Mutta oikeudessakiri hän vain veteli runomitalla:

Näin reippaita poikia Leväliä on,
kun kisulaulun rckkee,
menee laulaan lakituppaan
issoin herrain ette en .

.;:

Mielenkiintoisia muistojaan Levän kylän yhteiselamasta. Saat-
taa uskoa, että kylässä elettiin yhteisesti sovitun kylajarjesryksen
mukaan, vaikka toistaiseksi ei ole saatu selville, oliko kyläjärjestys
oikein kirjallinen ja kihlakunnanoikeudessa vahvistettu. V. 1742
oli annettu kuninkaallinen kaava kyläjärjestyksiä varten. Näitä
on Ruotsissa tallella runsaasti, mutta meidän maastamme on niitä
tavattu verrattain vahan.! Kyläjärjestyksen alaisissa oloissa valit-

1 Jalmari Finne on julkaissut Aamulehdessä 1929 Urjalan pitäjän Salmin
kyläjärjestyksen v:lta 1761.
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tiin kylän vanhin, joka tarpeen tullen kutsui isännät ko-olle paatta-
mään sellaisista yhteisistä töistä kuin aitojen, teiden ja siltojen kor-
jaamisesta, yhteisistä kylvöajoista. karjan laiduntamisesta y.m. sel-
laisista seikoista, jotka johtuivat käytännössä olleesta sarkajaosta ja
yleensä v:n 1734 lain rakennuskaareen pohjautuvista seikoista.

Levän kylä järjestyksestä muistetaan, että
kyläkuntakokous valitsi kylänvanhimman.
Joose Nyman, joka ei ollut talollinen, oli
viimeinen !kylänvanhin, kovin patriarkallinen
ja vanhoillinen. Järjestelmä oli jo niin elänyt
aikansa, että Nymankin vähän niinkuin hapesi
oltermanni nimeään. Suurella härjäntorvella
hän huusi väen kokoon Ristikujalle. Toi-
saalta kertoi 83-vuotias Männistön Anna-
Liisa,että 'kyläläisten soittamisesta Ristiku jan
aukealle piti joka talon huolehtia vuoronsa
jälkeen. Sarvinippu, jossa oli joka talon torvi,
vietiin talosta taloon;' Isäntäin yhteisissä ko-
kouksissa päätettiin aitojen teosta, lahteen
perkaamisesta ja kujien aukaisemisesta.
'Xylänvanhin tarkasti keväisin sillat, ojat ja
tiet. Yhteiset kevättyöt alkoivat tavallisesti
vapusta.

Kylanpaimenen paikkaaminen oli viimeisenä huomattavimpana
jätteenä yhteiselämästä. Paimerieksi otettiin tavallisesti vanhanpuo-
leisia miehiä, usein muualta tulleita, jotka jälleen talveksi muutti-
vat kotipuoleensa. Viimeinen kyläpaimen Topi Ågrenkin eleli tal-
ven yli Marttilassa suvella kokoarniensa palkkaruokien turvin. Joka
aamu soitti hän Ammänkalliolla sarvea, ja kukin toi karjansa sinne.
Hänen nauhassaan oli joka talon reiällinen sarvi. Kustakin talosta
sai hän sapuskan niin monta päivää peräisin, kuinka monta leh-
mää talosta oli karjalaumassa. Saman jaon mukaan sai paimen

Markkulan talon paimen-
torvi.

Fo.rssan museossa.

1 Mar kkulassa kerrottiin olleen nu n suun härjänsarvi, että siihen mahtui
kappa rukiita.
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muunkin palkkansa, josta pa,aosana oli vilja. - Aikaisemmista 'ky-
Jäpaimenista muistetaan Liaha, Frid ja Kemi.' Nalkaiset sudet vielä
noihin aikoihin hyökkäsivät karjan kimppuun Köllin puolen suu-
rista metsistä ja tunkeutuivat hämärän tullen kylän takalistollekin
piahtojen nurkille. Kerrankin purivat sudet kylästä 30 lammasta
kuoliaaksi, Ja karhut raatelivat myös karjaa. Kun susi kerran vei
Hessin sian paimenesta välittämättä, huusi Kemi, joka taisi huo-
nosti suomea: Kemi koto, sarve sulle, anna Hossi sika po.s. Susi
jättikin saaliinsa elävänä, joskin pahoin revittynä. Paimen sai koko
sian omakseen, ja siitä riitti särvintä pitkälle talven selkään. Pai-
manru rnrrusen paimenenkiri muisto e:ääeräässä paimenlaulussa,
jonka Anna-Liisa Männistö taisi:

Tuoilap.a .kuuluu Keikkasen kello

toiselta puo.e n Köllin pellon,
Keik as meni .Haap asen lattoon,
I'a im armi meni peräs kattoon.
Sic.ta löyty Liaha n takki,
si vasta Paimaun in mekko ja lakki.

Talvella juotettiin karjat joen rannalla Rantulinlähteessa. Kes-
kellä päivää ajettiin lehmät kujaa pitkin alas tarkassa vuorojarjes-
tyksessä. Ensin vei lehmänsä Lasin talon väki, sitten Eskola, Mart-
tila, Tuomela j.n.e. Ikkunasta pidettiin vara, koska kunkin vuoro
tuli. joka talolla oli lähteen luona oma kiulunsa. Tuo. lehmä-
paraati toi vaihtelua muuten yksitoikkoiseen talviseen päivään.
Kuja oli yhteisvoimin aukipidettävä pyryilmoillakin. Myöhemmin

1 Ypäjän Pit ajan kuvauksessa on Edv. Rautanen kertonut parista erikoi-
sesta Levän kylän mie hesta, nim. Joose Uute.as:.a, kuuluisastatietomiehestä,
sekä Hakamäestä, joka oli m.ar.koillao n moninkertaisesti va.a tetett una. - Sa-
massa teoksessa julkaistuissa Antti Vallinin muistclrniss.a kerrotaan m.m. Le-
vän räätälistä Simosta, Kaanaan (huom! ei muoto Kaanmaan) pap ast a s~k:i
Liaha ja Frid .nimisistä paimenista. Viimeksimainitun paimensigna.aliin oli
sovitettu kaikkien niiden Levän naisten nimet, joiden lehmä oli karjassa :
Tallin Lallin, Rassin Kaisu, Kuppari Kirsti, Lämsän Maija, Liedon Piate, R·1a-
rin Anni, Faskin Vappu, Kihlais-Kirsti, Levi-Liisa, Lirnppu-Pirje, Vede-ik or-
van Aune. »Tällainen laulu täytti usein, varsinkin pyhäiltana. Levän kylan
kukkulat ja tanhuat, kun Frid karjoineen saapui metsästä ja torvellaan ilmoitti
ruiostaan» .
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alkoi yksi ja toinen talo kuljettaa vettä piahtocn tynnyrillä, ja leh-
mien jaloittelu loppui.

Kyläseppä oli myös yhteisesti palkattu, Hänen parseeleihinsa
kuului joka talon osalta 10 kappaa ruista, kapanala maata kevät-
viljan kylvöön tai 9 nelikonalaa.' perunankylvöön, häkinala heinä-
niittua tai häkillinen heiniä sekä polttopuita. Siinä talossa, jonka
töissä seppä oli ollut loppuviikon. ruokittiin hänet vielä pyhänäkin.

Levän kylä muodosti oman pitopiirin (lahko sanaa ei tässä yh-
teydessä käytetty). Lukus- y.m. pitoihin kutsuttiin kylän isäntä-
ja emäntäväki, talon omat torpparit ja sitten vasta kaukaisemmat
sukulaiset. Talkoot luonnollisesti olivat yhteisiä, sillä sarkajaon
alaisista oloistahan ne juontavat alkunsakin. Naapuruus- ja suku-
laisuussuhteet sekä itse elämän vaatimukset olivat muokkauttaneet
luenteet auttaviksi toisiaan kohtaan. Yhteistä ruumislautaakiri kul-
jetettiin tarpeen tullen talosta toiseen.

Kylän nuoret miehet olivat pystyttäneet Saterin mäkeen 6-aisai-
sen ristikeinun. Keväisin se tarkastettiin ja korjattiin hyvään kun-
toon ja kylän tytöt koristivat sen juhannukseksi hiipoilla eli lehti-
majalla. Heinäajaksi otettiin keinu alas, jotteivät lapset olisi siinä
itseään loukanneet, kun yksikseen kylään jäivät. Keinun vierei-
sellä kedolla nuoriso muutenkin leikki suviehtoisin. Juostiin les-
kestä ja kuljetettiin kiveä, s.o, istuttiin piirissä ja sujautettiin kivi
salaa jalkojen alta käsistä toisiin; yksi oli piirin keskellä ja koetti
siepata kiven käsiinsä. Juostiin myös lettiä eli natusta. Piirileikki
oli myöhempää perua. Bly-Kalle saatteli soittaa viulullaan, ja niin
leppoisa viihtymys vallitsi, että isäntämiehetkin istuivat mielellään
keinumäellä, eikä kahden juopuneen ollut silloin asiaa tehdä
täällä riitaa. Toisinaan keinu putosi ja aiheutti loukkaantumisia.
Vähä vähältä kaunis keinukulttuuri rappeutui, eivätkä vanhukset
enaa lopulta hyväksyneet keinuja. Naapurikylän keinu rikottiin-

1 Edv. Rautasen tiedonannon mukaan perunankylvöala oli vain 1 n.
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kin, kuten Edv. Rautanen on muistelmissaan P.erttulan kappelin
.keinuista kertonut. Levän kyläkeinun häviämisestäkin on jo yli 50
vuotta,

Yli puolen vuosisataa sitten oli tanssikuume suuri, kuten sen
jälkeen monesti myöhemminkin. Prassin häissä täytyi eräälle mie-
helle lyödä kenkiin uudet puolipohjat kesken kaiken, kun vanhat
anturat olivat tanssiessa puhki kuluneet. Ja Hossin isäntä joose
yllätti renkinsä Källin Samulin yksinäisissä tanssiharjoituksissa
aamulla varhain, kun piti renkia ylös ajaa.

Suopeilla ilmoilla kokoontui kylännuorisoa talvisaikaankiri Risti-
-kujan aukcalle. Mutta rnallassaunat olivat mieluisempi kokoontu-
mispaikka. Niissä pelattiin korttia ja paistettiin perunoita, keitet-
tiin kahvia ja laulettiin. Toisinaan tuli vieraisiUe naapurin kylän
poikiakin, muttei silti tapeltu. Paremmin väitettiin oman kylän
poikien nahistelleen keskenään.

Tää,llä kahden eri läänin ja maakunnan rajamailla olivat ai-
koinaan ikylatappelut yleisiä, kuten Edv. Rautanen muistelmissaan
on kertonut. Levän kylän pojat olivat kuitenkin enimmästä pääs-
tä sivusta-katsojia ja antoivat Perttulan .ja Mannisten poikain
käydä keskenään »heimosotaa». Kerran ainakin muistetaan Le-
vän poikain tunkeutuneen Mannisiin korskealla suulla, mutteivät ta-
vanneet kylässä yhtään ihmistä. Niin saivat he rauhassa rikkoa
Mannisten kyläkeinun ja upottaa 'sen jokeen.

Perttulan kappelin luhtielämästä on Rautanen antanut siksi
tyhjentävän kuvauksen, ettei ole tarvis toistaa tässä niitä muistiin-
panoja, joita samoista asioista olen erikoisesti merkinnyt Levältä.
Mutta muuan mielenkiintoinen nuorten miesten puuha on syytä
mainita. He näet istuivat keskenään jonkinlaisia käräjiä Jakan
riihessä matkien kai siten kylåjärjestysca. Muuan Palan der ni-
minen mies valittiin esimieheksi sen perusteella, että »hänellä oli
suuri nenä». Ruotsalaisen asutuksen piirissä on tapa ollut ylei-
sempi ja kehittyneempi sekä yhteydessä yöjuoksujen kanssa, mutta
ainakaan Etelä-Suomen alueelta ei siitä ole paljon tietoja.

::.
6
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Levän hämäläiskylän historia vei kuulu tämän esityksen puit-
teisiin. Se ansaitsee joskus 'Oman lukunsa, jonka yhteydessä saata-
neen lisävalaistusta kyläelämäänkin. Esitettäköön tässä kuitenkin
kylän talojen puumerkit.

x I 2;lakka. 1-1 Tuomola. Hossi.(

FR Hykki. \~ Markkula. /k Prassi.~'J.

f 1 ' ,
~~Lintu. ", Marttila. -,-, Eskola. -- Lasi.-- -,-,-<,

:;-

Levän mahtavan kylän hajoitus alkoi suunnilleen puolen VUQsi-
sataa sitten. Ensimmäiseksi purettiin Linnun talon rakennukset.
Laajassa ympäristöläänissä 'Oli aina rakennuspuun tarvetta ja Levältä
sitä sai, kunnes Kartanon 'Omistamien talojen rakennukset 'Olivat tyys-
tin 'hävitetyt. Näiden talojen pellot liitettiin Kartanonlkylän mai-
den kanssa yhdysviljelykseen. 1890-luvun lopulla tapahtuneessa
kylan maiden järjestelyssä muodostettiin Lintu ja Lasi Lassila" nimi-
seksi lampuotitilaks]. Kun n. 6 vuotta sitten päättyi kylässä ison":
jaon järjestely, maarattiin talonpoikain hallussa vielä 'Olevista ta-
loista useita siirretta väksi ky:Jästä pois kauas vil jel ysmaiden kes-
,kelle. Nyt 'On kyläpäässä enaa vain Marklkuh, Hossi, Tuo-
mola ja Prassi. Vanhoja rakennuksia 'On säilynyt enaa
Markkulassa. .A:lakulQisuus valtaa mielen, kun ajattelee entisaikai-
sen talonpoikaiskulttuurin komeata ilmennystä tuolla mäellä, mistä

1 Lassila nimi esiintyy Lasin asemesta vanhemmissa vira llisissa papere issa,
kuten kartoissa ja mantraaliluett eloissa. Sib lienee Lasi alkuperäinen.
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vielä on samat avarat näköalat kuin viime vuosisadallakin, mutta
jossa uusi aika ja uudet rakennukset eivät ole läheskään kyenneet
luomaan sitä ehjää. kokonaisuutta, mitä vanha kylä huokui sokke-
loisuudestaan huolima tta. Vain kylän pihla va mäenrin teessä uh-
maa uudenajan tuulia vastaan.

Kotiseutuyhdistyksen suunnitelmaan kuuluu kartoittaa kylän
tentit ja rakennusten sijat sekä niiden ja muistitiedon avulla teettää
vanhasta kylästä pienoismalli havainnolliseksi esitykseksi Lounais-
Hameen aikoinaan ehkä korneimmasta ryhmäkylästä.

Kertoj,at:

Antti Vallin Forssassa, kuollut 1931 78-vuoti.aana.
Serafiia Mar kkula, 69-vuotias, YpäjälJä.
Anna-Liisa Männistö, 8}-vuoti.as, Ypäjäilä.
Edv. Rautanen, YpäjäUä.
Kalle Lindholm, n. 6o-vuo:ias, Riihivalkamassa.
Isäntä Markkula, Latovainiossa.

Muisriinpantu 1929.



Vanhoista kirkkomatkoista.

K a n san m u i s t i tie d J n m u k aan.

Kirj. j. E. Hyötyniemi.

Seuraava esitys perustuu jotenkin yksinomaan Lounais-Hämeen Koti-
seutu- ja museoyhdistyksen v. 1928 järjestämästä kiertokyselystä saatuihin v.as-

r auksiin, jo. k a koskevat uskonnollisia ja kirkollisia muistitietoja yleensä ja joi"
Forssan tarkastuspiirin k ansnkouluoppilaat ja FOrSSlJ1 yhreiskoululaiset laati-

mani kyselyk aavak kee n mukaisesti silloin kerailivat. Monet vanhoja kirkko-

m atkoja koskevat tiedonannot, jotka ovat kotoisin 71 oppiiaan vastauksista,
kaipaisivat tosiasioiden varmist amiseksi epäilemättä vielä lisäainehistoa ja -t ie-
dusteluja.: mu.r a sellaisenaankin ne ovat sanottuja matkoja suurin pi.r rein ku-
vaavi.a ja voivat olla ainakin pohjana uusiin kyselyihin.

Aina viime vuosisadan lopulle saakka on ahkera .kirkonkaynti
ollut maassamme kansan yleisenä tapana. Suurelta osalta perustui
se papiston, usein ankariinkiri vaatimuksiin, mutta ennen kaikkea
kansan omakohtaiseen, syvään uskonnollisuuteen ja hartaaseen kir-
kellisuuteen. Korpien kansalle toi 'kirkossakaynti sitäpaitsi mie-
luisaa vaihtelua ja juhlamieltä yksitoikkoisen arkisen aherruksen
lomassa. Osalta johtivat siihen myöskin käytännölliset seikat, kuten
kirkossa luettavat kuulutukset. Niiden tähden oli syrjäseuduiltakin
ainakin yhdestä talosta lähdettävä kirkkoon. Eräillä seuduilla oli
käytännössä erityinen kirkkonuija, jonka taloon saapuminen i1r~oitti
vuoron. Tällöin oli kirkkomatka tehtävä niin hyvällä kuin huo-
nollakin säällä. Kun velvollisuus oli suoritettu, siirrettiin kirkko-

(
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nuija naapuriin, kunnes se oli tehnyt kierroksensa kyläkunnan jokai-
sessa talossa.'

Kuten sanottu, olivat ahkeran kirkossakäynnin syyt kuitenkin
syvemmällä, kirkon juurruttamassa kansan iäisyysmielessä. Monin
paikoin käytiin 'kirkossa joka pyhä. Sinne menivät kaikki, jotka
suinkin pääsivät. 2 Kirkot olivat talvipakkasillakiri täynnä kan-
saa, vaikka ne olivat hyvin kylmiä. 3 Eräs tiedonanto kertoo sään-
tönä olleen, että perheen jäsenet ainakin joka toinen sunnuntai kä-
vivat Herran huoneessa. 4 Vanhemmilla oli tapana käydä siellä
vuoron perään johdattaakseen lapsiaankin jumalansanan kuuloon. 5

Joulukirkkoon oli jokaisesta talosta ainakin yhden henkilön men-
tävä, »ettei Herran siunaus Ikatoaisi». 6 Kun kir'konkäynti oli kerran
tullut tavaksi, ei siitä kernaasti luovuttu, vaikka se toisinaan olisi
tuntunut vastahakoiseltakiri ja vaikka jumalanpalvelusmenoistaei
aina olisi saatu erikoisemmin rakennustakaan. Nimitykset sellaiset
kuin kirkonkipeä, kirkkoreppu, kirkkojumalinen ja jumalan sanan-
uaiuainen, joita oikein ahkerista 'kirkonkävijöista käytettiin, liene-
vätkin peräisin vasta myöhemmiltä ajoilta.

KIRKKOMATKALLE VALMISTAUTUMINEN. Kirkkomat-
kalle lähdöstä puhuttiin usein monta päivää aikaisemmin. 7 Ne hen-
kilöt, jotka aikoivat pyhänä kirkkoon, peseytyivät lauantaina eri-
koisen puhtaiksi. Silloin myöskin haettiin kirkkovaatteet lutista
tai vintista sisälle lämpiämään, milloin vuodenaika oli viileä. S Mutta
eipä sisaistakaan valmistautumista unohdettu. Jo lauantaina lau-
lettiin virsiä 9 ja pyhäaamuna ennen kir,kkoon lähtöä istahdettiin
hetkiseksi lukemaan rukouksia, esim. Isämeitää 10, ja Herran ehtool-
lisellehankkiuduttaessa tippirukouksia. 11 Muutenkin katsottiin
ripille valmistautumista erikoisen tärkeäksi. Erään tiedonannon
mukaan ripilläkävijät paastosivat koko edellisen päivän. 12 Aivan
y-leinen näyttää ollen tapa, että sinä aamuna, jolloin ehtoolliselle men-

1 Tammelan Torro. - 2 Urjalan Harittu ja Tammelan Lungas. - 3 Loimaa ..
- • Loimaan Pappinen. - 5 Koski T:l. - 6 Urjalan Urjalankylä. 7 - Jokiois-
ten Vaulamrni. - 8 Urjalan Urjalankylä. - 9 Karinaisten rKyrö. - 10 Jokiois-
ten Vaulammi. - 11 Kar inaisten KyIÖ. _ 12 Urj.ala.
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tiin,ei syöty mitään. 1 Ken tätä sääntöä vastaan rikkoi, häntä ei
pidetty oikein kunnon kristittynä. 2 Siksipä otettiinkiri kirkkomat-
kalle evästä mukaan, jotta kirkosta palattaessa voitaisiin syödä. 3

Myöskään tupakkaa ei rippipyhänä saanut polttaa. Jos joku niin
oli tehnyt, voi käydä, ettei hän paassyrkaan Herran ehtoolliselle.
Kahvin juontia sensijaan ei katsottu sopimattornaksi. 4

KIRKKOMATKOISTA YLEBNSA. Tammelasta on merkitty
seuraava sananparsi: »Myöhäan kirkkoon ja aikaisin myllyyn, niin
pääsee pian pois.s 5 Varhaisempiin aikoihin se ei kuitenkaan voi
soveltua. Kun päiväjumalanpalveluksetesim. Iloa-luvulla voi-
tiin alottaa kello 9 sekä rippi- ja -katekismussaarnat jo klo 8 aamulla 6

ja kun tavallisiinkin jumalanpalveluksiin oli saavuttava viimeistään
ennen synnin tunnustusta, 7 jollei haluttu jäädä seisomaan kirkon-
oven taakse, 8 oli syrjäseutujen asukkaiden lähdettävä kirkkoon
varhain aamulla. .Eri puolilta olevien tiedonautojen 9 mukaan oli
Herran ehtoolliselle aikovain välttämättä saavuttavaennen rippi-
saarnan alkamista, koska kirkon ovet sen ajaksi lukittiin, niin ettei
kukaan saanut mennä sisälle eikä myöskään ulos ennenkuin saarnan
jälkeen. Tammelassa mainitaan sitäpaitsi olleen vahtejakin kirkon
ovella. Myöhastyneet eivät saaneet sinä pyhänä käydä ehtoolli-
sella. Voipa tapahtua niinkin, että kirkkoväärtti talutci kuorista
pois henkilön, joka ilman r ippisaarnan kuulemista oli sinne mennyt. 10

- Kirkkoon lähdettiinkiri usein jo lauantai-ihana ja oltiin kirkolla
yötä. 11 Milloin matkalle, esim. rippipyhinä, mentiin varhain samana
aamuna, ei vuoden pimeinä aikoina nähty kapeita ja kivikkoisia met-
säpolkuja myöten kulkea muuten kuin palava päre kädessä. 12

Kaikista tällaisista varusteluista huolimatta saattoi kuitenkin toi-
sinaan sattua ikäviä kommelluksia, kuten eräälle Loimaan Isonperari

1 Jokioisten Vaulamrni, Someron Ollila" Urjalan Harittu, Loimaan Pappi-
nen. - 2 Melli.lä. _ 3 Jokioisten Kiipu. _ 4 Loimaan Pappinen. - 5 Tammelan
Hykkilä. - 6 Vrt. esim. tutkielrnaani Kirk. kansanopetuksen kehitys Jokioisten
seurakunnassa n. v:een 1850 (Jokioinen 1631-1931 ss. 110-IIL) - 7 Somero,
Urjala, Loimaa, Tammela. - 8 Tammela, Punkalaidun, - 9 Tammela, Jokioi ..
nen, Urja'la,. Loimaa, Mellilä, Punkalaidun. - '0 Urjala. - 11 Someron Ollila,
Urjalan Urjalankylä. - '2 Mellilä.
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metsäkulmalta kotoisin olevalle miehelle. Kun miehen oli aamulla
kuljettava noin 30 km:n matka, ei hän ennättänytkään ajoissa rippi-
saarnaan, joten hänen oli sillä erää jätettävä ripille-meno. Mutta
seuraavalla kerralla lähti hän jo lauantaina ja meni pappilan pirt-
tiin yöksi. Mutta kuinka ollakaan, hän ei saanut unta, kun oli
vieras makuuparkka. Varhain aamulla hän pukeutui, meni vuotee-
seen ja - nukahti. Muu väki meni siUä aikaa kirkkoon ja mikä min-
nekin. Mutta sitten tuli eräs mies pappilan pirttiin lämmittelemään,
mihin Isonperän mies heräsi ja kysyi: »joko aamukellot ovat soineet?»
Toinen vastasi: -jo 'on rippisaarnakin pidetty». »Hoo», sanoi
metsäkulman mies, »rninun täytyykin sitten ensi kerralla tulla per-
jantaina». Sitten lähti hän kulkemaan kotiin. 1

Talvikelillä kävi kirkkomatkojen tekeminen syrjäkulmiltakin
aina paremmin laatuun, kun voitiin ajaa hevosella, mutta kesällä se
oli hankalaa, sillä ei yleensä ollut tietoa sellaisista raivatuista teistä
kuin nykyään. Kirkkopolut olivat .kapeita ja kivikkoisia, useinkin
karjan tallaamia teitä, 2 jotka Iuikertelivat metsissä sinne tänne."
Pahimpana kiusana oli usein vesi. Varsinkin keväänä ja syksyllä,
vaikka ilmat olivac jo kylmiä, täytyi riisua kengät jalasta, jotta ne
vesipaikan sivuutettua taas voisi panna kuivina jalkoihinsa. 4 Soilla
ja metsien vetelissä paikoissa autettiin asiaa siten, että niiden yli
kaadettiin kaksi tai kolme puuta rinnakkain ja niitä myöten jat-
'kettiin matkaa kuivi'lle maille. 5 Niinpä kerrotaan, että
Sukulasta ja Talpialta kuljettiin Torron kirkkoon tällaisia suon yli
tehtyjä portaita myöten. G

Mainituista syistä täytyikin kirkkomatkat syrjäseuduilta kesäisin
tehdä pääasiallisesti jalkaisin, mutta toisinaan myöskin ratsain eli
»selkahevosella», 7 jolla tavoin papitkin pitäjänmatkoja kesäisin teh-
dessään olivat pakotettuja kulkemaan. Muistitietoa vahvistaa esim.
Strandbergin Herdaminnessä oleva tiedonanto, jonka mukaan eräs
Tammelan pappi Humppilassa käydessään putosi hevosen selästä ja

1 Loimaan Pappinen. _ 2 Someron OUilQ. - 3 Punkalaiturnen Palojoki. -
• Punkalait umen Palojoki. - 5 Tammelan Torro, Someron Ollil,a, Punkalaitu-
men Palojoki. - 6 Tammelan Torro. - 7 Tammelan Torro, Someron Ollila,
Urjal.an Huhti.



kuoli. Milloin teitä jo oli käytettävissä, mentiin ainakin muutamin
paikoin kirkkoon n.s. kolo rattailla, joihin otettiin väkeä toisistakin
perheistä, niin että »rattaat tulivat täyteen ihmisiä.» 1

Kesäiset kirkkomatkat tehtiin yleensä suurin joukoin. 2 Miehet
kulkivatedellä paitahihasillaan, naiset jälessä. 3, Viiineksimainituilla
oli tapana kulkea avojaloin ja paljain päin tai tavallinen tyykiliina
päässä sekä hameet ylöskaäritryinä. Toisessa kädessä he kantoivat
kenkiään, toisessa 'Oli nenäliinaan solmittu virsikirja ja silkki. 4 Kan-
san käsityksena oli, että kirkkomatkoilla ei saanut »puhua paljon
pahaa toisista». 5

Miehet kulkivat kotoa asti samanlaisissa pukimissa. 6 Mutta toi-
nen oli asianlaita naisiin nähden. Kirkkomatkallehe pukivat ylleen
huonommat vaatteet, ja kirkkovaanteet olivat joko käsivarrella tai
nyytissä. Vasta sitten kun tultiin lähelle kirkkoa tai metsäpolulta
maantielle, sonnustauduttiin jossakin 'kirkon läheUä olevassa asun-
nossa varsinaiseen kirkkoasuun. 7 Kansan käsityksenä näet oli, että
jos kirkkoon meni paljain jaloin tai paitahihasillaan, »niin siitä ran-
gaistnn ankarasti». 8 Kun Urjalan, harittulaiset saapuivat iKai-
dankangasta johtavaa .kirkkopolkuaan maantielle, vetivät he kengät
jalkaansa, laskivat hameet alas ja panivat silkin päähänsä. Jokioisten
Rehtijärveltä tulleella kirkkoväellä oli tapana tällaiset toimitukset
suorittaa haudankaivaja Tallgrenin kaksiovisessa eteisessa, jonka
kautta kirkkopolku kulki. 0

Kun sitten oltiin näin juhla-asussa tultu 'kirkolle, tervehdittiin
ihmisiä, »niin monia kuin kirkkomäellä riitti». 10 Tiheiden kirkko-
matkojen vuoksi oppivat ihmiset näet hyvin tuntemaan toisensa. 11

Kun vihdoin kirkonmenot olivat lopussa ja .kotimatka oli edessä,
riisuttiin jälleen kengät jaloista, silkki paasta ja taivallettiin kotiin,
jossa ahkerasti viela 'pyhiä asioita mietiskeltiin tai tutkisteltiiri."

1 Kari naisten Kyrö. - 2 Urjala. - 3 Jokioisten Vaularnmi. - • Forssa,
Tamme lan Eykkilä,: Jokioinen, Urjalan Harittu. - 5 Jokioisten Vaulammi. -
6 Urjalan Harittu. - 7 Tammela, Jokioinen, Urjala. - 8 Kar inaistcn Kyrö.
- 9 Tiedonanto Kiipulta .. _ 10 Tammelan kirkonkylästä. _ 11 Urjalasta. -
12 Jokioinen.



KIRKKOVAATTEET. .Yleensä oli kirkkovaella ainakin kesäi-
sin samanlainen puku, miehillä piokä, valkoisesta rohdinkankaasta
tehty mekko ja vyöllä monivärinen vyö, naisilla valkoinen, pitka-
hihainen paita ja harteilla korea liinanen eli ranskanpumpuli. 1 Ri-
pille mentäessä pukeuduniin mustiin. 2 Naisilla oli vaatteiden päällä
Iyhyt paidantapainen vaatekappale, 3 nähtävästi väljä pusero,'
päässä kaunis silkkiliina ja ,käsissä valkeat, ornakutoiset kintaat eli
hansikkaat. G

Paitsi silkkeja oli naisten päähineinä myöskin kauniita silk'ki-
myssyjä, vars. tykkimyssyjä. G Vanhemmat naiset käyttivät kapeaa,
päätä myöten mukautuvaa päähinettä. Siinä 'Oli koristeena silkki-
nauha, joka korvien kohdalla 'Oli solmittu ruusukkeiksi. Etureu-
nassa oli pumpulilangasta virkattu koriste, jota sanottiin kimppeliksi.
Päähineessä oli nauhat, jotka solmittiin kiinni leuan alle. Paahineitä
oli eri värisiä, mustia, harmaita j.n.e. 7 Ripin ajaksi pantiin päähän
rippimyssyt. 8 Erään mummon kertoman mukaan oli naisilla vielä
noin 68-70 vuotta sitten ripille mentäessä mainitunlaiset myssyt.
Niissä oli molemmin puolin kaksi »sarvea» ja pitsit eli timpit reu-
nustivat lakin syrjää. Mummon saarnan .kasiryksen mukaan niiden
käyttäjät olivat varsinaista kansaa eivätkä herrasväkeä, kuten 'hän
'Oli aluksi ''Otaksunut. 9

KIRKKOPOLUT. Kun torrolaiset kävivät Tammelan kirkossa,
kulki heidän kirk'kopolkunsa Torronsuon läpi Tourun sillalta Kal-
Iioon ja sieltä Pyhäjärven rannalle Riihivalkaman lahteen. Täällä
sijaitsevassa venehuoneessa säilytettiin kahta venettä, joilla kirkko-
väki souti järven yli kirkolle. Toisen kertomuksen mukaan vaelsi
Torron ja Taipian kir'kkoväki Sukulan ja Häiviän metsien läpi
Papinsillalle. Sanottu polku kuuluu vielakin 'Olevan jälellä. Mitä
taas tulee viimeksimainittujen kylien kirkkopolkuihin, kertoo muisti-
tietoeraan sieltä alkaneen polun kulkeneen Uuden tien ja Sillanpään
hakamaan poikki, sieltä Isontalon metsän läpi Syrjälänkujaan, josta

1 Mellilä, - 2 Urjalan Harittu, - 3 Someron Ollila, - • Kirj:n huom.
- 5 Someron Ollila, Jokioinen. - 6 Tammelan. Hykkilä. _ 7 forssa. _ 8 Pun-
kalaidun. - 9 Forssasta. - Vrr. E. .Aaltosen tutkielmaa Vanhasta lounais-harna-
läisestä vaateparrest.a (Vuosikirja IV, ss. 143-156).
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Mikkolan kohdalta n.s. pikkutielle ja sitä myöten Tammelan kirkolle
johtavalle maantielle. Eräs toinen kirkkopolku kulkientisest"ä
Manunmäestä ja siitä Vikmanin sivuitse askenmainitulle pikkutielle.
Häiviäläisten polun mainitaan myös kulkeneen Riuttan metsän halki
Vahvainnokkaan, josta veneellä soudettiin kirkolle. 1

T eurol ta maini taan 'kir'kkopol un lahteneen Aropellosta. Kirkko-
väki kulki Ali- Tuomelan ja Laurilan jo'kiniittyjä myöten viimeksi-
mainitun talon metsään. Sen halki kulkeva polku johti Pehkijär-
ven rantaan Rantala nimisen torpan luo. Kun järven sillä kohdalla
oli kapeampi paikka, vietiin kirkkoväki lautalla järven toiselle
rannalle (parin muun tiedonannon mukaan oli siinä oikein puusta
tehdyt portaat). Lauttauspaikassa oli järven yli köysi, jolla vedet-
tiin lauttaa sille puolen, minne kulloinkin mentiin. Ken ,kirkk.omat-
kalla oli ratsain, hän uitti hevosensa lautan rinnalla. Pehkijarveltä
jatkettiin matkaa Kala-Jaakolle, siitä Nallin mäelle ja Myllykyläan,
sieltä nykyistä tietä myöten kirkolle. Pihtikoskelta kulki kirkko-
polku nykyistä maantietä Myllykylään, Isolle niitylle, Mustialaan ja
Tammelan ,kirk.olle, joten 'kaiketi teurolaisetkin olisivat hyvin v.oi-
neet vaeltaa samaa polkua.

Susikkaalta kävi eräs kirkkopolku Liinaharjan metsän läpi, josta
muutamat vielä nykyäänkin kulkevat. Siitä mentiin Sipinkiven
ohitse Mustialan metsän läpi Isolle niitylle ja edelleen Mustialan kar-
tanon ohi Harjulle ja ikirkolle. Myöskin kuljettiin nykyistä maan-
tietä Vaihijoen sillalle, sitten Pihtikoskelle, Myllykylaan, siitä
suoraan Isolle niitylle ja senjälkeen samaa tietä kuin edellä. Kol-
mas polku johti Lamminrantaa pitkin Kourusillalle, siitä Leppaaroon,
Kujanpäähän, Myllykylään ja tuttuun yhtymäkohtaan Isolle niitylle
j.n.e. Erään tiedonannon mukaan mentiin Kourusillalta nyk. Hei-
nilän talon metsän halki Mustialan metsään, josta Kullaan polkua
myöten kirkolle.

Heinäsiltä kuljettiin kesällä veneellä, talvella hevosella tai jalan
Heinästen järven yli, sitten Särkijärven sivua pitkin Mustialan met-
sän läpi Temppu nimisen asunnon ja Mustialan kartanon ohi
kirkolle.

1 Tiedonannot Riihivalkarnasta, Torrolra Ja Kirkonkylästä.
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Kojon kylästa meni kirkkopolku ensin Rekirikolle, snta Vii-
ikiin, Kuivakosken myllylle, Kojon kartanon ja Heinämaan metsien
halki, viimemainitun talon sekä nyk. Lehtosen, Mäkilän, Ojalan ja
Sil'lanpään asuntojen ohitse Kojon n.s. brkkotielle sekä edelleen
Kaukijärvelle ja Mustialan ohitse kirkolle. 1

Forssasta mentiin kesäisin, kuten useat vielä nykyäänkin, Syrjän-
harjun polkua Tammelan kirkolle. Talvisin sensijaan kuljettiin
maantietä.

Tammelan kirkkopoluisra puheen ollen mainittakoon vielä eräs
»Kivikonki», joka »lähti jostakin Portaan maantien <kohdasta» ja
vei kirkolle. 2

Jokioisten kylistä .kulki niinikään kirkkopolkuja, kerrotaanpa
Kiipulla ja Saarella olleen eri »kirkkotiet». 3

Someron Ollilan metsäkulmilta mainitaan seurakunnan kirkolle
johtaneen erään hyvin pitkän kirkkopolun metsien halki. 4

MerJkillinen on seuraava tiedonanto: »Ennenkuin Sornerolla ei vieia
011ut kir:kiWa, käytiin Perttulan (Y pä jän) kirkossa. Å vikin metsä-
kulmalla 011 mäki, jossa kirkossa kävijät lepäsivät. Siitä syystä
kutsuttiin mäkeä Kirkkornaeksi. Ja nykyäänkin on sillä paikka-
kunnalla Kirkkomäen torppa.» 4 Mikäli tieto ei ole vain taru tai
kansalle usein ominainen paikannimien selitysyritys, olisi kansan
muisti todella säilyttänyt arvokkaan tiedon, josta asiakirjat vaikene-
vat. Kuten tunnettua, mainitaan Somero omana pitäjänäensi ker-
ran jo v. 1449, joten Perttulassa jo keskiaikana, vieläpä ennen sa-
nottua vuotta olisi ollut !kirkko tai kappeli, minkä suuntaisiiri tulok-
siin opettaja T. Hirsjärvi on asiakirjatietoihin perustuvissa tutkimuk-
sissaan tullut. 5 Joka tapauksessa on sanottu paikannimierittäin
mielenkiin toinen.

Kauaksi pyrkii ulottautumaan myöskin seuraava, kirkkomatkoja
koskeva muistitieto: »Kun Punkalaitumella ei vielä ollut kirkkoa, oli
Karkun kirkko lähinnä. Sinne raivattiin kirkkopolku suo-

1 Tiedot Teuron, Susikka.a n ja Kojon kirkkopoluisra saatu Susikkaalta.
Molemmat edell. tiedot Forssasta. - 3 Kiipulta . ...:... ' Someron Ollilasca.

5 Vrt. Ypäjä, pitajankuvaus, ss. 1-3.
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raan metsien läpi, ensin Tyrväälle ja sieltä Karkkuun, Tämän
kulmakunnan ihmiset lähtiessään kirkkoon kokoontuivat yhdeksi
joukoksi Liittolassa, joka kylä on siitä saanut nimensä». 1 Mainitta-
koon, että Karkku, joka on Ylä-Satakunnan vanhimpia seurakuntia,
mainitaan erillisenä jo 1328. Punkalaidun taas tuli Huittisten kap-
peliksi 1541 ja itsenäiseksi kirkkoherrakunnaksi 1639.

r Soo-luvulla kuljettiin Punkalaiturnen Palojoelta. Vihalaidasta
ja Kanteenmaasta pieniä polkuja myöten sanotun seurakunnan kir-
kolle, joka silloin sijaitsi jokirannalla Sarkkilan kylässä, liki nykyistä
kirkkoa. ~

KIRKKOVENEET. Kuten edellä on jo viitattu, käyttivät
syrjäkyläläiset kirkkomatrkojensa lyhentämiseksi myös verieita,
vieläpä joskus lauttaakin. Milloin kylä sijaitsi saman järven ran-
nalla kuin kirkkokin, 'Oli mahdollisuus tehdä matkat yksinomaan
pitkillä .kirkkoveneilla, joiden rakentajia »pidettiin suuressa kun-
massa». Suuruus vaihteli. Niissä saattoi olla 4,5,7,8, 10, 12, jopa
suurilla järvillä sisä -Suomessa 24 :kin aitoparia. Rinnakkain istui
tavallisesti neljä soutajaa. Kutakin airoa souti kaksi henkilöä.
Toista seurajaa varten 'Oli aircon, lähemmäksi hankoja, tehty käsiä
varten erityinen siJa." Soutarninen tapahtui voimien takaa ja usein
kilvan hengessä. ! Varsinkin rippipyhinä oli niissä paljon väkeä. 5

Taru 'kertoo, että Tammelan Pyhäjärveen olisi Ikirkkomatkalla upon-
nutkin kaksi tällaista venettä ja »yhden pitäisi vielä vajoaman en-
nenkuin maailmanloppu tulee». 6

Tammelassa oli kirkkoveneitä kaikilla niillä kyläkunnilla,
jotka sijaitsevat Pyhajarven rantamilla. Riihivalkaman kirkkove-
neessä mainitaan 'Olleen 7, Kallion 5 (erään tiedonannon mukaan 8)
airopar ia. Kallion vene 'Oli parempikulkuinen. Pyhäjärven ran-
nalla 'Oli niiden säilyttämistä varten kaksi aittaa eli venehuonetta.
kummallakin kylällä omansa. Riihivalkaman vene oli tehty Kaa-

1 Pun kalairume n Liirrolasta. ~ 2 Pun kalaiturnen Palojoelta. - 3 Tarnmelan
Kaukolasta. - .• Tammelan Riihivalk arnasta. 5 Forssasta. - 6 Tammelaa
Torrolta.
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polassa. Muina kirkkoveneiden tekijöinä mainitaan Grönlund 111-

minen mies ja joku »Raappari».
Hykikilän kylässä oli erään tiedonannon mukaan 2kitrkkove-

nettä, joissa oli vain 4 a.iroparia ja 8 soutajaa. Toinen veneistä poltet-
tiin sittemmin helava'lkeana, mutta näin tapahtuessa puhkesi rankka
lumisade. Kaukolan kylän kirkkoveneissä oli vain 3 paria airoja, 1

Kun Urjalan seurakunnan kirkko sijaitsi vielä Urjalankylässä,
kuljettiin sinnekin suurilla kirkkoveneillä. Niitä mainitaan olleen
Nuutajarvella ja Honkolassa. Suurimpiin veneisiin mahtui r yo.kin
henkeä. Jonkun vanhan isoisän kertoman mukaan olieräässä.kin
24,2 mutta tavallisesti niissä oli 10 airoparia, joten soutarnassa oli 40
henkeä. Veneet olivat hyvakulkuisia ja päästiin niillä pian perille. 3

RUUMIIDEN KULJETUS. Syrjäseutujen kapeita ja kivik-
koisia kirkkopolkuja kävi matkojen tekeminen joko jalkaisin tai rat-
sain sentään aina laatuun, kun kirkolle ei tarvinnut mitään erikoi-
sempaa kuljettaa. Mutta esim. ruumiiden kuljetus oli varsinkin
kesäisin ylen hankalaa. Siksipä sanottiinkiri: »Kyllä sitä aina elä-
viä kuljettaa, mutta kuolleiden kanssa tässä pulassa on».:

Eri puolilta olevien tiedonautojen mukaan G täytyikin usein tur-
vautua ruumiiden kantamiseen, kun polut olivat niin kapeita, ettei
voitu käyttää edes rekeä. Ainakin oli näin tehtävä alkumatkalla,
kunnes polulta päästiin tielle. Kuljetusvälineenä oli paarit, joita
kannettiin olkapäillä. Kantajia oli neljä, joskus useampiakin pareja,
joita aina vaihdettiin, kun toiset alkoivat väsyä. »Pitkien matkojen
takaa voi ruumiiden kantaminen viedä monta päivää», kerrotaan
Punkalaitumen Palojoelta. josta kirkkomatkoja, kuten edellä jo mai-
nittiin, muinoin olisi tehty ahtaita polkuja myöten aina Karkkuun
saakka." Esimerkkinä kerrotaan Jokioisista, kuinkae;räs mies vei lap-

1 'I'iedorian not Riihivalkaman, Kaukolan ja Hykkilän kylistä. Hyk kilassa
tiettävästi vain yksi kirkkovene. toinen naapurikylän Lun.kaan, Vrt. Urho
Havumäen rutkielmaan Tammelan kirkkoveneistä (Vuosikirja ~V, ss. 5-14). -
2 Har.itusta. _ 3 Tiedot Urjalan kirkonkylästä ja Urjalankylästa. - 4 Punka-
l.aitumen Palojoelta. - 5 Tammelan Susikas, Jokioisten Vaulamrni, Urjalan Ha-
rittu ja Urjalankylä, Punkalaitumen Palojoki ja Liittola, K,arin,aisten Kyr ö. -

6 Tiedonanto Punk al. Palojoelta ja Liittolasta.
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sen ruumiin .polkua myöten kantaen tielle, josta matkaa jatkettiin
hevosella kirkol'le. Niinikään mainitaan Urjalan Haritusta ruumiit
kannetun ensin polkuja myöten isolle tielle ja siitä hevosella kir-
kolle.

Muistitieto kertoo vähin eri puolilla ruumiiden kuljetuksessa käy-
tetyn myöskin rekeä. Kun Punkalaitumella vietiin erään talonernan-
nän ruumista kirkolle, käytettiin mainittua kuljetusvalinettä, vaikka
olikin kesä. Reen eteen oli valjastettu kaksi hevosta, jotka eivät
kuitenkaan jaksaneet sitä vetää. Vasta sitten kun eräs noita oli käy-
nyt hevosten luona ja »tehnyt niille jotakin», alkoi reki luistaa eteen-
päin.' Kun Tammelan Torrolla ei vi.elä ollut omaa hautausmaata,
oli ruumiit kuljetettava ensin Letkulle noin 7 km:n matka raivaa-
matonta, kairaa metsapolkua, jota kesäisinkin voitiin kulkea vain
reellä. Letkulle saavuttua muutettiin ruumisarkku rattaille ja lähdet-
tiin kiertämään Portaan kautta kirkolle, joten matka oli noin kaksi
kertaa niin pitkä kuin nykyään."

Mainitunlaineri tapa oli luonnollisesti ylen työläs, eivätkä muisti-
tiedot siitä varsin paljon puhukaan. Käytäntö oli opettanut kan-
salle moninverroin tarkoituksenmukaisemrnan kuljetus välineen. Jo
eri puolilta saapuneiden tiedonantojen lukuisuus" osoittaa, että ruu-
miiden kuljetuksessa metsäpolkuja myöten 'On aivan yleisesti käy-
tetty puri/aita, joiden yleisempänä nirnityksenä sanotussa tarkoituk-
sessa näyttää 'Olleenperäpaarit (»peräpaareet» tai »perapaalikkeet»).

Peräpaareihin, joita vetämässä oli tavallisesti kaksi vierekkäin
asetettua hevosta, ,kuului kaksi metsästä haettua noin kolmen sylen
pituista hoikkaa riukua, koivunrimaa tai kuusta. Riu'ut, jotka oli-
vat noin metrin etäisyydellä toisistaan, olivat yhdistetyt poikkipuilla
tai vitsoilla. Niiden aisoiksi brsitut tyvipuolet olivat kiinnitetyt
satulaan, rankien ruomiin tai hevosten selässä olevan hihnan kan-
nattimi\.le ja oksaiset latvapuolet laahasivat maata. Purilaitten
päälle sidottiin ruumisarkku, joten hevonen tai hevoset sitä puoliksi
vetivät, puoliksi kantoivat.

1 Tiedonanto Urjalan lHaritusta. ~ 2 Tiedonanto Torrolta, - 3 Forssa,
Tammelan Torr o, Riihivalkama, Susikas, Loimonen. Hykkilä, Kaukola, Kirkon-
kylä, Urjalan Harittu, Urjalankyla ; Koijärvi.
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Myöskin mainitaan ruumiita kuljetetun siten, että toinen hevo-
nen oli ruumispaarien edessä, toinen astui jälessä. Etumaisen hevo-
sen satulan molemmilta puolilta menivät puut takimaisen satulaan,
joten hevoset 'kantoivat poikkipuille laskettua arkkua." - Erään
tiedonannon mukaan käytettiin peräpaarien vetäjinä joskus har-
kaakin."

Ennenkuin ruumista lähdettiin kuljettamaan kjrkolle, levitettiin
vainajan kunnioittamiseksi 3 ruumishevosten selkään valkoinen vaate,
joka kiinnitettiin satulaan tai rankien nuppeihin." Perille päästessä
oli se toisinaan aivan loassa kavioiden aiheuttamasta roiskeesta."

Edellä 'On jo mainittu, että ruumiiden kuljetuksessa ilmeni taika-
uskoisiakin käsityksiä. Kun esim. hevoset lähtivät liikkeelle suru-
talon pihalta, pidettiin srlmalla, millä jalalla se ensin astui. Jos se
astui vasemmalla, kuoli siitä talosta seuraavalla kerralla nainen, jos
taas 'Oikealla, kuoli mieshenkilö." - Milloin hevoset eivät oikein
jaksaneet ihmispaareja vetää, otettiin vitsa, lyötiin sillä arkulle
ja sanottiin: »Pois vieraat arkusta».' Kuten edellä jo mainittiin, voi-
vat taikuritkin toisinaan olla asiassa avullisina. Mutta milloin mai-
nitunlaisten henkilöiden ruumiita oli kuljetettava kirkolle, oltiin jos-
kus pahemmassa kuin pulassa. Niinpä kertoo tarina, kuinka Kojolta
erästä »Vääräsuu» nimistä noitaa hautaan 'kuljetettaessa ensimäinen
hevonen ei voinut vetää ollenkaan ja toiselta katkesi jalka. Vasta
kolmas hevonen vei ruumiin perille, kun eräs mies oli piiskalla sival-
tanut sekä hevosta että arkkua, samoin kissaa, joka sattui olemaan
noidan arkun alla." Erään tiedonannon mukaan ei ruumista arvattu
kirkolle kuljettaa veneellä, koska luultiin, että pahahenki asustaa ve-
dessä ja vie tai jollakin tavoin 'turmelee ruumiin, niin ettei pääse tai-
vaaseen." Kuitenkin mainitaan järvien takana sijaitsevista kylistä
veneilläkin ruumiita kuljeteturi."

1 Tammelan Hykkilä, Someron Ollila. - 2 Tammelan Riihivalkama. -
3 Tiedonanto Forssasta. - 4 Ypäjä, Tammelan Kytö ja Susikas. - 5 Urjalan
Harittu. - G Tammelan Kytö ja Susikas. - 7 Tammelan Susikas. _ 8 Tiedon-
.ant o Forssasta. - 9 Tammelan Saaresta. - 10 Tammele n Riihivalkama.
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Kohtalonuskoa ja kansantapaa
Tammelasta.

Koonnut]. Rantanen.

Kun matkalla ollessa täytyi mennä aidan yli, ja jos siinä sattui
putoamaan, oli se merkkinä siitä, että matka onnistui huonosti.
Siksipä varovaisimmat menivät takaisin aidan toiselle puolelle ja
yrittivät uudestaan niin monta kertaa, että pääsivät putoarnatta yli.
Sama oli asia silloin, jos tasaisella maalla jostakin syystä lankesi.
Palattiin takaisin vähän matkaa, että lankeamatta voitiin kulkea
paikan yli.

Kun emakoksi aiottua sikaa vietiin toiseen kylaän asti, 111111

matkalla kuljettaja laski hyvin ahkerasti aidanseipaita, Tämä sen-
tähden, että saataisiin ernakosta hyvin monta porsasta.

Jos jonkun täytyi puutteeseen jouduttuaan myydä tavaroitaan,
niin sanottiin, että siltä ihmiseltä tavara putosi taikinatiinuun.

Jos tulella oleva vesipata rupesi »ulvomaan», niin sen sanottiin
tietävän tai ennustavan suuria uutisia. Jos noki padan ulkopuo-
lella rupesi palamaan, niin se tiesi kurjia ilmoja.

Ukkosenkaaren uskottiin imevän vettä järvestä tai joesta. Ellei
sellaista ollut kaaren pään lähettyvillä, niin luultiin sen imevän
vettä ainakin kaivosta. Ukkosenkaarta ei saanut näyttää sormel-
laan, sillä luultiin sen purevan sormen poikki.

Lusikkaa ei saanut laskea pöydäl'le niin, että oli pohja alas-
päin, koska sellai-nen asento vähensi ruokalystiä.

Jos tuli oli sarnmutettava takasta, ennenkuin puut olivat lop-
pun-eet, niin' ei sammutukseen saanut käyttää 'likaista vettä, muu-
ten tuli taloon tulipalo ja sitä pidettiin tulen halveksimisena.

Kirvesvartta ei saanut liittää silmään niin, että puun latva-
puoli oli kirveen silmässä ja tyvipuoli nuppina. Jos näin mene-
teltiin, niin sellaisella kirveellä hakatessa löi jalkaansa. Toisten
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tietojen mukaan piti taasen latvapuoli liittää silmään,· jos tahdot-
tiin välttää ikäviä seurauksia.

Syödessä ei saanut lukea. Jos sen teki, ei sellainen lukeminen
painunut mieleen.

Jos oikea korva soi, niin se ennusti kuolemansanomien kuulu-
mista, Vasemman korvan soiminen tiesi samaa jostakin naisesta.

Matkaan lahtevalle sanottiin: Mene hyvällä onnella, palaa pit-
källä nokalla (huonosti menestyneenä).

Henkilöstä, joka muuttonsa jälkeen palasi vieraskäynnille en-
tiseen asuntoonsa, sanottiin, että hän tuli hiiriään päästämään.

Kun akat riite'livät keskenään, niin toinen lakaisi sen jäljet,
joka ensiksi lähti torailupaikalta pois.

Jos vesi padassa joutui jonkun muun kiireellisen tehtävän takia
kiehumaan turhanpäiten, niin sanottiin sen kiehuvan sulhaset pois
talosta.

Jos halkopino kaatui, niin se tiesi sen tekijän pian joutuvan nai-
misiin, jos nim. hän vielä oli naimaton.

Kun oltiin vihilla, niin pidettiin silmällä, kumpi vihittävistä
ensin nousi vihkipallilta. SiHä hän, joka ensin nousi, oli myöskin
ensiksi kuoleva.

Jos »praasua» polttaessa jäi yksinäinen kekale palamatta, niin
sen sanottiin ennustavan vieraiden tuloa.. toisten tietojen mukaan
sitä, että tulen sytyttajalle tulee sulhanen tai morsian.

Jos naimisissa oleva nainen kulki .kotinsa ulkopuolella ilman
esiliinaa, ja jos hän silloin joutui väkivaltaisuuden tai sellaisen yri-
tyksen uhriksi, niin sanottiin, ettei hanella ollut oikeutta vetää
roistoa lailliseen edesvastuuseen, koskei hänellä ollut esiliinaa vyöl-
lään. Ilman esiliinaa, ilman lain turvaa, sanottiin.

Kun kuorittiin nauriita, koetettiin saada koko kuori karkea-
matta yhdeksi rihmaksi. Jos se onnistui, niin se tiesi, että kuorija
pian pääsee häihin.

Sanottiin, ettei saanut mennä naimisiin, ellei ollut niin kätevä,
että sai kuusenneulasen soimuun.

Sanottiin myös, että sulhasen täytyi päästä maasta (ilman ko-
roketta) hevosen selkään jo silloin, kun morsian oli syntynyt.

Naiseen kammatessa irtaantuneita hiuksia ei saanut heittää ulos,
vaan piti ne polttaa tulessa. Miesten hiuksia sitävastoinei saanut
polttaa, vaan ne oli iheirettävä tunkiolle. »Miesten tuuleen, naisten
tuleen», oli yleinen ohje. Olen kuullut, etta Lapissa on sama tapa
vieläkin käytännössä ja perustuu tämä siihen uskomukseen, että

7
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jos naisen hiuksia on ulkona, niin lintu VIe ne siitä pesäänsä ja
silloin hiuksien omistaja tulee hulluksi.

Jos naimaikäisen naisen vaatteet syttyivät pa.lamaan ylhäältä,
esim. päähine, niin se ennusti hänen paasernistaan ylhäisiin naimi-
siin. Mutta jos ne syttyivät alhaalta, esim. hameenlieve, niin se
tiesi hänen joutuvan naimisiin hyvin alihaisarvoisen miehen kanssa.

Kihlautuminen toimitettiin kirkossa. Morsian meni vähän
edellä pitkin kirkonkonkia (pääkäytävää) vyöllään tyhjä tuppi.
Päästyään kirkon keskikohdalle hän pysähtyi ja sanoi: »Se kun tah-
too tätä tyttöä, pistaköön veittees tahan tuppeen». Silloin perässä
tuleva sulhanen pisti puukkonsa tytön tuppeen ja niin oli kihlaus
suoritettu. (Kertonut Kustaa Lammi Kuhalasta).

Syödessä ei kukaan saanut olla polvillaan, eikä annettu pienten
lastenkaan polvillaan syödä, koska Herran ehtoollinen kirkossa
nauti ttiin pol vistuneena, eikä sitä siis saanut arkisissa oloissa jäl-
ji tellä.

Kun lausuttiin nimi Jeesus; niin kaikki notkistivat polviaan,
mutta jos ,istuttiin, niin kumarrettiin päätä rintaa vasten. Mutta jos
kuultiin nimi Kristus, Vapahtaja tai joku muu hänelle kuuluva nimi,
niin silloin ei notkistettu polvia, eikä kumarrettu päätä.

Kun kirkolla soitettiin sunnuntaiaarnusin huomerikelloja, niin
silloin kirkonmäellä 'Olevat miehet nostivat lakkiaan ja naiset niia-
sivat. Ne, jotka eivät vielä tällön olleet .kirkolla, suorittivat tä-
män tervehdy ksen »papinkelloja» soitettaissa. Pahimmin myöhästy-
neet tekivät saman tempun silloin, kun hautaus- tai yhteentulo-
kelloja soitettiin.

Kun tähtikirkkaana talvi-iltana näkyi taivaalla valonväläh-
dyksiä, niin selitettiin tämä siten, että silloin taivas aukeni jonkun
autuaana kuolleen taivaaseen ottamista varten. Tästä asiasta pu-
huttiin suurella hartaudella. Kun joku 'Oli sellaisen välahdyksen
nähnyt, <niin hän siitä lyhyesti ja vakavana huomautti: »Taivaskin
aukeni». Tämän johdosta sitten toiset lausuivat yhtä vakavina,
että joku onnellinen, autuaana kuollut taasen pääsi taivaaseen.

Sellainen usko oli hyvin yleinen, että jos ihminen kuolee ennen
kun hän on rippikoulun käynyt, niin hän pääsee taivaaseen. Vasta
rippikoulusta päästyään joutuu han vtekemistäan synneistä itse
vastaamaan. Ennen rippikoulua tehtyjä syntejä nimitettiin »nuo-
ruuden synneiksi» ja ne luultiin saatavan anteeksi, anoi tahi ei.

Lapsen kehtoaei saanut kiikuttaa »tyhjiltiis» eli silloin kun
lapsi ei ollut kehdossa, koska muuten [apsen pää tuli kipeäksi.

Pyhät yö oli yleensä Ikiel'lettyä, mutta erittäin oli kielletty saap-
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paiden rasvaaminen pyhäaamuna. Kun joku oli leikilIisdlä päällä
toista herätellessään, niin hän sanoi: »Nouse ylös ja hyppää, niin-
kuin sen sielu helvetissä, joka pyhäaamuna saappaitaan rasuvoittee».

Eläinäänien matkintaa.

Kun pienet lapset olivat pahalla päällä, niin otti isä tuskastu-
neen lapsen polvelleeri ja koetti viihdytellä häntä eläinten ääniä mat-
kimalla. Hän kertoi, miten kahden naapuritaion kukot ovat aina
sotajalalla keskenään, ja miten toinen näistä: nousee aidalle ja toi-
nen pöyhistelee itseään kotitunkiolla. Sitten aidalla oleva kukko
päästää tuirnan kiekaisun: »tosta töötäa!» ja hyökkää samalla naapu-
rin kukon kimppuun, jolloin niiden kesken alkaa tulinen tappelu.
Tämän tappelun kulkua sitten yritetään .kuva.illa vielä mahdolli-
simman hauskalla tavalla.

Kerrottiin myöskin, mitä iso ja pikku sonni sanoivat. Iso sonni
sanon: »Menen kylän karrrrjaan», jOlhon pikku sonni huutaa: »Mina
myös, minä myös!» Arrät koetettiin saada jyrisemään mahdollisim-
man karkeina, kun taas pikku sonnia matkittaessa käytettiin kimeää
ääntä.

Kerrottiin, miten kukko huutaa: »Tukholmiin viedään!» Tähän
vasikka jatkaa: »Minä myös!» Lopuksi siihen vielä sanoo pukkikiri
karkealla, märisevällä äänellään: »Jumal'armahda sen päivän paal!.

Kerrottiin myöskin lampaasta eli utista, joka oli .karitsoineen 'lai-
tumella. Kun ilta rupesi hämärtämään, meni pikku-utti emänsä
lähelle ja huusi: »Aitii, mennään nyt jo kotia». Emällä sattui silloin
olemaan suu täynnä ruohoja, joten sen puhe kävi hyvin mökeltä-
mällä, kun se vastasi: »J ahka mä tän palan 'lopetan»!

Kertojan piti .kaikkia näitä ääniä matkia hyvin hauskaHa ta-
valla, sekä itse laskea aina lausuntonsa perään hyvä naurunrähäkkä,
silloin hänen usein onnistui saada pienokainen hyvälle tuulelle.



Tammelan vanhoista kansanomaisista
huonekaluista.

Kirj. maisteri Arne Appelgren.

Tämän selostuksen laatijalla oli viime elekuussa kymmenen
päivän aikana mielenkiintoinen tilaisuus enimmäkseen ylimalkai-
sesti mutta joissakin kylissä perinpohjaisemrninkin tutustua vanhan
Tammelan, etenkin Forssan maalaiskylien talonpoikaiskodeissa
säilyneeseen vanhaan huonekalustoon. Tietenkään niin lyhytaikai-
nen tutkimuskoe ei voinut antaa 'lopullisia tuloksia. Tämähän oli
a'lustava työ, osittain uudessa muodossa tehty. Ennen 'kaikkea oli
sen tarkoituksena herättää kysymyksiä, jotka perinpohjaisempi
tutlkirnus vähitellen saa selvittää, korjata ja syventää.

Ensimmäinen ja tärkein kysymys, johon inven toimisa loitteemme
oli antava vastauksen, oli tämä: kannattaako Lounais-Hameessä
tehdä täyde'llinen inventoimistyö? Siis: onko tämän seudun vanha
peritty huoneensisustus muodoissaan, koristelussaan tai värit yk-
sään arvokasta tai muitten maakuntien kalustoihin verrattuna oma-
peraista?

Työhömme varatun lyhyen ajan takia oli huomiomme kohdis-
tutta va ainoastaan eri huonekalurnuotoihin, sisustuksen kokonai-
suutena jäädessä tunkimatta. Uusi aika toisirie vaatimuksineen on
usein särkenyt sisustuksen eheyden, .kaluston eri osien kuitenkin
säilyessä joko entisessä paikassa tai U'HakoQille siirrettyna. Tästä
syystä olikin niitä yksilöinä helpompi tutkia.

Heti hämäläiseen taloon astuttuaan havaitsee, että on tultu



savupirtin entiseen valtapiiriin, missä maalaamaton kalusto ja ver-
hoamaton seinä käytännöUisempänä ei tietenkään ole väistynyt
maalattua pintaa ja' paperitapettia. Johtuu mieleen luutnantti
Ramsayn, kertomus kesäi-
sestä matkasta Hämeessä
vuonna 18°1, josta kerto-
muksesta saa käsityksen,
että silloisten pirttien ja
tu pien sisustus oli miltei
kokonaisuudessaan kiin-
teätä ja pienen talouska-
luston säilytys hyvin-
kin alkeellisella kannalla.
»Turhaan hakee hyllyä
puhdistettuine puuastioi-
neen», lausuu Ramsay.
Eikä kaappikaari näytä
täällä vakiintuneen mää-
rattyjhin paikkoihin, rni-
käesim. Pohjanmaalla on
yleisesti tapahtunut.
Myöskin kaappien muo-
dot tekevät uskotta vaksi,
että tämä säilytyssuoja on
verrattain myöhäiseen tul-
lut Lounais-Hämeessä
yleiseksi. Lännestä tart-
tuneet vaikutteet eivät ole
ajoissa ehtineet kotiutua
näin sisämaassa sijaitse-
vaan maakuntaan.

Lounais-Hämeen huonekalustosta tarjoavat pöydät ja arkut
kansan taidetuotteina suurimman mielenkiinnon. Muodot ovat hy-
vinkin vanhoja ja muunnosrunsaus miltei upea. Vidä Iloa-luvun
lopussa viljellään muotoja, jotka näyttävät periytyvän aina keski-
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Pirtin pöytä Vieremän IngilIä.

Pirtinpöytä Lunkaan YlihokalIa.
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Tuvanpöytä Kalsun Mänttärillä,

Pirtin pöytä Kuusten Lanalla.

A'C.

Jakkara Talsolan
Paa volassa.

ajalta asti. Niin on tavallisen pirtin- ja tuvanpöydän laita, jonka
jalustana on balusterin muotoinen pölkkypari po.kkipuineen ja an-
turoineen, yhdistettynä puomilla, jota vahvat kiilat suulittevat.
Pöytälevy on irtonainen ja leveista laudoista tehty. Näissä pöydissä
ihailee balusterien runsasta muodonvaihtelua. Välistä ne ovat re-
hevän 'kaarevia, jota ominaisuutta pullistuvan keskiosan syvään lei-
kattu uurre korostaa, tai särmikkäämpiä, piirteiden eloisampaa pol-
jentoa synnyttaviä. Ainoastaan yhteen pöytään oli leikattu vuosi-
luku, nim. Vieremän Ingin; sen eloisat, särmikkäät muodot ovat
tästä päättäen syntyneet veistajan käsistä. Tämä voi olla vanhimpia
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näkemistämme pöydistä, 'kaarevien balusterinrnuotojen siinä tapauk-
sessa ollessa nuorempia, ainakin yksilöinä, jollei juuri Iaji'ltaan. Pidois-
sa ja kesteissä kaytettyna pirtinpöytänä se on joskus todellakin juh-
lallisen pitkä, ulottuen yli suuren osan päätyseinää ja ollen esim.
Humppilan Kennilla lähes 4 1/2 metriä pitkä. Semminkin
tuvanpöytänä 'löytää välistä vaatimattoman rnuunnoksen
tätä pöytälajia; siina balusterit on, ikorvattu suoralla, kapealla pölk-
kyparilla, joita kahdet puomit yhdistävät (esim. Kalsun LassiHa).

Yleisen goottilaismallisen balusteripöydän ohella on Lounais-
Hämeessä säilynyt yksi edustaja vielä vanhempaa tyyppiä, 111m.
nelihaarainen, osrnonsolmulla koristeltu pöydänpölkky, jonka
alkuperän otaksutaan juontuvan verrattain varhaiselta 'keskiajalta.
Suomesta ei ole monta tällaista pöytää tiedossa. Yksi niistä on säi-
lynyt Turun linnassa ja on todennäköisesti linnan keskiaikaista ka-
lustoa, koska siihen on merkitty vuosiluku 1454. Läheisiä muotoja
14 :nneltä sataluvulta Gn otettu tai teen myös Englannissa. Bal uste-
rijalustapöytä taas on levinnyt melkein ympäri koko Euroopan,
vaikkakin se aikojen kuluessa on käynyt yhä harvinaisemmaksi ja
on jo Suomen r annikkoseuduiltakin miltei kadonnut.

Tämä Tammelan Hykkilassa säilynyt (alkujaan Jokioisten kar-
tanosta lähtenyt) pöydänpölkky johtaa mieleen rotevan puun kannon,
ja sen keskipaikalla 'k'ohoava osmcnsolmukoriste muistuttaa luonnon-
kasvuista visanpahkaa. Yhdistä vää puomia ei ole, vaan nelihaa-
raiset pölkyt ovat olleet vapaina toisistaan. Levy on tietysti ollut
irtonainen niinkuin goottilaispöydässäkin. Koska tämä vapaapölk-
'kyinen pöytä antaa valaisevan näkökohdan pöydän alkukehityk-
sestä, tulkoon se tämän yhteydessä lyhyesti selostetuksi. Tästä la-
jistaei näet ole pitkä askel siihen alkuperäiseen asteeseen, jolloin pöl-
kyt olivat ainoastaan tilapäisiä alustoja ja levy pidettiin, syödessä
polvilla, ja se palveli silloin sekä pöytänä että lautasena - mene-
telmä, jonka ,kerrotaan olleen käytännössä Norjassa vielä uskonpuh-
distuksen jälkeen. Pöytälevy ja lautanen tietysti juontavat alkunsa
samasta laitteesta. Niin kertoo roomalainen kirjailija muinaisista
germaaneista, että he syödessä istuivat erikseen, jokaisella polvillansa
ruokalevy.
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Muista Tammelan seudun pöytamalleista ei ole paljon sanotta-
vaa. Suurin osa on vallan yksinkertaisia. Näistäkin vanhimmat
muodot ovat huomattavimmat: matala kaappipöytä, joista yksi
(Hykkilasta) oli yritetty kukkasmaalauksilla koristaa, ja melkein
neliömäinen suorakulmiopöytä, jonka neljä jalkaa ovat Ikehyspoikki-
puun yhdistämät. Molemmat lajit polveutuvat renessanssi tyylistä;
edellinen on nykyään muodin suosima, joskin talonpoikaiskulttuu-
rin mallista eroavassa muodossa.

Arkku Teuron Mäkisellä.

Yleissilmäyksessään Suomen talonpoikaiskulttuurin taiteeseen oli
professori Sireliuksen todettava (Suomen taide nimisessä teoksessa),
että Ita-Suornen rahvaan kalustosta ainoastaan pöydällä oli taiteel-
lista arvoa, tarkoittaen tietenkin samoja vanhempia pölkyllisia muo-
toja, joita edellä olemme käsitelleet.

Mitä Lounais-Hämeeseen tulee, on myös arkku .laskettava tai-
teelliselle tasalle nousseisiin saavutuksiin. Arkuissa on niinkuin pöy-
dissäkin mittojen sopusuhtaisuus ja verrattain runsas koristelu tun-
nusmerkkinä. Varsinkin on raudoitus huomattava. Tällä oli tar-
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kein merkityksensä keskiajalla ja meillä - kulttuurisaavutuksien
myöhästymisen takia - vielä uuden ajan alussa, vanhat puusepät
kun eivät tunteneet kehystamismenetelmaa, vaan käyttivät kiskoja
liittääkseen laudat toisiinsa. Vanhemmissa arkuissa olisi siis maa-
lattu puupinta ollut liikakoristelua, koska niiden koristelu keskit-
tyy taiteikkaasti taottuun rautaan. (Tässä yhteydessä sopinee mai-
nita vaikeudesta maaritella kansanomaiseen kulttuuripiiriin kuulu-
vien esineiden ikää. Vanhat tyylit ovat näet tarpeen mukaan mu-
kaeltuina kansan keskuudessa täysin elinvoimaisina välistä vuosi-
satojakin sen jälkeen, kun ne ovat 'lakanneet vaikuttamasta suu-

Arkku Luuttilan Anttilassa.

rissa kulttuurikeskuksissa, vieläpä kotimaamme säätyläisoloissakin.
Samaten kuin muotojen »elinaika», myöhästyy niiden synty, mutta
tämä seikka on vaikeammin todettavissa.)

Niinkuin kuvattu Teuron arkku osoittaa, muistuttavat arkku-
jen vanhemmat raudoitukset ikivanhoja sakastinovia, koko sivuja
kauniisti peittävine raudoituksineen, joten siis muodot periytyvät,
jos kohta ei itse esine, aina 'kökiajalta asti. Ei 'Olisi vallan ihmeel-
listä, jos perinpohjaisernpi tutkimus voisi todeta, että Lounais-Häme
on maammme taiteikkaimrnan sepäntyön keskuksia. Aivan merkil-
listä on, että nämä monisatavuotiset mallit ovatesikuvina vielä
r Soo-luvun alussa, mitä seikkaa Teuron arkun vuosiluku 1819 to-
distaa. Mutta useimmissa samanaikaisissa arkuissa rautakiskot ovat
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kavenneet, lehti- tai kukkas-aihe (lieneekö keskiajan ja ryijyjen elä-
mänpuun jatkoa ja roisintoa?) on supistunut, mutta kannen sisä-
puolta sen sijaan koristellaan vaatimattomilla yksivärisillä köynnös-
aiheilla tai nimikirjaimia ympäröivällä Ikartussilla.

Vanha ,kansanomainen sänky - laatikkomaUinen, mutta verrat-
tain korkeajalkainen - lienee vielakin Lounais-Hämeen vanhoil-

II~~:J~~~fVr ..... _-- ~

Sänky Kuuston Lanalla.

Sänky Linikkalan Uudessa-Similässä.

lisissa taloissaemmmll1 käytännössä, mutta sänkysohva on JO pit-
kän aikaa täällä voittanut alaa. Mielenkiintoista oli, että Tam-
melan seudulta löytyi yksi varhaisen I70o-luvun malli, nimittäin
Kuusten Lanan sohva, jossa on 'kaarevat täytetyt käsinojat ja jonka
ke'hystettyihin peilipintoihin jaettua selkälautaa koristaa kaunis
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reunaprofiili. r Soc-luvun alussa jäljitelläan joskus säätyläisten
käyttämiä sohvamalleja - selkänojana on kehystetty puolarivi -,
kunnes sängylle 1850:n tienoissa onnistutaan luoda eheä kaunis asu,
jossa 'kustavilaisaikainen muoto ja myöhäisantiikkinen koristelu
omaperäisesti muunneltuina ovat aineksina.

Myös ,kaapeista on suurin osa hyvin yksinkertaisia. Parhaiten
ovat jääneet muistiin renessanssityylin rakenteellista muotoa omaa-
vat mallit kehystävine profiloituine listoineen ja suorakulmaisine

Kaappi Lunttilan Anttilassa.
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Kaappi Lunttilan Anttilassa.

peilipinwineen. Useimmat ovat yksiovisia, jotkut pieniä riippuvia
seinäkaappeja (eräs näistä poikkeuksena 1830-1uvulla kukkasmaa-
lauksin somisteltu), r Soo-luvun alussa aletaan kaappien peilipin-
toja sirostaa myös rihlauksilla, ja noin 1840 tulee ensimmäinen uu-
denaikaisempi laji käytäntöön: kolmiosainen »senkki», jolla on
porvarillisen myöhäisantiikkityylin muodot ja joka leviää no-
peasti.
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Senkki Lunkaan MäkiIässä.

Kalustoista päättäen rupeaa siis uuden ajan kulttuurivirtaus
vaikuttamaan myös talonpoikaisoloihin Nikolai I:n vallan aikana.
Senkkikaapeista olemme jo puhuneet. Saman tyylin koristeluai-
heet ja porvarillisen viihtyisat muodot esiintyvät tuoleissa, etenkin
keinutuoleissa, joiden seikanojia 'lyyrat ja auringonpuolikkaat
kaunistavat monin mallein rnuunneltuina, mikä seikka osoittaa var-
maa kotiuturnista. Nämä myöhäisen tyylin tuotteet voi siis myös-
kin myöntää tyypillisiksi Tammelan seudulle, mitä ei voi väit-
tää niistä harv.oista esineistä, joissa barokin, rokokcon ja kusta vi-
Iaisajan tyylin vaikutuksia on havaittavissa, sillä näistä puuttuu
cheaksi sulautunut muoto. On muistiin merkittävä myös se seikka,
ettemme matkallamme nähneet yhtään selvää renessanssituolin jäl-
jennöstä, mikä voi olla satunnaista. Vanhimmassa vuosiluvuin
merkityssä tuolissa - 178o-luvulta - oli selässä kaareilevin ääri-
viivoin veistetty balusteri'levy - siis barokkia muistuttava -, jot-
kut toiset olivat ikivanhaa mallia: vino, profiloitu selkälauta kiin-
nitettynä paksuun ympyriäiseen istuinpuuhun. jota kannattaa neljä
yksinkertaista vinoa <kapulapuuta jalkoina.

Lopputuloksena lyhytaikaisesta inventoirniskokeestamme V.oI SllS

sanoa, että aloitteemmeei ollut turha. Tammelan seudun kalusto
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Keinutuoli Hykkilässä. Keinutuoli Kuusten Lanalla,

on kyllä suureksi osaksi alkeellista ja yksinkertaista, mutta siinä on
säilynyt ja viljelty kauniita, vuosisatoja vanhoja muotoja. Väriä
e: sivelty puun pintaan, mutta sitä koreammin loistivat juhlapöy-
dän peitteet ja vuoteiden väHyjenpäälliset - seikka, joka ilmaisee
todellista kauneusarvojen säästä vää ja tehokasta käytän töä tajuavaa
aistia. Lännestä tuleva kuittuurivirtaus loi rannikkoseuduilla ja nii-
den lähimailla, missa vilkkaampi liikenne ja vielä kieliyhteyskin
edisti kehitystä ja toivat uusia vaikutuksia, uuden sisustuksen muo-
don, joka ei paljon ole päässyt vaikuttamaan savupirtin maailmaan.
Myös muilla esineellisen kulttuurin aloilla huomaa saman seikan:
maakunnanerämaissa jalkajousi ja keihäs väistyivät hitaasti tuli-
aseita; ryijyjensä omaa vanhaa muotoaarteistoa hämäläiset säilytti-
vät uusmaalaisten, satakuntalaisten ja eteläpohjalaisten käyttäessä
hyväksensä barokin ja rckokoon runsaita tyylimuotoja.
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Maanviljelijä «aarlo ~·lli.

Kuluvana vuonna on yhdistyksemrne keskuudesta jälleen. pois-
tunut kuoleman 'kautta yksi perustajajäsenemme, maanviljelijä Kaarlo
Alli Scmerolta. Kun tarkoituksemme on saada lahitulevaisuudessa
hänen elamakertansa lounaishämäläisten merkkimiesten sarjaan, tyy-
dyrnme tässä yhteydessä vain lyhyesti viittaamaan hänen elämän-
työhönsä ja luonteeseensa.

Kaarlo AlE oli syntynyt Alli-Seppälän vanhassa sukutalossa So-
meron Ollilan kylässä maaliskuun 21 p:nä 1868. Hän oli tarmokas
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ja kykenevä maanviljelijä hoitaen mallikelpoisesti laajoja tiluksiaan,
joihin oli liittänyt läheisen, Jokelan kartanonkin. Huomattavin
puoli hänen elämäntyöstään lankee kuitenkin yhteiskunnallisiin
harrastuksiin ja sellaisen uhrautuvan yhteishyvän piiriin, joka ,kantaa
tekijälleen ,kiitosta vielä kuolemankin jälkeen. Someron kunnalli-
sessa elämässä 'oli hän ensirivin miehiä :kuuluen jäsenenä tai puheen-
johtajana sen tärkeimpiin elimiin. Myös seurakunnan asioita hän
harrasti ja oli vaikutusvaltainen henkilö säästöpankin, osuuskaupan
ja osuusmeijerin hallinnossa. Hänelle annettua suurta, ulkopuolelta
oman pitajarrkin tullutta luottamusta todistaa m.m. se, että Kaarlo
Aili oli useat kerrat edustajaehdokkaana valtiopäiville ja että hänet
1925 valittiin presidentinvalitsijamieöeksi.

Nimenomaan Lounais-Hameen yhteenkuuluvaisuusaatteen kan-
nalta oli Kaarlo Alliesimerkiksi Ikelpaava henkilö, yksi niitä harvoja
somerolaisia, joka ilman ennakkoluuloja oli valmis liittymään kaik-
.kiin hyviin aloitteihin ja yrityksiin, joiden suhteen Lounais-Hameen
keskuksesta vedottiin maakunnan apuun. Niinpä hän otti osaa
hänelle ominaisella luottamuksella ja rehtiydellä täältä herätettyihin
sanornalehtiyr ityksiin - Lounais-Hämeeseen ja Forssan Lehteen -
valistus- ja puoluepyrinnoihin ja sel'laisiin puhtaisiiri liikeyrityksiin-
kin, joiden tarkoituksena oli koota kannattajia kautta maakunnan.
Sellaiset suhteet Forssaan ja hänen synnynnäinen valistusystävälli-
syytensä sai hänet liittymään -Kotiseutuyhdistykseenkin heti sen pe-
rustamisen yhteydessä. - Kaarlo Allin olemuksessa oli hämäläisen ro-
dun kauneimpia ominaisuuksia. Hän oli tyyniluontoinen ja vakaa,
muttei hidas ja hän rakasti hilpeätä leikillisyytta. Hän piti sanansa,
antoi toisille luottamuksensa ja oli avulias, vaikka itsensä suhteen
vähään tyytyvä. Näin hän rotuominaisuuksiensa puolesta samoin
.kuin alueellisesti oli Hämeen rintaseudun viimeisiä puhdasverisiä ha-
mäläisiä - mies, joka parhaiten edusti Sorneroa oman pitäjänsä ulko-
puolella. Kunnia sellaisen .kansalaisen muistolle!

Kaarlo Alli kuoli viime maaliskuun 6 p:nä. Hänen hautajaisensa
todistivat, että hänen merkityksensä oli ymmärretty, ainakin aa-
vistettu.
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