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Myllyjä vanhassa kappelissa.
Kirj. E d v. Ra u t a n en.

Miten hikisen työn on :Ieip~iviljamrne antanut varh aisempina aikoina, ennenkuin se on
tullut kelpaavalksi
ihmisruumiin
ravitsemista
tyydyttämaan, siitä saa pienen kuvan.
jos muistelernme
myllyjemrnc
kehityshistoriaa
ja jauhatustyötä yleensä esi-isien ajoilta.
Kuten
Iuonnonkansoilln
yleensä, niin on meidiin vanhassa kappelissammekin viljan
jauh atus
ollut ihmisvoimin
suoritettava. työ: hiertää kivien
välissä jyvät jauhoiksi,
Miten
alkeellisia ovat nämä kivimyiIyt olleet, en tahdo osittaisella
arvailemiselJa
esitellä,
vaan
I1ruvaan janhatusta niillä "k i nn a s k 0 s ken"
rnyllyillå, joita viela löytyy monien kotien
eteisten ja [iiterien nurkkauksissa ja Joista monet kivet vieläkin syksyisin uutisviljan puitua synnyttävät
yhtäjaksoistu

jyrinätä
valmistaeri
jauhoja
uutispuuroon,
Narna tällaiset myllyt, >kä s ik i v e t, valmistettiin
kahdesta
irraltisesta
kivilaatasta.
joista
päällimäinen
oli aina
pyöreä ja suurta limppua muistuttava.
Alimaisen kiven pyöreys ei suinkaan ollut huol iteltua, vaan kelpasi se kalteareunaisenakin
tarkoi tu kseensa.
Päällimäisen
'kiven keskellä
<Yli noin 10 sm, h alkaisijal la
oleva reikä ja jauhatuspinnan
puolella oli reikien
reunoissa
uurrokset,
joihin
upposi yli
reran noin 15 sm. pituinen, 3
sm. levyinen
ja 1 sm, paksu
rauta.
Siinä oli pieni pyöreä
reikä. .keskeflå,
my Hynsiil i.
Alimaisessa kivessä oli pystyssä pieni tappi keskellä kiveä.
Tähän tappiin asetettiin siili ja
päälllimäisen kiven laskeutuessa solahti siilin päät reiän reu-
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noissa oleviin uurroksiin ja niin
tuli kivi vang ituksi pyörimään
keskipisteensä
ympäri huolimatta pyorittåjänsä
epävakaisista nykåisyistå.
Kiven pyöritys
tapahtui
lahelila u.lkoreunaa
olevasta
puisesta kadensijasta.
Viljanjanhatusta
alettaessa
nostettiin myllykoneisto. käsikivet, joko poydiille tai kumollaan olevan tiirrun pohjalle ja siinä sitten alkoi kärsivällisvvttä kysyva työ. TciselIa kädellä pyöritettiin myllyn
ja toisella kädellä otettiin .ivvävakkasesta vibjaa, jota sitten
pienissä erin pudotettiin
myllyn napaan.
Nopealla 'pyorittåmisel la saatiin jauhot
karkeampia ja hiljaisella. hienompia, ja vieläkin hienompieri
jauhojen saamiseksi oli pakko
käyttää vilja useampaan
kertaan kivien Iläpi.
Ryynien valmistus tuli käsikivi!llä suuritöiseksi sillä, et ta
ryyrieista oli aina välillä eroitettava kuoret. Se tehtiin tavallisemmin pohtimella.
Poh.din oli mataila, pitkäläistä v ak- .
!ki:la muistuttava,
vain sillä
eroitukselda,
että toinen sivu
oli alespainettu
kielekkeeksi.
Päissä
olevista
kädensijoista
kiinnipitäen
otettiin .pohdin,
.iossa oli ryyniksi jauhatettua

viljaa, ja edesså reisia vastaan
heila utettiin poh tirnessa olevaa
viljaa siten, että siitä syntynyt
tuuli viskoi
kuoret erilleen.
Vielä eri harvuisilla seuloilla
senlomalla saatiin ryynit tasasuuruisiksi,
Tällainen
viljanjauh atus vaati tasaisen voiman
käytön. Aamusta iltaanjatkuvana
tuli jauhattajan
kestavyyskin koetukselle.
Itse työ
ei vaatinut tekijältään mitään
erikoista kätevyyttä ja senjohdosta
syntyikin
leik.kipuhe:
"Kätevän kelpaa, pääsee tupatöihin sadeilmoilla".
Tämä oli
aina valmis huomautus sateisina päivinä jauh aja'lle.
Kun viljan· jauh atus oli tällaisella koneistolla hyvin suuritöistä ja aikaa vaativaahommaa, niin siinä vh teydess.i
saattoi monikin ajatuksin askarrefla suunnitelmia luonnonvoimien vangi tsemiseksi, Vesi
ja tuuli osattiin jo varhaisempana ajkana vaniita juuri leipäviljan jauhatukseen. Vesi onkin käyttövoimana
ollut yleisesti siellä, missä vain on ohlutpienempiä
vesiputouksia,
ja
taas aivan tasaisilla Iakeuksilla turvauduttiin
tuulen
voimaan. Hämeen ja Satakunnan
rajoi'l'la, Lounais-Hämeessä,
on
tämä
ollut huomattavaa
eri
.puolilla'
rajaa.
Satakunnan
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puoli
on oll ut tuulirnyllyista
rikas, ja taas Hämeen puolella
on maan epätasaisuus
synnyttänyt
puroja ja monia pieniä
vesiputouksia,
joiden part aable
rakennettiin
vesimyllyjå,
Alkeellisin
vesimylly
oli
ja 1 k a rn y 11 y.
Pystysuoran
navan allapäähän oli kiinnitetty siivet, joita vasten vesi virtasi saaden navan pyörimään.
Navan yläpää pyöritti
paall imaista kiveä ja ali sen
kiven
keskellä oleva reikä oli navalle s:amalla laakerina.
TälJlainen vesiratas
pyöri matalammallakin vesiputouksella,
kun
vain vesioja oli tarpeeksi,
v irtava.
Alunperin
olivat
kivet
avoimena
ja jauhot
lakastiin
myllyn
permannolta
säkkeihin.
Sittemmin
näiden myl lyjen kivet varustettiin
er ikoispoydal'lå, joilla oli reuna korokkeena,
aivan kuten
rnyohemmin käsikivi'llä, ja av orr:ena olevasta
kulrnauksesta
oli
jauhojen säkkeihin saanti kaytännöllisempää.
Lopulta
nnmät kotoiset vesimyllyt
saivat
täysin kiviä suojaavat
kah nat
ja niiden yhteydessä torvet iauhoja säkkeihin
juoksuttamaa
n.
Vesimyltyja
kappelissamme
sa paikoissa:

on
ollut

vanhassa
seuraavis-

Kartanonkylässä
Koskelan
kaskessa
Ojalan
Ioh'koti'lan
luona oli jabkamylly.
Viime
vuosisadan
.'keskivaiheilla
on
tä.mä
mylly
s:aanut
hävitä,
mutta viime aikoihin
asti
on
koskessa säilynyt joitakin mylIynjatteita,
ja varsinainen
myllyhuone on siirretty
Oja'lan riihiladoksi,
mikä on vieläkin
jålellä.
Onko
tämä ollut kvlå- .
kunnan
yhtteinen lahlcornyllv
tai yksityisen
omistama,
ole saanut
tietooni.

en

Varsanojan
kylässä
on ollut
kolme
tällaista
jalkamyl'lya.
Ylin on ollut Myllylan koskessa ja alin Hokan koskessa. Kolmas on sijainnut näiden kahden

kesk iva.iheiilla.
sa oli noin

Hukan

25 vuotta

koskessitten

ve-

sirattaalla
käypä
pärehöylä.
Saamistani
kertomuksista
oletan, että Varsanojan
myllyt olivat lah'kornyllyja,
Näistä
pitäisi olla merkinnät
kylän vanhoissa kartoissa
ja tietysti vastaavat
merkinnät
myoski n

maakirjoissa.
Levän kylän suo-ojassa
on
kerrottu
olleen
jalkamylly
maanties:tä
vähän alaspäin Lavansuolle.
Tämän
myllyn
käyttöajasta
on vierinyt paljon
vuosia,
koskapa
jo vanhusten
kertomia
ovat ne tiedot, että
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mylly turvekattoisena
oli vuosikausia
hoidotta
ollen ha utautunut tulvavesien keskelle.
- Toinen Levän kylässä ollut
jalkamylly
oli Toivolan kosJoessa lähellä Kö];lin taloa KölIin puolisella rannalla.
Myllyn
käyttöajan
pitentämiseksi
oli
myl'lyn
ylapuo lel la olevalle
pellolle tehty pato· käyttövoiman säännöstelemiseks!.
Noin
60 vuotta sitten on tasså myllyssä vielä jauhatettu,
Myllyn
viimeisen vesirattaan
valmisti
Lähdemäen Taata.
Palrkkalan
kylässä on -ollut
kaksi vesimylllyä, n. s. jalkamyllyjä. Pietilän talon omistama
mylly oli kansakoulun
luona ja muistoksi siitä on vieläkin myllynkivi porraskivon.i
kouluilta Luukkalaan johtavassa oikopolussa.
Myllyn käyntiajasta on kerrottu, että Pietilän isäntä
oli luonut
ojan
y:lempänä
oleville vesivarastoille saadakseen vettä myllylleen. Vesipaineet ovat ylhäältä olleet niin suuret, että vesi
syovytti vähäisen rasimuodostuman
nykyisen
Luulekalan
puutarhan
sivussa, - Toisen
Pal ikkalan myldyn omisti Nissilä. Tämä mylly sijaitsi lähel\lä isoa maantietä. Vähällesuolle vievän
tien vieressä.
Nissilän
myllyn
paikalla oli

myöhemmin
pärehöylä.
Edellisen vuosisadan keskivaihe on ollut kuolettavaa ruttoa
tällaisille pikkurnyl lyille. Pa'likkalan
myllytkin
tunsivat
voimarnsa
heikon tuvan siinii
suhteessa
kuin
uutisraivaaja
kaivatti maa-alueita.
Perttulan
kylässä on ollut
neljä jalkarnyllya.
Kolme on
ollut Letkun ojassa Levon koskessa.
Jä;m;ät ovat olleet lah'komyllyja.
Kalle Levo omisti
myöhemmin
alisen myllyn ja
vaihtoi jalkarattaan
tavalliseksi vesirattaaksi.
Tulvavesien
aikana
teh tiin tässä Levon
myllyssä
15 vuotta takaperin
vielä jauhoja ja päreitä.
Isonjaon järjestelyssä
tuli torppa
siirrettäviin ja silloin myyti in
myllykiri
h ajoitusvelvoitu ks el1a. - Neljäs Perttulan
kylän
jalkamyllyista
oli
Peltolan
lohkotilan luona olevassa pienessä koskessa, Myllyä nimitettiin "vaivaistenmyIIyksi"
ja
koskea on vieläkin mainittu
Va,ivaiskoskelcsi.
Mannisten ky.län maiden läpi
virtaa niin paljon iso puro, että
sille on annettu joki-nimitys:
Kuusjoki.
Tässä on vähäiset
vesiputoukset
lähellä maantiesiltaa, Ylinen ja Alinen koski.
Näissä on ollut myllyt ja niissa on pyritty
jauhattarnaan

I

~
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enemp ikin kiuin lah'ko tarvitsi,
Kappelilaiset,
jos ajattelivat
matkata
Loimaan
myllyille,
poikkesivat kaiken varalta tiedustelemaan, ol.isiko täällä ollut myllyn saant'ia. Pitemmän
ajan r860-, -70- ja -8o-luvuil'la, oli Alisessa myllyssä J aakko
niminen mylläri, joka aina tiedusteluihin
vastasi: ,.,Ei vielä
juur, mutta kyllä pi ijaan saa,
huomenpuol
jo kumminkin".
Tällaisella
myllynsaantitoiveella saattoi neljän tai viiden
k.ilometr in taipaleen takaa tullut! hankieri vetämä rnyllykuorma jäädä odottamaan myllytysvuorcaan ja sattuipa joskus,
että vuoroa odottaessa hårjat
saivat
oleilla
myklyvajassa
'kaksikin
vuorokautta
olkikimppu edessä. Mies oli kortteerattuna
myllärin saunassa,
josta aina sil.loin tällöin kävi
harjilleen vettä tarjoamassa ja
samassa huolehti myllyvuoron
esilletulosta.
Tällainen odotus
oli hupaisampaa
kuin lähteä
harkien
kanssa kahden pen ikulman taipaleelle isoille myllyille.
r88o-1uvun lopulla
uusi
kartanonomistaja
D. A.
Cojlin
ralkennutti
uudestaan
'Mannisten
myllyt,
ja
on
Alineri mylly vieläkin osittain
samassa
kunnossa.
Isompien
ves.ien aikana on myllyn ny-

kyinen
omistaja
h uoleh tin ut
myllyn käyttämisestä.
Ylisessä koskessa ollut mybly ei uusitussa asussaan ehtinyt pitkälti
vanhentumaan.
D. A. Collinin levoton Iijkemiesluorine perusti myllyn tilalle sahan, mutta sahakin on hävityksen kärsinyt ja Ylisessä koskessa on
enään vain koneiden alustoia
menneiden
aikojen muistona.
Ypåjan kylän osalta en ole
saanut päteviä tietoja, olisiko
siellä ohlut vesimyllyjä. Todennäiköiseltä tuntuu, että Myllykylän koskessa olisi' ol.lut rnylly. Vanha Myllykylä on ollut
koeken äyrää.nä ja ehkä juuri.
myllystä johtuu talon nimikin.
I<bs\ki kuuluu. nykyään Hau.kan talon omistukseen.
Pulakauden
aikana
rakennettiin
pieni sähkölaitos valon saantia varten.

*

T u u l im y.11- y t
saattavat
olla uudempaa kehitystä, sillä
en ole kuullut kenenkään vanhuksen kertoneen,
että tuulimyllyissa
olisi kahnat olleet
niin alkeellisia kuin ne ovat
olleet
jalkarnvllyissa.
Tuulimyllyja oli kahta eri mall ia,
isoja myllyjä ja h a r a k Ic am y 11y j ä.
Harakkamyllyiksi nimitettiin
niitä, joissa oli
huone
alla ja tuulisiivet ko-
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neistoineen
olivat
huoneen
uudelle
tontille.
Uudemman
päällä.
Huoneessa
olivat ki- ajan tulokas, såhkomylly, kotivet, eupp ilo ja kahna jauhojen
tarvernyllyksi
toi muassaan
ulosjuoksutusputkella.
Iso kuolemantuomion
Hokan mylmylly
oli kaksikerroksinen.
lYlle.
Myllykoneisto
oli kokonaan
Levän kylässä Lassilan talo
yläkerrassa, vain såldciinjuoksai vasta verrattain myöhään
su t~JIS1pUtki oli alakerrassa.
tuulimyllynsä.
HarakkamyllyKartanonkylässä
oli Kartanä !kai senkin täytyi alakertannossa harakkamy.Iy.
Suuren
sa luovuttaa uudempiin tarkoitalon
jauhatus vaati ahkeraa.
tuksiin
ehtirnat'tå kunno'ileen
myllyn
käyttöä.
Varhemmin
koti utua tontilleen.
Perttulan
kylässä
on ollut
pyorjk in Kartanon
mylly ripeänä, mutta 188o-1uvun alku- tuulimy1lyjä J aakko'lassa, tullut
puololba sai sekin kokea vanoston ka.utta Mannisten kylän
henevana ylönkatsetta.
Vuok- Paavolan
talosta;
Simolassa,
raaja R. Thulin hankki puimasiirtynyt huuto/kaupassa KartaSyrjalåan; Kuusjoen
koneiden
yhteyteen
"valikee- nonkylän
myllyn". Sen jålesta unohtui
ja Murron Mäkelässä, hävitetyt
tu ul.irnyily hoidotta seisomaan.
aikaisemmin.
Mattidan mylly
ja niin jonkun
aikaa vain
häviteitiin
lopullisesti
viime
maisemaa
kuvastama:ssa
ol- keväänä. Tervahaudan maalla
tuaan
lopullisesti
hävisi.
on haka, jota on nimitetty
Tuulimyllvmaeksi.
Tässä mäToinen Kartanonkylässä
ollut
tuulimylly oli Syrjalasså.
Tä- essä on aikoinaan olåut tunil imyllyma oli saatu Perttulan Simo- mylly. - Håvitettyjen
lan huutokaupasta
ja saavutti
jen lisäksi tulee pienikätevien
Syrjalassa lyhyen ikälisän. Ha- poikien !kyhäämä mylly, johon
rakkamylly
ja sen arla oleva Olli järjestetty kåsikivet kiviksi. Tämä mylly on ollut Tuurakennus
ikatsottiin hyödyttävämmäksi
muussa -toime:::sa, ran torpan lähellä ja rakentajina silloiset Tuuran pojat. -joten häviö tuli senkin myllyn
Ainoa verrattain vanha, mutta
osaksi.
Varsanojan
kylässä oli Ho- käyntikunnossa oleva mylly on
Uljaana
ka1la harakkarnylly,
Aikui- Mätikkömäen mylly.
semmasta asemastaan sai myl- ja tyohäluisena se seisoo vanlytkin
snrron
talon
muassa halla tontillaan ja aina silloin
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tällöin
apuaan

antaakiri
omistajal

kåytännöl.Jsti
leen.

Perttu-

lan kylän myllyistä
oli Mattilan ja Mätikkömäen
rnyl lyt isoja myllyjå,
toiset harakkamyiIyja.
Mannisten
kylässä on Paavolassa ollut aikaisemmin
tuulimylly, joka myöhemmin
pyö-ri
Perttulan
J aakikolassa.
Ansaskorven
lohkotilalla
oli viela
jokunen
VUOSI
sitten
käyntikunnossa
oleva
tuulirnyåly,
mutta
isännalle sattunut'
tapaturrnainen
kuolema
mylty. S1
joudutti
myllyn
häviämistä.
Mannisten
rnyllyt
ovat
olleet
harakkamyllyjä.
Ypajan 'kylassa on ollut runsaasti t'uulimyl.yjå.
j o ka irel la
talohla
jopa
Joku

on ollut oma .myJlynsD,
monella
torpparillakin.
hyvämuistoinen
vanhus
VOISI
kait vielä tehdä tilastoa
eri omistajäin
myllvrnuodois-"
ta,
missa
on ollut isomylly.
missa
harakkamylly.
Nykypäivinä
on vielä käyntikelpoisessa ikunnossa yksi my.lly k urnpaakin
tyyppiä,
nim. isomylly
Uotilan
talossa
ia harakkamylly
Vanhan-Seppälän
t alossa. Uuden-Laurilan.
rny l'iy seisoo vielä pystyssä,
mutta vuosikymmeniä
hoidotta
olleena
vastaa
se käyttökelvottomana
kaiken 'katoovaisuutta.

ku-

!!
I

I

t ~

!
f

l

,I
,
i

Vanhan.Seppälän

mylly,

Varhaisempina
a ikoi na antoi
kansa
kaikelle
vanha le
suuremman
arvon
kuin myöherI1min aina
r880-:luvulta
alkaen.
Vielä I880-luvulla
o.i moniaita
yksilöitä,
jotka täydesti
luottivat vanhemman
ajan uskomuksiin ja niille o.letettuun
tehoon.
Si.loin sai vielä
havaita
vakaassa
mielessä
yriteltävän
tuulta
kiihdyttää.
Kun viljasäkki oli tyhjennetty
tuulimyllyn supp iloon, siinik ahlc-t.
haka,
aukaistu
ja my ll yns iivet
käännetty
t'uul ta kohden,
niin
nähtiin,
oliko
tUI1~i todella
niin voimakas,
että jaksoi myllyä pyörittää.
Ellei my ly pyörinyt,
niin
etsittiin
loppuun
kulunut
luuta ja vietiin
aSU-
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muksen tulipesään
palamaan.
Luutien
polttamisen
uskotti in
varrnuude.Ia
synnyttävän
tuulen.
Myllyn
siili
o.li taikakalu
käräjäriitaisuuksien
voittamisessa.
Oli tarvis kolme my llynsiiliä mukana kar åjila. niin
Forssan Leludes

oikeusjuttu
päättyi voitojlisesti. Käsikivien siilit olivat pienuutensa tähden tähän tarkoitukseen sovel iaimpia, ja aina
joskus tiedettiin useamman käsimyl.lysta kadonneen si il in aivan samanaikaisesti,
s'ä Iolka'k.
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HBILU 'KETNUNI KOHKE'ALLE
...
on paallekirjoituksena
Kotiseutukuvauksia
Louna.is-Hameesta
N :ssa VI olevalla
kirjo it ulcsella, missä eelostetaan
"ais,a1keinuj'en valtakaut.ta". Kuvamme esittaa Vajkeavi idan !kyläkeinua vuonna
1912.

Kansakoululaisten keräämiä
paikallistarinoita.
Niinkuin lehdessämme on aikaisemmin kerrottu, ovat kansakoululaiset
Forssan tarkastuspiirissä Kotiseutu-rja Museoyhdistyksen
aloitteesta koonneet ja kirjoittaneet
muistiin
vanhemmilta
ihmisiltä kuulemiaan paikallistar inoi ta. Kotiseutupäivien johdosta julkaisemme tässä osan tällä tavalla
kertyneestä
runsaasta tarinakokoelmasta. Myöhemmin saanemme tilaisuuden
julkaista
näitä 'tarinoit'l vielä lisää.
Aarnihauta.
Nöin kilometrin
päässä Salkolan
kylästä
oli erään Salkolan talon.
Puuskan,
n iit ty,
jota, kutsuttiin
Villiksi.
Vanhat ihmiset kertovat,
että siellä nähtiin aarnihaudan
palavan. Ja sen aarnihaudan
reu nal lx
oli ollut kultainen
kurikka ja hopeainen härjän
ies.
Kun ihmiset
menivät
lähelle aarni hautaa, niin
se ,paloi kirkkaasti.
Ja kun ihmiset tavottivat
nähdäkseen aivan läheltä ku lt aist a kurikkaa ja hepeaista harjan iestä, jotka aarni haudan

reunalla
olivat
ja niin kauniisti
loistivat, niin samassa ne menivät
maan alle aivan äkkiä.
Mutta kun
ihmiset
poistuivat
aar ni haud al t a,
niin samassa taas ne tulivat maan
pinnalle
aivan samanlaisina
kuin
ennenkin.
Niin kauan ne pysyivät
taas maan päällä, kun ei ihmisiä
tullut lähelle, mutta ihmisten tultua ne heti katosivat maan sis aan ,
Kertonut
Mikko
Somerniemi,

Tuominen,
Sa lkola.

Erään aarnihaudan
sanotaan olcvan Leopatamossa.
Siinä kerro' aan
olevan paljon rahaa. Ja on sanottu,
että eräs mies meni sitä hakemaan
ja palellutti
itsensä niin, että sai
Kuoleman taudin.
Kertonut Viinu Helenius.
Somerniemi,
Häränoja.
Kirj. Helena Rauta.
Visan

tietäjän

ennustukset.

Sanotaan Visan tietäjän ennustanee n, että Joensuun, kedolla sod it aa n
ennen
maailman loppua
niin, että
viisisyltäinen
hirsi
kierii heidän,
veressään,
Samalla kerrotaan
toisen (·nnustajan
ennustaneen,
et t
Vesanojan kylä on herrain ha ll us sn,
ä
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ennen

maailmanloppua.

kossan

mäellä

tolpat,

sillä

Ja

on rautaiset

tietäjät

Kylä-

ovat

näin

en-

nustaneet.
Visan

tietäjä
Visan

järven

ja

meni

pitkin,
oli

kirkossa

doin

vuota

pirun

niin

täytyi

vetää
Ja

paansa

sitä

ja

Kun

niin

hän

mä

vaikutti

veti

nilkkaan

oi-

ham-

löi

pään-

tämän

näki,

kun

niin

hän

vesi

häntä

mennessä,

sitä

nauruun.

se n , että

kantanutkaan
kuin

hän

suunsa

että

hänen

'tietäjä

ko t iin,

kirkosta

vih-

hampaillaan
hän

n iin

heltisivät

sä seinään.

nimet,
Ja

täyteen,

kun

veti,

näki,

kirjoitti

kaikkien

tuli

kovin

hän
ja

torkkuivat.

suuremmaksi.
kein

Painion

niin

alttarilla

hevosenvuotaan

jotka

kolan

järvessä.

sitä

kohti

huusi
män.

Ja

näillä
koilla

Jättiläisen

Viinu

sillan

vajosi

tarina

jättiläisistä
Kerran

ja
kun

rakentaa

Salkolan

ti

eräs

niin
Mutta

tajia

joka

massa

jättiläinen

hänen

kantoi

eräs

ihminen

toimensa,
.. Mitä

hänelle:

kun

sinä

hän

rakr n-

suuttui.

Hän

ja

heitti

nen

päällensä,

se

ihminen

sen

kiven

alle.

Se

sama

siellä

vielä

nytkin

ja

myös

pitkä

kar i,

joka

sen

käy

on
on

poikki

järven.
Kert.

olet
Ja

sinä
siitä

M. Tuominen.

pai-

Juho

Ojala.

Ojala.

sivussa
oli'

kuuluisa

Siellä

kävi

seisoi

joka

on

huusi

lammelle:

oli

ä

annat".
lamp i sai

vieläkin

on

M, Tuominen.

Silja

Väkevä

kuuluisa

kal-

l ähe l l

nimellä.

Kertonut

Salkolassa

kun
onki-

"Hullu

kalas

sanasta

samalla

koke-

korkean
aivan

kaikki

Kirj.

taan

kakalas-

olivat

Hul lu larnp i, joka

nimen
olemassa

eras

Kerran,

haltia

kun

on

pyydyksiään

haltian

hä-

kivi

tari-

ennen

päällä,'

kuoli,

järvessä

Ja

jättiläi-

Viljo

taas

sanoi

siihen

nat?".
Jättiläinen
otti suuren
kiven
ja

jär-

keskeyt-

ä-

nähty

näillä

runsaasti

siellä

Iarn pe a, ja

jarve n
kiviä

että

onki massa.

niin

lion

alkoi

Salkolan

ole

kyliin

päivä

ja

kalastajat

teoistansa.

hän

joka

paikka.,

muinaisista

heidän

siltaa

poikki,
veen.

kertoo

ei

su-

näht

Hullulampi.

larikkaudestaan.

rakentaminen.

ei
ja

haltioita.

tunnet-

Helenius.

niin
läksi

hänen

haltioita.

silloin

hyvir.

neet,
Tämä

asti

ei

hänen

vesissä

kertoa,

oli
ja

ettei

siitä

tietävät

lampi,

Kertonut

hal t ia

näissä

pa ikoi l la

nat

käski

mutta

Sitten

pidä

ampui

Haltia

vaan

mennessään,

kuansa

Sal-

ja

laukauksen.

tehnyt.

näki

itseään
meni

Kirj.

hän

H ä m e h u h t a niminen

Hän

Kertonut

enään

on

pesevän

uudelleen,

mies

Punainen

Salkclassa,

välittänyt,

ampua

siä

nimeltä

asui

Ta-

asti.
rannalla

mies,
joka
haltian

siitä

haltiat.

tuli

ei

niin

vaan

Välipatamon
tu

paholainen.

tietäjä

vettä
piru

ylös

Muuan

Puuska;
kerran

Kun
kun

Salkolan

portin

Ojala.

Tuomo.
ennen

mies,

vahvuudes-

nimeltä

Tuomo.

Hän teki paljon
sellaisia
tekoja,
joka sai muut ihmiset
hämmästymään.
Kerran

hän

lähti

myllyyn

kantaen
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selässään 30 kapan pussia, joka oli
täynnä rukiita.
. Matkalla myllyyn,
jonne oli yhdeksän kilometriä,
tult
häntä vastaan eräs mies.' Siinä he
puhelivat yhden tunnin,' eikä Tuomo laskenut säkkiä selästään pois,
vaan yhtä mittaa. se oli hänen selässään myllyyn asti.
Toiset ih m iset ihmettelivät
ja kysyivät Tuomoita: ,.Eikö se ollut raskas taakka?" Mutta hän ei ollut siitä mi llänsäkään,
vaan sanoi, että se oli
helpoin taakka mitä hän on kantanut.
Kertonut
J. Ojala.
Jättiläls:iä

ja hiisiä.

Hir sjårve n silta olisi muodostunut siten, että jättiläisen
sanotaan
kantaneen
santaa he lmassaan, Mutta toiselta puolen tuli nainen, joka
ilvehti häntä ja sanoi: "Äijä, äijä,
värkkis näkyy".
Silloin jat t i lai aen
meni
pienen
matkan
ja pudotti
sannan.
Siihen paikkaan
muodostui saari.
Kertonut Kalle Salo,
Someron
Uuskaskisto.
Eräs taru kertoo, että Ihamäessä
on jättiläisen
heittämä kivi. Jättiläinen kulki toisella rannalla, mutta
kun hän näki naisen, joka huuhtoi
vaatteita,
niin
hän aikoi heittää
naista.
Hän ei kuitenkaan
osunut
ja kivi tuli Lehtosen pihalle.
Toinen puoli siitä kivestä putosi Hirsjärven järveen.
Sitä sanotaan nyt
Isoksi- eli Selkäkiveksi.
Uhrilähde.
Tert tilässä,
lähellä Metsol aa, on
uhrilähde.
Sieltä vesi juoksee pohjoiseen päin.
Ihmiset menevät sin-

ne kun silmä on kipeä. He heittävät sinne _rahaa tai jotain m u ut a
tavaraa.
Se täti, joka minulle tämän kertoi, sanoi, että hän meni
sinne kun silmää särki.
Hän heitti
silmäneulan,
mutta se silmä ei parantunut.
Hän
ajatteli:
"Jos· se
nyt paranee".
Kertonut Riika Nikander,
Somero, Terttilä.
Kirj. Inkeri Salo.
Jättilä,is-

ja hi,isitarinat.

Somerolla
on Krouv in kulmalla
Nurmen pihalla suuri kivi. Sen sanotaan
jättiläisen
heittäneen.
Tämä heitti sen Ihamäestä
koet tae n
heittää miestä, joka kulki härkäpa;
rin kanssa maantiellä.
Jättiläinen
oli vihoissa miehen kanssa ja h ei tti liian kovalla voimalla, [ote n kivi
on aivan tien vieressä.
Juhannusaamuna
oli eräs ihminen
matkalla
. Tammelan
kirkkoon Ja.
hän
näki
Karjusillalla
kaunista
pyykkiä kuivumassa pensaiden päällä. Matkustaja koski silloin yhteen
vaatteeseen,
mutta hiisi huusi joesta: "Älä koske, ne ovat minun",
Kun sitten vieras tuli kirkosta kotiin, olivat muut vaatteet
korjattu
pois, paitsi se, johon hän oli koskettanut.
Erästä miestä tuli Someron Lammen
sillalla
paholainen
vastaan
kantaen naista vitsaperustassa.
Mies
kysyi: "Mihin sinä sitä v ie t". Paholainen.
sanoi:
"Vien Ibamäessä
'olevalle
Hui.kon mäelle
voiveroa
maksamaan",
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Somerniemellä
oli Kopilan kos'kessa mylly ja siinä oli totto, jossa
myllymiehet saivat lämmite!lä. Ker'r an tuli paholainen
myllyn ovelle
ja asetti suunsa niin, että alaleuka
'oli kynnyksellä ja yläleuka ylhäällä
ja sanoi: "Oletko näin suurta suuta
nähnyt".
Mylläri
heitti
kuumaa
tuhkaa
suuhun ja sanoi: "Oletko
näin
lämmintä
lientä .Iat kinu t".
Kiljuen
katosi paholainen
myllyn
luota.
Kertonut

Janne Vainio,

Somerniemi.

Kirkkotarinat.
Tammelaan
alettiin
rakentaa
kirkkoa ja jättiläiset
tekivät toisen
pään rakennusta.
Kun sitten paikkaa
katsottiin,
minne kirkko rakennetaan,
asetettiin,
kuten
tapa
oli, 'kaksoset härät kiveä vet åm aa n
ja minne ne pysähtyivät, siihen oii
rakennettava
kirkko.
Kun
har ät
pysähtyivät
ensi
kerran,
lensi
lintu kiven päälle ja huusi: "Vilja,
suo", Härät ajettiin taas liikkeelle
ja kun ne pysähtyivät,
tuli s.ama
lintu ja huusi: "Unikankare",
Siihen paikkaan rakennettiin
kirkko.
Kertonut Janne Vainio,
Somerniemi.

Kirj. Helmi Hurmerinta.
Forssan

Lehdessä

lokak.
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Pakinaa Raitoon paikannimistä.
Kotiseutu- ja m u ina i st u t k irnus on
viime aikoina alkanut
saada
y ha
enemmän
ja
enemmän
huomio'a
puoleensa kaikki~lla maassamme ja
kaikkien
kansanryhmien
t aholt a.
Kerätään vanhoja esineitä, vanhoja
ti~toja ja yleensä kaikkea, mikä voi
selvitellä mei lle ja tuleville pov il le
esivanhempiemme
elämää,
heidän
tapojaan ja uskomuksiaan.
Allekirjoittanut
toivoo
myosk in
omalta vähäiseltä
osaltaan voivansa tätä muinaistutkimusta
hyödyttää ja siinä mielessä kantaa
kortensa, pienen kat ajarmeu lasen,
yhteiseen, kerran suureksi kasvavaan
kekoon, selvittelemällä
oman paikkakuntansa
elettyä historiaa.
Raitoon kylässä n. 5 km. Matkun
asemalta kaakkoon päin on n iit ty,
nimeltään H a 11 k a m o. Se kuulostaa hieman oudolta.
Aikoinaan on
tämä nimi ollut muodossa Haukkamo. Tä~ä on jo ymmärrettävämpi nimi.
Tuttu
petolintumme
on
ilmeisesti
ollut paikan
rist iäisissi
osallisena.
Aika vain on tästä alkuperäisestä
nimestä
karistanut
pois toisen k:n.
KoI h 0 (r uot s. grobian, grovhuggare) on pieni niitty Niittymäen ja
Länningin
talojen mailla.
Lu u lt avasti on joku
voimiltaan
väkevä

u u t isas u kas tai ehkä jä t t i la ir.e n J.
hiisi antanut
pai ka ll isetj, v.ies tol le
aiheen nimen antamiseen.
P 0 r r a s k 0 r p i on myös er a an
niityn nimi.
Entiseen
aikaan, jolloin ei ollut maanteitä
kuten nyt,
kuljettiin
metsäpolkuja
joko jalan
tai ratsain.
Upottavien
soiden yli
oli laitettava
puista porrassiltoja
joita myöten jotenkin päästiin liik~
kumaan.
Tällainen
porras tie
oli
aikoinaan johtanut
Raitoo~ ky läs t.i
soiden
poikitse
Kuivakärjen
harju u n, Ja mikäpä muu kuin Por r a skorpi olisi sopinut nimeksi suolle
jonka
liejuisen pinnan yli portaa~
johtivat.
Tämä tie olikin ennen
paljon käytetty.
Onhan m.th. Ra itoon kylä aikoinaan
ollut Tammelan seurakunnan
yhteydessä.
Sitä
pitkin oli asukkaiden kuljettava kirkolla käydessään
tai muutoin pit äjällä liikkuessaan.
Mäenpään talon metsällä on mäki, jota kutsutaan
.R n n i m e ks i. Tarinan mukaan 011 tässä mäesä

sä

ennen

ollut

"viinapränni",

ä

jossa

eräs henkilö oli keitellyt viinaa kylän
miesväen
kurkkujen
kostukkeeksi.
Saman talon maalla on myös I1.S.
H a t t u sen keto, jossa viime vuo-
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sisadan
keskivaiheiJla
oli asunut
paikkakunnan
hattumestari.
Lähellä Sokea larnrn ia ja Sär kijärveä olevalla mäellä on suuri gran iit t ijär käle,
jota nimitetään
K a dlen k iv e k s i.
Sen rner ki tystä ei
tiedetä.
Nimet
sellaiset
kuin Hulakka,
Kammoniitty,
Loikkar i, Punahuuli
1. -huhta,
Ritamäki,
Kelt anen.i
For

(Raitoon lammiin pistävä nierneke)
y.m. kertovat
myös omaJla tavallaan paikkakunnan
menneiden polvien elämintaisteluista.
N'i il lä paikannimillä
on kullakin oma historiansa, jonka kirjoituksia vielä pe rttää vuosi satojen k u toma hämyverho.
Ärrä Hoo.
s san Lehdessä
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Pakinaa entisestä pyhäinmiesten
päivän vietosta.
,,Jculuna ryyppy annettiin
ja JUhannuksena
toinen, he il pyhäi-ip.iiväksi
laitettiin
toi pu nss in lor iko inen", lauleli ennen renkipoika, kun
riiviikkoaan
vietti ja käveli ky iäraitilla uudet vast'ikään
suut ar is ta
tuodut "parselisaappaat"
jaloissa ict
50 pennin kaulaliina
kaulassa.
]a
keipas ipa hänen Iau le Ilaki n: vuosi
oli taas kulunut ahkerassa työn r aadan n assa.
Entiseen
aikaan oli pyhäinmiestenpäivä varsinkin palkollisten
juhla. Silloinhan päättyi palvel usvuosi ja pyhäinmiestenpäivän
jälkeinen
vi iloko oli 'pyhi tet t ävå n.s. r iiv ii koksi, jolloin ei renkipojan
tarvinnut
hakotukin vieressä seistä eikä p iikatytönkään
talon askareita
to imi t clla. Heille tehtiin "rätinkit",
s.o. he
saivat vuosipalkastaan
vielä jälje ll
olevan
osan
omaan kukkaroonsa.
Kel lä oli jonkinlainenkin
koti, n-i n
sinne silloin r iennet tii n vapaa-aikaa
viettämään.
Tavallisesti
kyllä palvelija t vapaa-ajattaankin
saivat palvel uspaikastaan
vapaan ylöspidon.
Ne palvelijat, jotka muuttivat palveluspaikkaa,
pakkasivat
tavaransa
kirstuun,
joka 011 oikein tätä tarkoitusta varten laitettu.
Ja muutä-

tomatkalla,
joka tavallisesti
tehtiin
mahdollisimman
myöhään pyhäinmiestenpäivän
aattoiltana,
kyytimies ajoi sen kuin hevosen jaloista
selkisi, jotta ei muuttajan olisi tullut ikävä ent. palveluspaikkaansa
ja
jotta uusi palvelusvuosi olisi tuntunut mahdollisimman
lyhyeltä. Yleisesti oli tapana, että jos muu t t aja
oli talon piika, niin rerikipo ika s.si
mennä kyytimieheksi.
Uudessa pa lveluspaikassa
vast at ull ut ta kohdeltiin aluksi hyvin, vaikkapa sit temm in viikkojen
ja kuukausien
vieriessä
tässä
suhteessa
olisi ollut
paljonkin muistuttamista.
Monesti
sattui myös, että r crikr
Kalle ja piika Manda samassa talossa palve llessaan ja yhteisissä töissä
rehkiessään
saivat rintaansa
parantumattoman
haavan Amorin nuolesta. Ja usein asiat kehittyivät
niin,
että pyhäinpäivänä
tai ainakin sen
jälkeisenä
sunnuntaina
he entisen
palvc1ustalonsa
parhaalla
hevoselta
ajoivat
kirkolle
kuulemaan,
kun
pappi saarnatuolissa
luki kokoontuneelle seurakunnalle
heidän liittonsa aikomuksen.
Jo hyvissä ajoissa ennen pyhainmiestenpäivää
oli Is än tä kaup un-
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gissa
(tav.
Turussa)
kaydessa in
tuonut vähän miestä
väkevämp.i.i.
Ja pyhåi nrrsiestenpäivan aamuna h au
kut sui renkinsä per kamar iin, jossa
kaapissa
säilyttämäståän
pu ule ilistä kaatoi
jurnpr uks i nim itet t yy n
Iakkipehti seen ja tavallisesti
t inattuun,
yJksikorvaiseen, lieriömäisecn
kuppiin punssin tai ehkä kaksi ki n,
olletikin
jos tämä oli tehtävänsä
kannol la suorittanut.
Pyhäinmiestenpäivånä
myös useassa talossa (ainakin Urjalan p uole l I.t
Lounais-Hämettä)
tarjottiin
kai.kil!e torppareille
ja ,muille alustalaisille komeat päivälliset, jolloin tuvan p i.t.kallå jykevälEi honkapöydällä oli perunasopat, lampaan- ja siankinkut, pannukakut.
paakelsit (pienet ikor iste.llut ja erittäin hyvänmakuiset leivokset) ja yleensä kaikkea
hyvää, mitä talossa löytyi. Kuohuavakotitekoinen
"sahti"
kuului
eroi ttamattomasti
juh la tunnelmaa n.
Kaksikorvainen
t aval h sest i katajasta valmistettu
haarikka kulki lakkaamatta miehestä mieheen.
Na isväkeä
varten
oli erityinen toinen
haar ikka: valmistettiinpa
heitä varten erilaista
makeampaa juotavaakino
Kotisa!hdin lisäksi tarjoiltiin
vieä

,raille päivällisen ohessa vielä viinaryyppyjåkin,
Ne olivat jo talonväen
toimesta
laitettu pieniin ju mpr uihin, ja niistä
sai kukin kallistaa
niin
monta kuin hal u t t i.
Nåi l lii
ryypyi i'lä oli omat erikoiset ni!l1ity'kse.nsåki n, kuten kalaryypyt, heinäryypyt, eloryypyt y.m.s.
Arvata saattaa, että nämä ryypyt
ja isäntien antamat pu nssi nlor ikoiset
yhdessä
väkevä!"! juhlasahdin
kanssa nousivat varsinkin vahvemman sukupuolen hi usr ajaan, Ja juhlamieli oli korkealla.
Joskus
ryhdyttiin
ju hlan kunniaksi m i.ttai lemaan
toistensa
voimia.
Etsittiin
tukeva
re ki.kali.kka ja tavallisesti
väkevin
joukosta asettui istumaan
tuvan lattialle haastaen toisia väkikapulan vetoon.
J_ ujast i siinä kiskottiin; voittoa ei .mitenkään olisi
toiselle luovutettu.
Ja elleivät kiistaveikot .muutoin
päässeet
selvyyteen voirnasuh tei st aan, niin tapella
nujuu tet t ii.n nyrkkejä
ja kivi åkivi
apuna käyttäen.
~:aiken päälle lähdettiin
käsikaulaa
kompuroimaan
'kylar ai t t ia ja pistettiin
välillä Iauluksiki n: Jouluna ryyppy annettiin
ja juhannuksena toinen, hei! pyhäinpäiväksi j.n.e.
Ärrä Hoo.

Forssan Lehdessä
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Pakinaa esi-äitiemme päähineistä.
Nykyaikaiset
parisilaistyyliset
kiiltävät
"koppakuoriaiset"
eivät
vielä
kovinkaan
kauan ole olleet
Eevan tyttäriernrne Venus- tai Medusamaista
päätä
suojaamassa ja
kor istarnassa, Ei myöskään
tuo neliloulmai ncn leuan alle solmittava
ja kohta museoita kohti .kulkern as sa
oleva
liina
ole ainakaan Noakin
ajoilta ollut kauniimman
sukupuolen käyttäcrnänä.
Aionpa tässä vähän, t ur ist a er aästä iso-äitiemme käyttämästä
päähineestä,
myssyst a, joka n. 60---70
vuotta
sitten
oli tä"llä LounaisHämeessäkin
hyvin ylei sessä käytännössä.
Tällä
päähineellii
on
eräillä
paikkakunnilla
maatamme
ollut
erilaisia
n imi ty.ksiå, kuten

kaast a, rn u t t a mu ist aki n kankaista
niitä ommeltiin. '
Muodoltaan
myssy oli kupera ja
niin pieni, e l.ta peitti vain
pään
takaosan.
Sivuilla takana oli siinä
siipimäiset
kohoumat,
jotka
silLe
antoivat
omituisen
näön.
Vuorin
ja _päällisen
väliin
oli ommeltu
vahvalti
paperia tai muuta koviketta, joten se oli kova kuin pärekcppa.
Vielä oli muodissa, että
myssy n päällinen oli jätetty sivuistaan las koks ilIe, joka
arvatenkin
oli sen kauneutta
lisäämässä. Hie ,
noihin
juh lnrnys sy ih in
ommelt'ii1Il
tässä
tarkoituksessa
myös monenlaisia kuvioita, ",kirjoja".

Hienoimmat
myssyt
ostett iin
valmiina (Turun markkinoilla
käytäessä).
Yksinkertaisempi
sensriaan
tykkimyssy
y. rn. mutta koska se
taa ll a (ai.na.kin nyk. Koijärvellä ja
tehtiin kotona .itse näiden ostettuUrjalassa)
t unnet t t i'in vain
l!1YSSY- je n mallin mukaan,
nä, niin tätä r.irneä tulen es i tyksesJa sitten t am än p~ähineen
käysäni käyttämään.
tännöstä.
.Iuh lamyssvn etupuolella
Tämä my.3SY saattoi olla hyvin
.käytet t iin n. I0-I5
cmsn levyistä
erivärisestä ja erilaisesta kankaasta
pitsiä, "pintikkaa", vaaleissa vaaleavalmistettu;
käytännössä oli pu naita ja tummemmissa
tummaa, tavalsia, sinisiä, mustia, vaaleita ja molisesti päähineen
väristä
riippuen.
nenl a'isia
v'är iyhd istelrn.iä;
Il1~Yö;", "Pintikika"
oli myssystä
eril läiin,
eraiin lai.set ki~'javat ja ruudulliset
t akar eu nas tann
sen etureunan
alle
ol ivat muodissa.
Tavallisesti
oli
pistetty ja leuan alta solmittu kuten p aa l i in a. Itse myssy kiinnitetjuh larnys sv
valmistettu
silkkikan-
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t iim leuan alle n. sormen levyisillä
n auho il'la.
Kirkkoon me-ntäessä otettiin myssy ar.ku s t a päähän.
Kesällä
kun
r ipp ilaps ia ensi kertaa
päästettiin
Herran
ehtoolliselle,
niin jokaisen
neitosen päässä se täytyi olla.
Ei
sitä ilman clisi kehdanrru t mennä
yksi niinkuin toi~enkaan yhtä paljon kui n nyt parisilaishatutta
ja
sil'kkisukitt a,
Per hejuh lina ja juhlapäivinä
hienompi rnyssy oli myös käytännössä. Jos joku naispuolinen
henkilö
sattui
kuolemaan,
niin vainajan
päähän se laitettiin. arkkuun pantaessa.
Tapana oli, että esim. surut ilairipp i.kirkossa käytäessä
suuksissa,

y.m.s. oIL päässä tumma myssy, kun
taas m.m. häissä 'käytettiin
vaaleat a.
Siitä mistä tämä myssy oli aikoinaan
maahamme
kulkeutunut,
ei
allekirjoittanut
oppimattomana
hank ilo n
voi sanoa juuri niin
ei.kä
näin.
Mahdollisesti,
se on tullut
tänne uLkomailta,
jostakin Ke sk iEuropasta
kauppiaiden
va lity kse l lä.
Kauan jo monia vuos ikymrneru
on tämä p aah ine pai kkaku nnal Iarnme cl lu t unhoitettuna.
Tilalle tunkeutui päälii nojen käyt to, ja vanha
sai väistyä osansa näytelleenä. Rait06'1 seuduilla
tiedetään
Syrjalän
Eevan, erään torpan vaimon,
sitä
viimeksi käyttäneen.
Ärrä Hoo.
å

ä

Forssan

Lehdessä

19. 12. 1928.

Vanhoja tammelalaisia
joululeikkejä.
Entisajan joululeikeistä
on paljon kirjoitettu
kwuawksio. joulunviettotapojen
yhteydessä, mutta
harvoin on voitu esittää 'niistä havainnollisia piirroksia tai valokuvia.
Nuorempi sukupolvi, joka
on kuullut vanhojen ihmisten kertovan noista moninaisista raisuista ja suurta hup,ia heriittiineistii
joululeikeistä. on niista saanut vain epämääräisen,
hämärän vaikutuksen,
kun se ei ole omisi silmin
päässyt näkemään jouluvalkoja,
nuutin putieja y.
m. tai saanut [oulu pahnoilla koettaa "puhkaista
suutarin silmää",,,Oinkia kiiskiä", "vaihtaa lakkia"
.t, m. s. Nekin kansantietowden
[a -tapoien tutki[ai, jotka ovat. muistiin merkinneet
joululeikkien
viettotapoja,
ovat saaneet tehdä sen tavallisesti
vain kertomusten perusteella, jotka eivät koskaan
VOt mm selvittää
asiaa kuin omakohtainen
näkemInen.
Kun viime kesänä joutui Tammelaan
kansantietouden kerääjiä suuri joukko, ilmaantui
tarpeeksi painava syy järjestää uanhem-nan. suku pol'uen avulla näytös entisajan joululeikeistä.
Lunkaan Siiterin tyhiänä oleva pirtti sisustettiin tilapäisesti [ouiu pirtilesi: tuotiin olkia lattialle, peitettiin osa seinästä ja katosta päreillä kok~npohjan
muotoisesti malliksi siitä, miten ennen v"atkaistiin
koko musta pirtti, ja ioulupöytä
hahmoiteltlin
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asiaan kuuluvilla kapistuksilla.
Täällä pirtissä ja
osaksi myös pihamaalla esitettiin sitten suuren
uteliaan katselijajoukon läsnäollessa entisajan [oululeilekeiii ja valokuvatti.in ne. Osan näistä valokuvista julkaisemme tässä. Olisi erittäin suotavaa,
että varttuva sukupolvi ottaisi uud~lleen käytänlöön ainakin muutamia näistä leiheistii, kuten valkon ja nuutin.puiin,
Ne on helppo kokoon.panna
uanhem-pain miesten johdolla, jotka uarrnaan auliisti apuaan tarjoavat. Valkon ja putin ilmaantuminen
yhtäkkiä
esirn, koululaisten [oulujuhlaan,pikkujoulun
viettävien keskuuteen tai joulun iälkeispäivinä mihin tahansa, missä väkeä on
koolla, tuottaa sellaista iloa, ettei sitä hevin voi
millään muulla korvata.
Siten nuori polvi sci,~lyttäisi
näitä' kansanomaisia joulurnnettotapoia
tulevillekin sukupolville.

..

~
Nuutinputti
eli myös tapanipukki esiintyi, kuten nimetkin jo
osoittavat, hiivanuuttina
(loppiaisena) tai taparima.

Pukinsarvet

etsittiin

aitan 'ylisilta) ja kiinnitettiin

säilöstå

(tavallisesti

n. 1 t mtr. pitkään
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tukevaan
keppiin, jonka toiseen päähän pantiin vihta. Sarvien tyveen sidottiin vielä vanha
täytetty kinnas, josta tuli sopiva kuono putille.
Puloksi rupeava mies koykisti selkänsä mahdollisimman alas ja pani kepin jalkojensa vaJiln niin,
että sarvet osuivat pään kohdalle ja: vihdasta täten
tuli sopiva häntä. Koykistyneen miehen päälle
heitettiin nyt vällyt tai myöhempinä al.'Koina keveydenkin takia - harmaa viltti.
Suuri miesjoukko 'lahtii nyt kuljettamaan puttia ympäri kylää talosta. taloon joko hevospelillä
tai myöhempinä aikoina vain vesikel'kalla, .,SaaJko
putti tulla sisälle?" kysyi joku' oven raosta. "Saa
kyllä, kun ei vaan vett~ roiski", vastattiin pirtista,
Mainittu ehto täytyi asettaa sen takia, että usein
jo porstuassa kastehtiin putin vihta oikein perinpohjin ja kun pukki sai syyn sitä vähän huiskia
permannolla huiniessaan, niin saattoi joku pahaa
aavistamaton henkilö saada - vettä (ja millaista
vettä!) .kasvoihinsa ja vaat' eisiinsa. Jos puti'lle ja
hänen seurueelleen annettiin viinaryyppy tai sahtia, jota joskus koottiin oikein mukana kuljetettavaan tynnyr iinkin, niin pysyi putti alallaan.
Mutta jos olut ja viina olivat jo lopussa, niin
saivat talonvaet juosta putin tieltä ja sen saattajat
lauloivat vielä pilkkalauluja,

Oikein lammasnahkaputti

eksynyt

pihan

peräsille.
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Jauluvalko

\

on rajun ratsastajan hevonen, joka hyolckåa notkeasti ja: tulisesti uteliaitterrIoatsojien päälle. Nimensä se on saanut siitä, että se on kokonaan verhottu' valkoisella raitjlla, kaula ja pää errkseen
myös valkoisella kankaalla,
Harja ja häntä on
tehty pellavasta, si'lmåt merkitty .mustalla paperilla, samoin suuaukko. Kun peitteen poistaa, selviää salaisuus. Riippuvat jalat, jotka tekevät aivan uskottavaksi miehen istumisen valkon selässä.
.ovatkin irtonaiset: saappaat ja niihin pistetyt housut ovat täytetyt oljilla tai vaatteella ja kiinnitetyt
nuorilla tai neuloilla valkon rungon ikeskukiSessa
seisovaan mieheen, jonka jalkoja ei lakanan alta
näy. Valkon runko on tehty katajakaarista
soikion muotoiseksi ja täytetty tyynyillå.
Kaaricn
etuosaan on kiinnitetty valkon kaulan muodostava
lauta niin, että se ja siihen kiinnitetty pää pääsee
liikkumaan.
Valkon pää on tehty palksusta laudasta ja pyöristetty se tuohilla. Vie1ä onnistuneempi vaikka samalla vähän raskaampi saadaan
päästä, jos se tehdään paksusta tukista oikein hevosenpään muotoon. - Valkon runko pysyy pai-
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koillaan miehen olkapäiden yli kiinnitettyjen nuorien avulla. - Vallkon komeutta lisättiin siten, että
sen kaulaan ripustettiin useampia rassuja, s. o. pieniä kelloja, ja että ratsastaja pukeutui kirjaviiri
vaatteisiin.
Jouluvalko ei Tammelan mailla näy olleeri kovin .vanha, ehkä 60-70 viiotta.. Jokiläänissä oli.
valkon esiintyminen vanhempaa.
Jo 1860-1uvuHa
tiedetään esim. Levän kylässä tehdyn valleoja. Valkot kulkivat saattaiineen pirtistä toiseen joulun
jålkeen teutaroiden jouluoljilla,

"SUlUtarln silmän puhkaiseminen",
J oulupahnoilla
leikittiin mitä moninaisimpia
Ieikkejå, joista "suutarin silmän pubikaiseminen"
oli yksi tavallisimmista,
Lattialle asetettiin pystyyn yhteensidottuja olkia. Pitkällä tangolla yritti selittåin olkinippuun asettunut mies kaataa sitä,
mutta tangon etuosaan ja IkaaJt:ajaan selin asettunut toinen mies koetti aina suistaa työnnöt sivu
nipun ... Kesti usein pitkän aikaa ennenkuin takimmaisen miehen onnistui iskunsa tähdätä kyllin ovelasti ja äJkkinäisesti:, niin että se kaatoi
hennon ,,01Ikisuutarin".
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•

Leiskuuminen
oli hyvin suosittua sekä aikuisten että lasten keskuudessa, Kaksi henkilöä asettui vastakkain istumaan olkien päälle, niin että jalkaterät jäivät
toisen alle. Vuoroin kurnprkin heittäytyi taaksepäin ja veti. toisen perässään jalkojensa varaan.
Siten toussuttiin niin kauan kuin jalat kestivät.

-

'

Kiiskin

onkeeminen

tapahtui siten, että orteen ripustettiin köysi ja
laskettiin niin alas lattiaa 'kohti, että sen lenkkiin
sopi rahmålleen oljille asettuneen miehen jalat.

27
Miehen tehtävänä oli työntää ~tseään käsien varassa niin kauaiksi taaksepäin, että voisi ottaa lattialle asetetun pu'lkan. Kun hän työnsi itseään
taaksepäin, joutuivat hänen polvensa kuitenkin
lattiasta irti ja ping oittunut köysi saattoi hänet
viskata nu rin., Lejkki muuttui vielä vaikeamrnaiksi, jos käsissä täytyi olla kapulat.

Lakin vaihto
oli sekä voimia että tai toa Ikysyvää. Joku miehistä
asettui penkin päähän dstumaan,' toinen
lattialle olkien päälle hänen eteensä siten, että
ojensi jalkansa pen'kin päässä istujan ahle. Tästä
asennosta
nosti hän ruumiinsa ylös ja samalla
vaihtoi
lakkia,
s.o: siirteli
lakkinsa vuorom
omaansa
ja vuoroin vastassa istujan päähän.
Kovin kauan ei tässä pinkoittuneessa asennossa
voinut olla, kun ~aikin vaihdon takia täytyi hellittää ainakin toinen käsi tukijan r intapielesta.
Miehen vaihtoivat sitten" paikkaa ja- voiton 'peri
se, joka useamman kerran jaksoi lakkia vaihtaa.
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"Ryssästä"
mentiin siten, että kuvan osoittamassa asennossa
koetettiin jalkavoimien kestävyyttä.
Ken oli voimakkaampi, sai toisen nousemaan maasta ja kierimään kumolleen.
Paljon
tunnettiin,

muitakin
kuten

imeminen".
nålkakurki

Tammelassa

,;kukon kengitys" ja "karhun

"Joulueläimistä"
eli nuutinlintu,
"-

kuten kurjella
'kuteltava

joululeikkejä

mainittakoon

ainakin,· siinä nuorien

nokka,

vielä

Sillä oli pitkä kaula

jolla kurki

avulla Ei

nyki ja peljåtteli

pirtissä. olevia ihmisiä ja ronkiki pöydältä ruokapalloja. Nimensä mukaan oli kurki nälkäinen .i:t
piti sitä ja hänen seuruettaan myDs syöttää ja juot-

"

.

taa. - Tähtipojat ja joulurnuorit olisi myös mai~
..
_. .-.
_. .
nittava,
Kun näistä kaikista ei nyt kuitenkaan
-

ole

kuvia

näytettävänä,

.

täytyy niiden tarkempi

esittely jättää johonkin toiseen 'kertaan.
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Hiljainen hetki jOiwwaattona.

J ouluaatto oli kuitenkin suureksi osa:ksi pyhitetty hiljaisuudelle,
Tosin l3iPset pirstasi~at aio
kansa pahnoilla, niin että joulusaunassa juuri
päälle pantu' puhdas paita pian Iikaantui, mutta
tavalllisesti joulu aterian jä]keen alkoi perheen päämies lukea jouluevangeliumia raamatusta, jotnka
jälkeen veisattiin usein puoleen jyöhon. Kuvamme
esi'1:.tääJkintällaista hiljaista hetkeä,
Raskas raamattu on nostettu erjkoiselle telineelle, ja luvun
välissä vetää isäntä sauhun pi1tlkästäpiipustaan.
Osa seinästä on peitetty päreillä osoitukseksi siit.i,
miten ennen mustat -seinät jouluksi kokonaisuudessaan vallkaistiin.
E. Aaltonen.
Forssan

Lehden

Joululehdessä

1928.

Muistelmia vanhasta kappelista,
Kirjoittanut

Ediv, Rautanen.

hoille ja niin oli alkuperustus
PitäJj,älffime on todellinen
tethty. Aina siH/Ointällöin oja t
maanvi ljelysal ne.
Esi- isämme
uusittiin vuosien vieriessa. Jonovat
uutisraiva.ajan
innotIa
käyneet raivaustöihin,
ei hyö- kun aikajakson kuluttua kun
taas ojia uusittiin, oli eräs mies
dyn toivossa vaan työniloa
huomannut
savea ojan pohjasnauttien
työn
itsensä
tähden.
,
Edesmenneiden vanhusten ker- 'sa. Tätä savea nostettiin jon'kunv:erran ylös ja vietiin illaltomuksia toistaen paikallisista
Taivaustoistä, lausuu nykypaila kartanon konttoriin.
"Si tä
sitten
tutkittiin ja
VIen aineellistun u t kul ttu ur i- saveaikos
maarrvikielijä: - Olisi si'lloin herrat olivat kavin mielissään,
'kun ei uskottu koko suolta. savuela 011ud;
tuottoisampiakin
"Ioydettavan!"
kertoili
raivausaloja.
Olisi, mutta af- vea
vokkaampana ovat nyt ne suo- Plots-vaimaja.
r880,luvun alulla alettiin täalueet, joita
nykypolvi saa
isain perintönä nauttia ja tai- tä suota varsinaisernrnin viljellä. Alue oli silloin vielä pehvattuna peltona viljellä ..
meää, niin että kylvöt suoritetLevän
suo, jonka omistaa
Kartanonkylan kartano, on YK' tiin kevaisiri ennen kirren susi tällainen al ue, jota alettii II lamista, muutamina vuosina jo
lopultakin.
Nyt
noin satakunta
vuotta sitten, maaliiskuun
v.ilje.ysal uee!ksi
suurin ite Ila. voidaan
sanoa, että sanottu
alue on paraimpia viljelysalo-'
.Suuri veto-oja oli ensimamen
toimenpide.
Kartanoon teh tå- J'a.
Kuntamme
alueella
löytyy
vista
"taksvärikiki"-päivisti
joitalkin pienempiä kuivuneita
riittiffiiehiä
suo-ojal lek in, jota
suoalueita, joita jotkut torppatuli kaivaa useampia kilometrejä, Joitakin poikkiojia eri ta- rit noin vain kuin huvikseen
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alkoivat kuivattaa ja Iiejuisesn- kulkeva Icuhkur i, ku l'kurin harmissa letoissa käyttivät. 'kiulua
rastuksilla.
ojalapionaan. Muistan kerroLuonnonr ikikaudet
kuntamtUI]1, että minun
isoisäni avasi me
adueella ovat vähäisiä.
notkoon rSoo-hsvun alkupuoletVarsanojan
L'kylassa on ollut
Ia, mikä alue on jo ehtinyt ol- joskus, varhaisernpana
aikana,
la useamman
vuosikymmenen
'kalklkipa.lttilma. Vanha, ja läviljelysmaana,
hes unhoori häipynyt kansanTällaisten
miesten ansiosta
kertomus tietää, että tästä polton Ikuntamme viljelysalat suu·' timosta on viety kalkkia m.m..
resti kasvaneet.
Suuri Muni- Tammelan
knrkonra'kennuktun lakeuskin on ja v iljelys- selle.
alueeksi kuivunut ja pient ila
Rautamalmia
esiintyy Pert-'
. uutisasutukset ovat saaneet esitulan 'kylässä Peltolan lohkoesien työn tuloksista periå kuitilan
läheisyydessä
jonikunvatut asema-al ueet.
verran. N oin 6b tai 70. vuotta
RaJkkaus luo. 'kunnioituksen
sitten 'On tätä rautamultaa vieesivanhernpiemme
elämälle ja
ty joku määrä Karkkilan rUL1ornistukselle, ja syrjaisimrnil ia
kille.
seuduilla onkin rmklkaus ki t0'YLäheUä
Loimijoen
rantaa,
tynyt esivanhempiemrne töihin
siinä missä on 0.11 ut ennen Manja omistukseen, mutta 'kulttuunisten kylä ryhrni ttyneenä, on
risaavutusten
Iåheisyys, kuten
rautatie asemasen tuineen,
on kal lio jossa on juovi'kkaaria
suonenä karlion syvyyteen metukahduttanut
ja kuolettanut
nevä
vahkea kivi', pailoka'kunrakkautta
esi-isien jålkeens.i
jättämään perin tåön. Mitä la- <nalla "kuutilo'kive'ksi" nirni teth:errnlmäl\'si siirrymme
asema- ty. Tästä kalliasta on täti kiveä louhittu ja kuljetettu Nuuseutua, sen harvinaisemmiksi
tajärven
lasitehtaalle
Urjatulevat
talot, joissa omistajat
laan. Eräs Niiles-niminen mies
hoivaavat
esi-isien ja äitien
kävi
louhimassa
joka talvi,
suvussa
säilyttämiä perintoja,
noin 30. vuotta sitten
Kotoisten
syntyperäisten
ti'lal- mutta
Niiles kuoli ja louhirno jäi ar-"
le on saapunut vieras, vierarlla harrastuksilla
Ja joskus ohi vottomaksi.
Forssan

Lehdessä 14. 1. 1929.

Kun Juhana Herttua kävi Mustialan
kuninkaankartanossa.
Kuiviin

asiakirjatietoihin
perustuva vapaa mukailu
370 vuotta vanhasta tapahtumasta.

Tammikuun
loppupuoliskolla v.
1559 vallitsi Mustialan kuninkaankartanossa ennen kuulumaton kiire. Eräs J öns Vestgöten ratsurniehistä, joita näinä aikoina oli muutamia kymmeniä sijoitettu Portaan
nimismiestaloon
ja sen naapureihin, oli karauttanut kartanoon tuoden voudille tiedon, että viikon perästä on hänen armonsa Suomen
herttua Juhana täällä suuren hoviseurueensa kanssa.
Niinä kolmena vuonna, jotka olivat kuluneet Mustialan kuninkaankartanon
perustamisesta, ei tänne
ollutkaan
suurelta
Turun-Hämeenlinnan
valtatieltä
poikennut
yhtään ylhäistä herraa, vain 'muutamia ohikulkevia ratsumiehiä tai
sanansaattajia.
Eikä juuri olisi 50pinutkaan
poiketa, sillä mihinpä

täsmälleen

heidät olisi sijoittanut yöksi. Vouti itsekin, kolmen pitäjän päämies
vaikka olikin, asusti entisessä talonpoikaispirtissä,
joka oli kerran
ollut mahtavan Kantajan ja useita
vuosikymmeniä sitten käytetty käräjähuoneenakin.
Asemiehetkin.
huovit, asustivat savupirteissä. Yhtään vierashuonetta ei kartanossa
alkujaan ollut. Tosin oli pari vuotta takaperin rakennettu uusi tupa,
samalla kuin tehtiin navettakin sekä
vankihuone
seudun uppiniskaisten
talonpoikien varalta, mutta tulipalo
oli kesällä 1558 hävittänyt m.m. tuvan ja silloin oli täytynyt ryhtyä
kiireisiin . rakennuspuuhiin
pitäjän
miesten avulla. Olikin onneksi,
että syksyllä oli valmistunut kokonaista kuusi uutta tupaa, jotka tosin olivat pienenpuoleisia,
mutta
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joka tapauksessa
ajanmukaisia.
Oikein ne oli tehty
uloslämpiäviksi,
vaikka
lasisia akkunoita
ei niissä
vielä ollut, ei kaikissa edes vasikannahasta
tehtyä pergamenttia
luukun edessä, vaan tavallinen
talonpoikaistuvan
räppänälauta.
Mutta
kehtasihan
toki näihin uusiin tupiin
nyt ottaa vastaan
korkeitakiri
herroja.
Vouti
Jören van Borg, alankomaalainen
aatelismies,
joka oli ruvennut Kustaa kuninkaan
palvelukseen, sai asuntojen
siedettävyydestä
huolimatta
sentään
aika kiireen,
kun kuuli ruhtinaallisen
seurueen
niin pian saapuvan.
Koko kartanon väki, asemiehet
ja palveluskunta, pantiin kiireiseen
työhön.Ennen kaikkea piti valmistaa
vieraille
yltäkylläisesti
ruokaa
.ja juomaa,
niinkuin ajan tapa vaati.
Kartanon
varastossa
oli kyllä valmiina suurissa tynnöreissä
hyvää
olutta, n.s.
voutiolutta,
jota vain vouti itse ja
hänen
parhaat
vieraansa
joivat.
Asemiehillä
myöskin
oli oma olutlaatunsa,
joka oli, vähän voutiolutta
laihempaa.
Mutta niin hyvää sahtia kuin itsensä
Suo~en
herttuan
piti saada, ei kartanossa
ollut.
Ja
niin sai kartanon
vakinainen
oluenpnija ryhtyä valmistamaan
kaikkein
parasta
juotavaa,
mitä maltaista
ja
jauhoista
siihen aikaan saattoi saada, nimittäin
oikein herrasolutta,
jota ei koskaan
ennen
oltukaan
Mustialassa
tehty.
Kolme tyttöriä
sitä tehtiin ja tähän
määrään
pantiin 4
pannia
maltaita
sekä 15
naulaa
humaloita.
Se oli paljon,
kun
voutiolueeseenkin
sai panna
maltaita
tynnöriä
kohti vain 1 pannin ja 8 kappaa.
Mutta
sittenpä

1/2

kelpasi
vesikiri

herrasolueri
mäskin virutusvielä asemiesten
juotavaksi.

Kartanon
leipuri sai samaan
aikaan
ryhtyä \ leiväntekoon.
Parhaista lestyistä ruis- ja ohrajauhoista valmistettiin
herttuan
seuruetta
varten maukasta
leipää.
Tavallista
sotamiesleipää
kyllä oli kartanon
aitassa, mutta sitäkin sentään
saman
tien leivottiin,
jotta olisi sekin tuoreempaa.
Eräille ympäristön
talonpojille
lähetti vouti sanan;
että
toisivat kartanoon
jäneksiä,
metsoja, teeriä
ja
kotikanoja,
jollaisia
herkkuja
kartanossa
ei oltu syöty
paljon
muuta kuin mitä kartanon
Omat miehet
itselleen
pyydystivät.
Suuria määriä ei mainittua
metsänviljaa nytkään
kartanoon
tuotu:
6
jänekseen,3
teereen ja yhteen metsoon s~ supistui, jotapaitsi
Tammelan,
Hevoniernen
y.m. lähikylien
talollisilta
saatiin 28 kanaa.
Ainakin herttuanoma pöytäkunta
saisi
sentään
tuosta
määrästä
tarpeekseen.
Kartanon
ruoka-aitassa
oli kyllä
aina varastossa
kalaa, m.m . suolattua haukea,
jota syksyllä oli Kaukjärvestä
nostettu
katiskoista.
Mutta
toki. tarvittiin
nyt tuorettakin
kalaa
ja sen takia
ahkerasti
voudin miehet
kokivat
Lamrniin
laskettuja
pyydyksiään.
Saalis
oli kuitenkin
huono, koskapa
vain 3 naulaa tuoretta kalaa herttuan
pöytään saatiin
koolle.
Lisäksi
tarvittiinkin
turskaa, mikä näin joulun jälkiviikkoina muutenkin
hyvin sopi.
Kartanon
väki
vähän ihmetteli,
mistä
vouti sitä nyt yhtä äkkiä keksi kokonaista
tynnöriä.
Jotkut arvelivat, että .hän
oli sen
lainannut
Tammelan
kirkkoherr
alta,
Matias

1/2

3
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Johannes Mullilta, joka oli voudin
kanssa
läheinen tuttava ja usein
nähtiin kartanossa.
Sieltä pappilasta kait saatiin lainaksi etikkaakin,
jota ei kartanossa- ollut, kun sitä ei
käytettykään,
mutta jota ilman ei
herttuaallinen
ruoka pöytä sentään
voinut olla.
Voudin ensimäinen käskyläinen,
alivouti Niilo Mulle, oli myös toimessa ja touhussa.
Hän apulaisineen järjesteli seuruetta varten makuupaikkoja.
Kartanon vaateaitta
oli kyllä koko laillakin puutteellinen niin korkeiden vieraiden majoitukseen. Mutta kruunu oli silloinkin kitsas omia kartanoitaankin
kohtaan eikä sallinut hankkia parempia vuodevaatteita
kuin mitä
voudit olivat onnistuneet
haalimaan kokoon ties mistä milloinkin.
Niin oli nyt käytettävissä kaksi
mustaraitaista varttista pat jaa, kaksi pielusta, tosin vanhoja, mutta arvokkaita, nimittäin' oikein samettisia, sekä kolme ryijyä, joista kaksi
oli juuri edellisenä syksynä kudotettu. Nämä varattiin itse herttuan
huoneeseen. Muu seurue saisi kartanon kuusi vaippaa. Kaikeksi onneksi oli vouti antanut
äskettäin
teettää myöskin viidet uudet vällyt,
jopa niin suuret, että kuhunkin oli
mennyt 12 lampaannahkaa.
Ne
sopi antaa herttuan asemiesten käytettä väksi.
Vielä otti apulaisvouti Mulle vaa-.
teluhdista esille vanhan pöytäliinan,
joka siihen aikaan oli niin harvinainen kapine, että edellinen vouti, väkivaltaisuudestaan
tunnettu Lasse
Jönsson, oli anastanut sen haltuunsa saadessaan potkut
toimestaan.
Onneksi oli sekin nyt ennätetty saa-

da takaisin juuri parhaaseen aikaan.
Neljä pyyheliinaakin oli luhdissa,
josta ne nyt otettiin esille.
Huolta
ja päänraappimista oli
voudilla vielä kartanon ruoka-astioistakin, sillä kehnonpuoleiset oli vat
varastot.
Kolme vuotta aikaisemmin oli tosin kartanoon
siirretty
Kustaa
Vaasan
käskyn mukaan
Tammelan pappilasta 10 valkoista
kulhoa ja 14 lautasta, mutta ne olivat vanhaa tavaraa,
vuosikymmenien takaa. Eikä muuta sitten puuastioiden lisäksi ollutkaan kuin vanha tinakannu ja juornapikari.
Vouti lohduttautui kuitenkin sillä, että
herttuan keittiörnestarilla on mukanaan herransa
arvon mukainen
pöytäkalusto.
ehkäpä koko seuruet-ta varten.
Kun näin kartanon kolmannellekymmenelle nouseva asemiesjoukko
ja 9 renkiä sekä 8 palvelustyttöä
kukin taitonsa mukaan viikon hääri, niin havaittiin Mustialan kuninkaallinen kartano olevan kutakuinkin kelvollisessa kunnossa vastaanottamaan Suomenmaan
herttuan,
Kustaa Vaasan pojan.
Tammikuun 27 p:n aamulla oli
osa kartanon asemiehistä ratsastanut Portaan nimismiestaloon odottamaan herttuan ja hänen seurueensa tuloa. Portaan kylässäkin kävi
touhu ja tohina, yaikk a täällä valtatien varrella olikin aikojen kuluessa
nähty niin monenlaisia komeitakin
sotilasjoukkoja,
että niihin oli jo
jonkunverran totuttu. Mutta kuninkaallista vierasta ei kukaan ollut
täällä nähnyt.
Jo vanhanpuoleinen talonpoikainen nimismies Eskil Tuomaanpoika
hyöri .talossaan, joka oli silloisen
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Portaan varakkain ja suurin, kuten
nimismiehen
talon täytyikin olla.
Eskil odotti herttuan poikkeavan taloon ja siksi kaikki oli asetettu kuntoon. Asemiehiä istuskeli nimismiehen tuvassa, ja talon nuoret pojat
Sipi, Eskil ja Tuomas pujahtivat
ehtimiseen ulos ja taas sisälle, sillä
heidänkin uteliaisuutensa
oli suuri.
Kylän valtaraitilla seisoskeli talonpoikia
lammasnahkaturkeissaan;
, heitä oli tullut Liesjårveltå, Ojaisilta, Lunkaasta, Hykkilåstä y. m. lähikylistä, sillä vanhastaan oli tapana
rasvaanmiehillä
tulla tapaamaan
maan korkeinta päämiestä, milloin
vain siihen oli tilaisuutta, sillä aina
oli hänelle jotain tärkeätäkin asiaa.
Portaan
jokisillaIla
seisoskeli
joukko asemiehiä koreissa huovinvaatteissaan
antaen miekkansa ja
kannuksensa huolettomasti kalistella. Osa Jöns Vestgöten ratsumiehistä oli jo aamulla kiirehtinyt Hämeenlinnaan
päin, mistä herttuan
seurueineen piti saapua. Ja puolenpäivän aikaan karauttikin ratsumies
kylään ilmoittaen, että odotetut vieraat saapuivat.
Sillalla seisoskelevat huovit asettuivat nopeasti kunnia-asentoon ja nimismiehen tuvasta kiiruhtivat kaikki ulos pihalle.
Juhana herttua oli näihin aikoihin vasta z r-vuotias, komea nuorukainen, reipas ja iloinen, rahvas
takin kohtaan ystävällinen ja hymyilevä.
Joukkonsa
etunenässä
hän ratsasti ylväänä ja häntä seurasi puoli tusinaa kanslia- ja kamarikirjuria sekä 12 ratsumiestä herttuan tallimestarin Lasse Laurinpojan johdolla.
Vastaan ajanut ratsumiesjoukko oli jäänyt
kulkueen
loppupäähän.
Ratsumiehillä
oli

rautaiset harjakypärät
paassä, pitkät miekat vyöllä ja pitkävartiset
keihäät ylöskohotettuna.
Maantien varrelle oli kapeista talojen välisistä kujista ja umpipih oista työntynyt
joukottain
talon poikaisväkeä, ja savupirttien nokisten
räppänäin
aukoista
tirkistelivät
uteliaat lasten silmät. Talonpojilla
näkyi olleen hyvä halu osoittaa rakastettua
nuorta
herraa kohtaan
kunnioituksen
tunteita, sillä tiedettiin hänen osaavan puhua suornenkieltäkin, mutta kankeisiin kumarruksiin ja päänpaljastukseen
tervehtimiset hitailta hämäläisiltä jäivät.
Herttua
tunsi kansan
luonteen,
nyökäytteli
ystävällisesti
ympärilleen ja näytti olevan tyytyväinen tähänkin vastaanottoon.
Nimismiehen
taloon
pysähtyi
herttua
seurueineen lyhyeksi tuokioksi, jolla ajalla hevosia
juotettiin, ratsu miehille tarjoiltiin olutta
ja ruokaa, ja herttuan
keittiömestari Hannu Eerikinpoika asetti ruhtinaalliset
juomakannut
herransa
käytettäväksi.
Herttua.
keskusteli
auttavasti suomenkielellä nirnisrniehen, neljännesmiehen ja muutamien
muiden tolonpoikain kanssa kysellen rahvaan toimeentuloa,
asutuksen leviämistä eräm~ihin j.n.e. Talonpojat
valittivat, että huonojen
aikojen vuoksi tuntuivat verot kovin raskailta, mutta voutia ja veronkantajia vastaan ei heillä ollut tällä
kertaa mitään vääryydestä
syyttämistä, kuten kolme
vuotta sitten,
kun Lasse Jönsson täällä vielä hallitsi. Tavanmukaisia anomuksia ve'rohelp otuksista talonpojat esittivät
ja herttua lupasi parhaansa tehdä.>
Pian-jatkettiin
matkaa Mustia-
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laan.
Maantie
kulki jo siihen aikaan Räkkämäkien
kautta, ja täällä
Juhana herttua antoi hevosensa
pysähtyä
ja silmäili ympärilleen ihanaan talviseen
maisemaan.
Harjut
kasvoivat
sankkaa
metsää
kuten
vielä nytkin, ja järvien valkeat pinnat hohtivat
puiden välistä.
Saaren kartanon
seuduilla oli tähän aikaan vain 4-5 harmaata
talonpoikaistaloa.
Mustialassa
oli hertt'uaa
vastassa
vouti van Borg ja Tammelan
kirkkoherra.
Herttua
saatettiin
karta~
non uuteen
vierastupaan.
ja ratsumiehet hajaantuivat
muihin
tupiin.,
Kun tervetuliaisiksi
oli juornakannut tyhjennetty,
suvaitsi
herttua
ylimalkaisesti
silmäillä kartanon
rakennuksia
ja kuunnella
voudin selostekoa - kartanon
taloudesta
ja
voutikuntansa
hoidosta.
Klrjurit
tarkasteli vat tili vihko ja, mutta kun
kaikki näyttivät
olevan
kunnossa,
fivät he siihen aikaa sen enempää
tuhlanneet.
Herttua
keskusteli
sitten
pitemmän:
hetken kirkkoherra
Matias M ullin kanssa,
jonka herttua kutsui kanssaan
aterioimaan.
Mutta
herttuan
keittiömestari
Hannu Eerikinpojalla
oli kiirettä ja
hänen apulaisensa
saivat satelerrralla käskyjä .. Pitinopeasti
laittaa ate\,ria
sekäIierttualle
että koko muullekin
seurueelle.
Mukanaan
oli
keittiömestari
tuonut komeata
pöytäkalustoa:
hopeaisia
kulhoja
ja
kannuja,
vateja, lautasia ja lusikoita,
pikareita
y.rn.
Niillä kyllä saatiin
rien pöytään.
Vierastuvan
katosta
riippuvaan
8-haaraiseen
vanhaan
kynttilåkruunuun sytytettiin
kynttilät,
kun herttualle
ilmoitettiin,
että
ateria oli

valmis.
Herttuan
mukana
söivät
kirkkoherra
Mulli, vouti ja herttuan
tallimestari.
Keittiömestari
oli pöytään tuonut paljon sellaisiakin
herkkuja, joita' ei kartano
olisi kyennyt
tarjoamaan,
Ratsumiehet
aterioi
vat kartanon
omien asemiesten
kera toisessa tuvassa ja hauskaa heillä
oli täysinäisten
oluttynnörien
ääressä.
Palveluskunta
sai ehtimiseen kantaa heille lisää ruokaa,
sillä ajan tapa oli, että syötiin ja juotiin kyllältä.
Ei tarvinnut
nyt uuden uskon aikana pitää paastoa.
Myöhään
kesti ateria päättäen
siitäkin, että I8 kynttilää poltettiin loppuun ja tavattomat
ruoka varat kulutettiin
oluttakin
tynnörikaupalla.
Seuraavana
aamuna
olivat kaikki
kuitenkin
ylhäällä jo hämärissä,
sillä vouti
oli
järjestänyt
herttuan
kunniaksi
karhunjahdin.
Mustialan
yrn päristöllä
oli tähän aikaan vielä
runsaasti
karhuja
ja susia ja joka
kesä kaatoivat
ne saaliikseen
kartanon karjaa
ja hevosia.
TaI vi oli
vähäluminen
ja niin
saattoi
koko
neljäkymmenmiehinen
metsästysjoukko
piiri ttää jo ennakolta
kierretyn
karhun
pesäänsä
ratsain.
Muutamat
rohkeat
ratsu miehet
härnäsivät
koirien
avulla karhun
pesästään
ulos ja herttualle
suotiin
ruokapöytä
komeaksi,
ja kartanon
oma astiasto
voitiin asettaa
kirjukunnia
lävistää
sen rinta keihäällään.
Riemusaatossa
palattiin
kartanoon ja karhunpeijaisiksi
syötiin ja
juotiin
taas vahvasti.
Iltapäivällä
lähti
herttua
seurueineen
jatkamaan matkaansa
Turkua
kohti. Someron pappilaan
yövyttiin,
ja täällä tekivät sekä herttuan
keittiörnes-
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muuta' kalaa n. 4 leiviskää.
Tallitari että tallimestari
vouti ]ören van
Borgin
kanssa
tilityksen
kulutemestar( oli saanut hevosia varten:
tuista ruokavaroista,
sillä Kustaa
kauraa 5 pannia, heiniä 3 aamia 6
kuningas
oli ankara
eikä
mitään
parmasta,
olkia 40 lyhdettä.
Nämä
saanut kartanon varastoista pois anmäärät
hän sai sekä Mustialassa
taa ilman kuittia.
Näistä kuiteista - että Somerolla.
saamme nyt tietää,
miten
paljon
Tammikuun
29
p :nä
ratsasti
herttuan
zo-rniehinen
seurue kahherttua
joukkoineen
Somerolta
Turkuun,
jossa häntä odottivat uuden päivän aikana kulutti.
Tällaidet tärkeät tehtävät.
Koskaan
ei
nen on luettelo:
Leipää 3 tynnöriä,
hän näille maille palannut.
Mutta
olutta
9 tynnöriä
(tästä herrasvielä silloinkin, kun hänestä oli tulolutta
herttuan
pöydässä 3 tynnöriä), voita 3 leiviskää,
sianlihaa
2
lut Ruotsin
kuningas
j irhana III,
leiviskää,
naudanlihaa
4 leiviskää,
muisteltiin Tammelassa
hänen käyntiään Mustialassa.
2 lammasta,
6 jänestä,
13 kanaa, 4
E.A.
metsälintua,
turskaa
tynnöriä
ja
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Forssan

Lehdessä

30. 1. ja 1. II. 1929.

"Ja varkaat kaivoivat ja varastivat."
Urjalan, Kalvolan ja Tammelan rajaseutujen metsä kulmat, siis nyk. Koijärven Raitoo ia Kokko sekä Välkkilä
y.m. kylät olivat puoli vuosisataa ajastamme taaksepäin oikeita varkaiden luvattuja maita.
Kymmenissä oli laskettava niiden henkilöiden luku, jotka tällä tavalla hankkivat toirneentulonsa,
ja
niitä, jotka harjoittivat
varkautta sivutoimekseen, oli kokonainen legio.
Kerron
tässä eräistä "pääjehuista",
jotka olivat oikeita mestareita alallaan
ja joiden maine ja urotyöt olivat aikoinaan jokaisen puheenaiheena.
Taalain Matti Urjalasta oli heistä yksi. Hän oli ammatissaan kehittynyt hyvin tai tavaksi ja kekseliääksi.
Useiden
apureidensa
avulla hän useimmiten
omalta kohdaltaan vältti kruunun palvelijan säälimättömän kouraisun.
Hän
liikkui
varastusretkillään
etäällä ulkopuolella Lounais-Hämeenkin
ja joutui
täten kokemaan monenlaisia seikkailuja.
Kerran esim. tämä Matti oli hevosineen matkalla Turun talvimarkkinoille.
Matkan varrella erään talon ohi ajaessaan oli hän huomannut sopivaksi täydentää kuormaansa sen aitasta.
Tuota
pikaa oli matkalaineri
kaikessa hiljaisuudessa murtautunut
aittaan, pistellyt
säkkeihin huomattavan
osan ruishinkalon sisällöstä sekä kantanut täysinaiset
säkit rekeensä.
Sitten sivallus ohjanperillä hevosen lautasille ja matka jatkui

entiseen tapaan.
Mutta samassa jostakin syystä reki kuormineen
päivineen
kellahti maantienojaan
ketarat taivasta
kohti.
Ja tie oli pystyssä.
Vaan eipä
varas itse viitsinyt ryhtyä kuormaansa
ylös kiskomaan.
Hän riensi saman talon ikknnan alle, jonka aitasta äsken oli
ruishinkaloa verottanut, kolkutti talonväen hereille ja pyysi kauniisti
näitä
auttamaan kuorma ansa ylös sanoen olevansa matkalla Turun markkinoille viljaansa myymään (kuten asia tod. olikin).
Talonväki luuli hänet joksikin rehelliseksi isäntämieheksi ja menivät ja nostivat reen kuormineen tielle.
Veijari
kiitteli avusta ja jatkoi matkaansa. Talonväki painui takaisin tuvan lämpimiin
hairiintynytta, yöuntansa jatkamaan.
Muita kuuluisuuksia,.
joiden tekoset
eivät tässä kerrotun
rinnalla
varjoon
joutuneet, olivat Loikkarin Topi, hänen
veljensä Pikasen Mikko ja äitinsä Heta
sekä Aholan eli Seula-Aneiri Aapo Raitoolta,
Pirran
Heikki,
Ammanojan
Kreeta ja Maija Välkkiläscä, Urjan Aaro
ja Salama ynnä monet
muut,
joista
useimpien
selkänahka
monesti Joutui
kosketuksiin vitsojan asiantuntemuksella heiluttamien
raippojen latvapäiden
kanssa.
Näistä
luetelluista
Loikkarin Topi
sittemmin monien kolttostensa johdosta
VIetIIn "siks' pitkäks' ikää" jonnekin Siperian rangaistussiirtolaan.
Akaan Rii-
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sikkalan sillan alta hänet' miesjoukko tavoitti ja köysiin pisti. Kiinniottajat saivat tästä kirkossa kuulutetun palkkion
300 mk.
Rangaistukseksi
varkaudesta määrättiin ·tavallisesti
30~40 paria raippoja
rikoksen suuruudesta ja laadusta riippuen.
Rikollisten rankaisemiseksi oli jokaisessa pitäjässä tavallisesti kirkon
läheisyydessä tukeva maahan pystytetty paalu, johon varkaatkin
köytettiin
mm
korkealle etteivät edes varpaat
paasseet maahan koskettamaan.
Armotta
oli varkaan selkä alastonna kovimmallakin
talvipakkasella
rangaistukserisa
kärsittävä.
Piiskurina, jota myös yleisesti nimitettiin riisariksi, oli tapana käyttää' entisiä rikollisia, jotka melkoisella nautinnolla tätä epäinhirnillista tehtäväänsä
suorittrvat.
Usein
kuitenkin varkaat
viinaryypyillä y.m. lahjuksilla koettivat
hyvitellä piiskureitaan, jotta nämä olisivat käytelteet vitsojaan vähän helläv~raisemmin.
'

keustapauksissa)
sa ollessaan.

hän pyörtyi

jo paalus-

KiinnisaaduIla varkaalla oli useimmiten vapaus valita joko linna tai raipat.
Mutta vaikka jälkimmäinen rangaistusmuoto olikin hänelle hyvin paljon ruumiillisia kärsimyksiä tuottava, niin sittenkin moni mieluimmin tämän kärsi
kuin linnassa istuen rikoksensa sovitti.
Olihan tästä m.m. etuakin sikäli, että
sen
kestettyään
oli taas vapaa uusia
kolttosia tekemään.
Kerrotaan
m.m.,
että kerran eräs Välkkilästä kotoisin oleva varas tiellä kävellessään supisi itsekseen puoliääneen:
"En tiedä menenkö
linnaan
vai otanko vittat - - -;
mutta antaa lyödä vaan, että vanha selkä kromisee".
Hänet
oli saatu ilmi
varkaudesta, ja nähtävästi nyt oli esillä
rangaistuksen
kärsiminen.

Jos varas oli ollut linnassa rikostaan
sovittamassa, niin rangaistusajan päätyttyä hänet vielä vangin puvussa ollessaan
tuotiin
kotiseurakuntansa
kirkkoon.
Kirkon . keskellä oli n.s. kirkonpenkki
. 1. häpeäpenkki, johon hänet istutettiin
kirkonmenojen
jälkeen kokoontuneen
Raipat olivat 6 korttelia pitkiä ja väseurakunnan
nähden.
Siinä pappi ensin
häll' sormea paksumrnista koivunvesoisnuhteli hänen syntejään ja sitten käden
ta tehtyjä.
Lisäksi ne olivat toisesta
päällepanemisella ilmoitti hänet otetukpäästään yhdistetyt toisiinsa pariksi.
si jälleen seurakunnan yhteyteen. RanRikollista rangaistessa oli tapa sellaigaistusaikanaan katsottiin siis rikollinen
nen, että piiskuri otti noita raippoja , jonkunlaiseen
kirkonkiroukseen
julistekäteensä kolme paria yhtaikaa, läimäyttuksi,
••..
ti niillä kerran, heitti menemään ja otti
Ja vaikka varkaat jo eläessään saivat
taas uudet kolme paria j.n.e. kunnes
maistaa karvaasta maljasta, niin kansa
määrä oli täysi.
uskoi, että vasta kuoltuaan heille kuuKun
joku
hairahtunut'
oli saanut
mat paikat tulisi. Tarina kertoo, että
40-kin paria, joka 01i korkein
maara
kun eräs Ryhöksi kutsuttu Kokon kysamalla kerralla, niin jo poloisen selästä
lässä asuva suurvaras kuoli ja hänen
lihat roikkuivat riekaleina ja kun vielä
ruumistaan
lähdettiin veneellä
saattavanhempina
aikoina rangaistavan kärmaan yli Kokon
järven hautaan viesimyksien lisäämiseksi valeltiin
suolatäessä, niin vaikka vene oli suuri 3-hanvettä haavoihin, niin (paitsi aivan poikkaineri ja mukana oli ruumiin
lisäksi
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vain kaksi miestä, nun sittenkin se alkoi keskellä järveä painua ja vettä tuli
jo yli laidan.
Toinen saattajista alkoi
jo siunailla itseään, mutta toinen, vainajan poika muuten, vain ärjäi~i: "Mitäs sitä p:kelettä siunaat!"
Ja heti oli
vene taas päässyt kulkemaan
entiseen
tapaansa.
Piru
se oli tässä aikonut
omansa ottaa.
Toinen tarina kertoo myös, että jossakin
metsäkulmalla
oli useammalla
·varkaalla ollut yhteinen piilopirtti, jossa
asui heidän perheensäkin.
Ymparistöltään varastamillaan rahoilla ja tavaroilla he siellä elelivät komeasti.
Kerran
sitten eräs mies joukosta lähti
omille
teilleen. Riitako lienee tullut vai mikä,
sitä ei tarina selvitä. Jonkun ajan kuluttua oli tämä mies kuitenkin palannut samoille paikkakunnilleTietäen
noilla varkailla olevan runsaasti rahoja
hän päätti hankkia ne itselleen.
Kytillä oli hän kuullut, että tuolta
varkaiden asunnolta oli kuollut lapsi. Mies
teki suunnitelmansa.
Erään renkipojan
hän sai suostutelluksi
lähtemään muleaansa. Hän tervasi vaatteensa päältäpäin, tartutti niihin höyheniä ja karvoja,
veti ne päälleen ja muovaili muutenkin
ulkomuotoaan
sellaiseksi kuin hän sielunvihollisen
ruumiillistuneena
kuvitteli. Näin
valmisteltu aan miekkonen
lähti apulaisineen lainaamallaan
hevosella ajamaan varkaiden piilopirtille. Illan hämärissä he saapuivat lähelle maaräpaikkaansa, ja sitoivat hevosensa kiinni metsään.
Hiipien toverukset lähenivät torppaa. Arvaten, että ruumista säilytettiin jossakin ulkohuoneessa he etsivät ja löysivätkin sen. Nyt mies kas-

ki apulaisensa ottamaan ruumiin.
Ja
kun sitten hän astui tuvan ovesta karvaisessa asussaan ja toinen seurasi tätä
ruumista
kainalossaan
kantaen,
nun
sisällä olijat hämmästyivät
aika tavalla.
Apulainen laski taakkansa uunin
viereen alkaen samalla tehdä tulta takkaan
ja ollen ryhtyvinään
ikäänkuin ruuanlaittopuuhiin sekä tunnustellen ruumista
ilmoittaen sen jo haisevan. Piruksi pukeutunut mies, joka istui tuvan
penkillä. sanoi tähän: "Hei tä pois! Otetaan
tosta toinen",
viitaten samalla lähella
seisoviin ihmisiin.
Mutta silloinkos nämä saivat jalat alleen ja livistivät kukin ovesta ulos. Tuskinpa aivan lähellä
edes taakseen kerkisivät vilkaisemaan.
Tuvassa mies nauroi partaansa, tyhjensi apurineen talon tavarasta ja rahasta sekä ajoi pois. Vasta aikain kuluttua
uskalsivat säikähtyneet torpan väet palata asunnolleen, jossa vasta pääsivät selvyyteen, mikä tuo ilmestys todella oli
ollut miehiään. Ja tämän kepposen suorittanutta
miestä alettiin kutsua Höyhenherraksi.
Miten sitten varkaus näin pääsi paikkakunnalla
rehoittamaan,
vaikka rangaistuksetkin olivat melko ankarat, on
selitettävissä siten, että köyhyys,
joka
niihin aikoihin oli hyvin yleistä, pakoitti monen siihen.
"Nälkä sanoi: minä
tapan sinut", kerrotaan
eräänkin varkaan v:astanneen, kun oikeudessa kysyttiin, miksi hän oli varastamaan ryhtynyt. Mutta myös seikkailuhalu on laskettava sen yhdeksi huomattavaksi
vaikuttimeksi.
Ärrä Hoo.
Forssan Lehdessä 28. 1. I929.
(Lyhennetty.)

Pakinaa ent. laskiaisen vietosta.
Koska juuri on käsissä laskiainen, niin
tietenkin
jokainen lounais-hämäläinenkin silloin paikkakuntansa
entisille traditioille uskollisena hurauttelee
armaan
kotiseutunsa mäkiä jotta suksien, kelkkojen ja "häntyrien" anturat savua suitsevat ja huutaa: Huroo, pitkiä pellavia!
sekä toivotcelee hyvää naurisvuotta y.m.
asiaan kuuluvaa, niinkuin isämme ja äinrnme muinoin ovat tehneet.
Kuitenkaan ei laskiainen enää meille
ole se talven riernuhetki,
josta setä
Topeliuskin aikoinaan runoili.
Noin 40-5° vuotta ajoiltamme taaksepäin oli laskiainen oikea juhlapäivä,
yhtä suuressa merkityksessä kuin esim.
juhannus
ja pyhäinmiesten
päiväkin.
Ei silloin talonpoikaistuvassa
emännän
tai piian rukki hyrrännyt,
lampaathan
olisivat tästä tulleen pyöräpäisiksi, eikä
liioin isäntä tahi muu miesväki edes kirveeseensä vartta vuollut, vaikka se olisi
sattunut siitä puuttumaankin,
sillä olisihan haltija voinut siitä suuttua, että
oli tunkiota
lattialla, ja tuoda taloon
kapan kirppuja,
jotka varsinkin näin
runsaalla mitalla saatuina eivät olleet
kovinkaan
mieluisia lahjoja.
Muuten
laskiaisena piti lattiat laasta yhdeksään
kertaan
ja tunkiot
kuljettaa kopalla
kolmen tien risteykseen.
Kirput kyllä
sillä tempulla
pysyisivät pois talosta.
Syödä tuli tällöin
myös yhdeksän
kertaa, joista ainakin yksi kerta tuvan

jokaisessa
nurkassa.
Papurokka
siansorkkineen oli pääasiallisin juhlaruoka.
Viimeinen ateria syötiin aivan pimeässä,
tulta ei saanut ottaa, koska kärpäset
seuraavana kesänä uhkasivat käydä erikoisesti sen talon asukkaiden kimppuun,
jotka laskiaisiltana tulen valolla katselivat.
Saunassa oli laskiaisiltana niinikään
käytävä.
Pimeässä siella kompuroittiin
ja ähkittiin.
Ja haltian vihoihin saattoi
itsensä se, ken täällä sanarikin lausui.
J a tärkeintä laskiaisena oli mäen laskeminen. Jo aivan varhain, klo yhdenkin ajoissa, virkuimmat kelkkoineen mäkeen
kiiruhtivat.
Tavallisesti
oli jo
ennakolta koko kylän yhteiseksi luistinmäeksi valittu joku sopiva mäki, jota
jo usean päivän aikana vedellä valeltiin, jotta - se jäädyttyään
olisi liukas
kuin lasi. Koko laskiaispäivän siinä mäessä sitten liikettä riitti ja a-joittain kun
kelkka tai reki täysine lasteineen alas
liukui, oii huuto ja huikutus korvia vihlova. Huroo, tuhkapuuroo!
pitkiä pellavia, pellavia kuin silkin suonia, hamppuja kuin humalasalkoja, tupakkia kuin
korpikuusia, räätiköitä kuin nurkan päitä, nauriita kuin lautasia ja mitä muuta
vielä lie toivotettukaan:
lehmiä lypsäviä, tyttärille _ naimaonnea
ja kaikkea
mitä jokapäiväisen
elämän tarpeisiin
kuului.
Päälle taas hihkaistiin Huroo!
niin että seutu raikui ja lähistöllä liik4
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kunut nälkäinen hukkakin sitä säikähtäen häntä koipien välissä turvaisernmille maille livisti.
Jäällä (tavallisesti
jonkun saviläven
tai vesilammikon)
kiidätti "hulluhevonen" mnoscuneica väkiä. Jäälle oli pystytetty luja hirsi (noin I-I,3 metrin
pituinen), hirren yläpäähän oli lyöty n.
sormen paksuinen rautatappi.
Toiseen,
pitempään ja heikompaan puuhun lähelle
sen vahvempaa päätä oli tehty reikä,
johon
laitteen
helppokulkuisuuden
vuoksi oli sovitettu
rautaputken
pää.
Ja nyt pistettiin tämä irtonainen puu
tuosta
reiästä jäälle pystytetyn hirren
paassa olevaan tappiin.
Pitkä puu joutui nyt kokonaan tämän raudan varaan
keikkumaan. ( Vaatimattornamrnat
tyytyivät vain perulla yhdistämään puut.)
Kiekkuvan salon latvapäähän
sidottiin
kelkka, johon yksi kerrallaan istui lennätettäväksi.
I-2
väkevää
henkilöä
kiersi salkoa sen lyhyemmästä
päästä
mahdollisimman nopeaan. Toisessa päässä kiinni oleva kelkka teki tietenkin huimia kaaria, niin että monesti kelkassa
istuja löysikin itsensä viereisestä lumihangesta pakarat pilviä kohti sätkytellen.
Näihin leikkeihin otti osaa jokainen
ken vähånkin kynnelle kykeni, jopa vanha vapiseva vaarikin muoriaan vesikelkalla liillätti.
Noidatkaan eivät laskiaisyönä nukkumaan joutaneet.
Jo iltayöstä ne noitapussineen ja muine kapistuksineen uunil~udalla ratsastivat.
Talojen ja torppien
navetoissa he salaperäisiä tehtäviään toi. rnittelivat ; "leikkoi korvan lampahalta,
katkoi lehmän häntätupsun"
tai niille
omatekoisia rohtojaan syöttelivät. Mutta jos talon viisas emäntä illalla navetassa käydessään olikin pistänyt virsikirjan lehden tai muun teräaseen kyn-

nyksen alle sekä siunannut oven sulkiessaan, niin heti yöllinen liikkuja siinä
itseään väkevämmän
voiman tunsi ja
peloissaan muualle pakeni.
Niin, j:ciäkööt nämä yleisten tapojen
selostukseni tähän. Nyt kerron jotakin
persoonallisempaa
laskiaisen vietosta.
Oli kerran noin 40 vuotta sitten laskiainen.
Joukko Raitoon kylän poikia
oli kylästä Matkun asemalle. päin olevassa Myllymäessä
"laskiaista luistamassa".
Mäki olikin tähän tarkoitukseen sopiva; se kun on jyrkkä ja mutkallinen,
joten tuotti melkoista jännitystä kun kelkkaa täydessä vauhdissa
ohjasi. Nyt sattui kuitenkin niin, että
kun pojat ensi kertaa laskivat mäestä,
tuli sen jyrkimmässä ja mutkaisimmassa
paikassa n. s. Hermannin
Vekki Menosista härkineen ja reki ne en heitä vastaan. Tulkoon tässä sivumennen esitetyksi, että tämä Vekki oli niin piintynyt
vanhoihin tapoihin, että hän mieluummin ajeli härjällä kuin hevosella, vaikka
yleensä ei kukaan enää lähiseuduilla här
kää ajokkinaan pitänyt.
Härkä katseli
silmät pyöreinä poikien tuloa. Sen aivonystyröissä
välähti
kuitenkin heikko
älynleimaus. Se tajusi nopeammin kuin
herransa, että syrjään tästä on väistyttävä ja äkkiä, jos tahtoo pälkähästä
ehjin
nahoin selviytyä.
Pahan möläkän päästäen härkä loikkasi oikopäätä
metsään ja pahaksi onneksi sattui se viefä pujottautumaan
niin ahtaasta kahden
puun välistä, että leveämpi reki ei siitä
mahtunutkaan,
vaan jäi siihen lujasti
kiinni. Härkä tietenkin seisahtui, mutta ajajalle alkoi aimo urakka kiskoessaan rekeä irti pintehestä.
Monet ärräpäät ja paholaisen nimen maininnat siinä ukolta pääsi tuonne mäki rinteeseen
ja taisipa se härkäki~ saada vakaan sydämensä kovin tykkimään.

43
Tielle jälleen paastyaan antoi Vekki
suuriaänisesti paholaisen nimen kautta
poikien tietää mikä heitä kohtaisi, jos
hän saisi heidät kiinni.
Mutta pojat
eivät tulleetkaan ylös ennenkuin ukko
oli lähtenyt
jatkamaan keskeytynyttä
matkaansa.
Turvallisen
välimatkan
päässä seurasivat he härkäajuria, mäen-

lasku ei enää huvittanut.
Sen pojat takaisin tullessaan totesivat, että pahoin
oli härkä säikähtänyt, koska tiellä yhtenä jonona koko tuon parikilometrisen
matkan mäestä Raitoon kylään oli sen
sisuksista purkautunutta
aamiaista. Sellainen se laskiaistapaus e1etystä elämästä.
Ärrä Hoo.
Forssan

Lehdessä

8. 2. -29.

Pakinaa lukukinkereiden vietosta.
Me jokainen tiedämme, että joka talvi jokaisessa maalaiskylässä vietettävät
lukukinkerit
ovat yhteisiä harraustilaisuuksia, joihin
kokoonnutaan
hengen
ravintoa saamaan ja kyläkuntien yhteisistä hengellisistä
asioista keskustelemaan.
Meidän nuorempien ihmisten, isopappojemme
ja -rnummojemme
ja vielä
meidän vanhempiemme lapsuus- ja nuoruusaikana
lukukinkerit
olivat vähän
muutakin kuin tällaisia kyläkunnallisia
hartaustilaisuuksia.
Ne olivat
silloin
varsinkin huonolukuisille henkilöille pelon ja vavistuksen hetkiä, tilaisuuksia,
joissa oli "itku ja hammasten kiristys".
Juuri tämän vuoksi olikin niille annettu
myös tuo kunnianimi
"tukkajuhlat".
Lukusia peläten silloin pojat ja tytöt,
nuorukaiset ja neitoset, vaarit ja rnuorit
kaiket
iltapuhteet
päretikun loimossa
lukivat ja tankkasivat Svebeliuksen Katekismustaan ja koettivat sonnustaa aivonystyröihinsä kaikkea mahdollista tietoa "sanan" alalta. Varsinkin ne nuorista, jotka rippikouluun
aikoivat, saivat vuoden
pitkään toisenkin kerran
kirjansa
kansia
raottaa.
Ja auta armias häntä, jolta ei kinkerituvassa luku
luistanut; jalkapuihin pistettiin tai pöydän alle tungettiin tai aivan tukasta
pöllytettiin.
Se oli siihen aikaan melkein suurin: häpeä, mitä kuolevaisen ihmisen osaksi saattoi tulla.

Ennenkuin
varsinaisesti
käyn naita
kinkeritilaisuuksia
kuvailemaan, pakisen
muutamalla sanalla niiden synnystä ja
alkuperäisestä tarkoituksesta.
. Kuten tunnettua,
vaikutti maassamme (Turussa) r öoo-luvun lopulla ankarat ja tarmokkaat
puhdasoppiset
piispat Juhana Gezelius vanhempi ja Juhana Gezelius nuorempi, joiden toimesta
m.m. oikein mahtipontisesti
ruvettiin
kansamme
keskuuteen valistuksen siemeniä kylvämään.
Juuri näihin aikoihin
saivat
lukukinkeritkin
alkunsa.
Niillä tuli seurakuntien papiston kansan
luku taitoa ja kristinopin
käsitystä tutkia ja kuulustella.
Jo joitakin viikkoja aikaisemmin kuulutettiin kirkossa milloin ja missä kunkin kylän 1. lukupiirin lukuset pidetään.
Lukutilaisuudet
alkoivat
tavallisesti
klo 10 ap., mutta jo tuntia paria ennen
hätäisimmät
ihmiset, vallankin vanhat
ukot ja akat itsensä lukutaloon toimittivat.
Siinä odotellessa tarjoiltiin talon
puolesta kaikille pullakahvit.
Tarinoidessa aika kului nopeasti.
Väkeä saapuu aina alkajaishetkeen asti. Ja jokainen vaaditaan pitkän kahvikupeista
ja nisuviipaleista
notkuvan
pöydän luo talon antimia nauttimaan.
Siinä tulla taapertaa pikku Maijakiri äidin hameenhelmoista
kiinnipitäen
uudessa hameessaan ja äidin kirjavaruudullisessa pääliinassa.
Isän kädestä talut-
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taessa Kalle-poikakin
ensi kertaa lukutupaan astuu. Isän taakse vähän täytyy
vetäytyä piiloon vieraiden katseilta. Sydankiri siellä pikku rinnassa pamppaili
niin oudosti.
.
Kellon lähetessä määrähetkeä alkaa
yksi ja toinen kurkkia akkunasta, että
joko siellä kujalla rupeaa "provastin" ja
lukkarin hevosia näkymään.
Kohta tuleekin joku sisään ja ilmoittaa: Nyt ne
tulevat.
Lukutalon isäntä kiiruhtaa tulijoita vastaan ja sisään saattelemaan.
Ja kautta avaran tuvan käy kuiske ja
kuhina;
naiset korjailevat ulkoasu aan
ja miehet pyyhkivät partojaan.
Kahvipöytä
korja:taan
kiireesti pois, kupit
vain kalisevat.
Isäntä kantaa pappien raskaat matkalaukut tuvan perä penkille.
Tätä ennen joko hän tai emäntä on johtanut
vieraat kamariin tai saliin, jos sellainen
talossa on. Siellä näille tarjotaan kuumat kahvit kylmien suiden lämmikkeeksi ja kontistuneiden
äänijänteiden
kir"voittajaksi.
Pian tuvan ovi aukeaa selko selälleen. " Papit ja lukkari y.m. purjehtivat
sisään ja nyökyttelevät
tervehdykseksi.
Kun he ovat päässeet sijoittautumaan
perällä olevan vaIkealla salveetiliinalla
katetun pöydän taakse alkaa toimitus.
Muuten sivumennen mainiten tuvan peräpenkillä istuivat useimmat kyläkunnan
"mahtimiehet"
arvonsa mukaan papeista oikealle ja vasemmalle.
Joku papeista ilmoittaa aluksi veisattavaksi virren. Kohta lukkarin ääni kajahtaa yli piirin.
Naisten puolelta yhtyy siihen parin tutisevan mummon uikutus ja viimein aikansa kakisteltuaan
pääsevät miehetkin mukaan jorrottavilla
rintaäänillään seuraavaa värsyä alettaessa. Mahtavina vyöryvät sävelet ja tunnelma on harras.

Virren jälkeen pidetään rukous, jonka päätyttyä pappi alkaa puhua päivän
evankeliumitekstin
johdosta.
Päälle
veisataan vielä virsi. Ja nyt seuraa se
varsinainen, pelattava
ja kauhistuttava
toimitus,
Iukuvakien
luettaminen
ja
kuulustelerninen.
Toinen papeista avaa kirkonkirjat
Ja
toimittaa kyselyn kuka on ja kuka ei
ole saapuvilla ja toinen merkitsee kaiken. Tässä yhteydessä myös tavallisesti toimitetaan ripille kirjoitus.
Näiden
päätyttyä tämä pappi keskustelee saapuvilla olevien kanssa läksynä olleen raamatunkohdan
johdosta.
Toinen pappi, lukkari, kirkonvartija
y.rn. kuulustelevat lukutaitoa.
Rippikouluun aikovat, sitä parhaillaan käyvät ja ne, jotka kolmen viime vuoden
aikana ovat sitä käyneet, ovat erityisessä kamarissa
papin
luetettavina.
Näillä onkin kaikkein kuumimmat paikat. Melkein jokainen saa kuulla ankarat
nuhteet
sielun paimenen
suusta.
Polvia se jo pakkaa tutistuttarnaan,
varsinkin arempien.
Tuvassa sitten on kullakin luettajalla
pöytä edessään .. Siinä kuuluu pulina ja
pälpätys kuin papuja pataan kaadettaessa. Kunkin lukiessa pöydän takana
istuja piirtelee harakanvarpaita
ja viivoja "lukuseveliin".
Näitä "lukuseveleitä"
käytettiin Urjalassa vain lapsilla, mutta
esim: Tammelassa aikuisillakin.
Tästä Iuettamisesta on kansan muisissa säilynyt monta kaskua ja tarinaa,
joista tässä saakoon sijansa muutama.
Eräs mies oli lukemassa ja pappi kysyi häneltä
viidettä
käskyä.
Mutta
mies oli niin hyvä taidostaan, että lasketti samaan mittaan kuudennen, seitsemännen . . . kaikki
käskyt.
Pappi
kuunteli hymyssäsuin.
Mutta kun lukija alkoi vielä uskontunnustustakin.

t
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nun tahtoi hän keskeyttää luvun kysymällä paljonko ukolta tupakkaa menee
vuodessa. Ukkeli tokasi lukunsa lomassa: "Neliko ja kaks' puolikkoo", ja jatkoi samalla henkäyksellä:
"syntein anteeksi saamiseksi, ruumiin ylösnousemiseksi ja iankakkisen elämän, amen".
Nuuskaräiskäleet
vain papin kasvoille
olivat lennelleet.
Sai siitä määrästä tupakkaa jo toisenkin mällin poskeensa
kääriä, koska sillä vielä synnitkiri sovitertiin ja ruumis kuolleista ylösherätettiin y. m. hyvää aikaansaatiin.
Joku toinen mies oli myös lukusilla
ja kun
häneltä kysyttiin, mikä mies
Mooses oli, niin oli tämä vastannut:
"Se oli Santin
rouvan moonamies".
Mainitulla rouvalla oli todennäköisesti
ollut
palveluksessaan
Mooses-niminen
mies, joten oikeinhan ukko oli vastannut vai kuinka?
Kerran myös eräillä lukusilla Raitoon
kylässä Terva-Mikoksi
kutsuttu
mies oli lukemassa.
Mutta koska hän
oli heikko tässä taidossa, niin eihän sitä
tahtonut
saada sanoja irti kirjan lehdiltä, vaikka se olikin edessä levällään.
Joskus
kirkossa
käydessään oli mies
kuullut, miten siellä pappi usein kirjastaan luki: Siihen aikaan kun ... j.n.e.
Tämä lause oli ukon muistissa säilynyt
ja hän päästeli nyt juhlallisesti: "Siihen
aikaaan, siihen aikaan, siihen aikaan".
Vaan kun ei hän muuta muistanut, niin
ei auttanut muu kuin olla vaiti ja vastaanottaa papin pistävä arvostelu sekä
ympärillä seisovien pilkalliset silmäykset.
Tohtori Granfeltin aikana oli Tammelassa Sipi-Heikki niminen mies ollut
huono lukemaan.
Eräillä lukusilla tohtori nuhteli .häntä tästä.
Heikki oli
heikkokuuloinen
eikä siis kuullut mitä
hänelle sanottiin.
Hän kysyi toisilta

kylanmiehiltä,
että mitä se tohtori nyt
hänelle sanooo.
Saatuaan kuulla, mitä
tohtori sanoi, nousi Heikki kimrnastuneena paikaltaan ja kiljasi: "Mun lukumerkkini ovat ennenkin kelvanneet ja
niiden
pitää täst'edeskin kelpaaman".
Mitä tuimaluontoinen
tohtori tähän sanoi, sitä ei kerrota.
Tämän luvunkuulustelun
jälkeen jaettiin "sevelit" ja sitten seurasi varsinainen loppulöyly.
Huonosti, aivan kurjasti oli luku luistanut pappien mielestä. Kaikki kyläkunnan asukkaat olivat
olleet suuria hulttioita, joille ei koskaan
hyvä seuraa, ei täällä maan päällä, vielä
vähemmän taivaassa. Maallisia asioitaan
vain hoitelivat, mutta sielustaan välitti
kukin viisi, oli se sitten taivaassa tai
helvetissä. Ellette nyt ensi kerralla taida Katekismustanne paremmin, niin siitä joudutte
tekemisiin
korkeampien
. herrojen kanssa!
Tähän tapaan pappi
pöydän takaa paasasi täyttä kurkkua ja
paukautteli välillä nyrkillä pöytään, jotta siltä rnustetolpot y.m. esineet lattiaan
putoilivat.
Naiset tuhersivat
itkua ja
miestenkin naamat- olivat totisia kuin
viimeisellä tuomiolla ainakin. Tupakkamällikin kierteli levottomana
poskesta
toiseen.
Lukutuvan harmaat seinatkin
huokailivat
ja jokainen odotti loppua
kuin päivän nousua.
Aikansa riehuttuaan
myrsky asettuu
ja rovastin ääni soi taas lempeänä kuin
kevätpuron solina. Hän kertoo Vanhan
Testamentin
profeetoista,
uuden liiton
apostoleista y.m. ja lainaa pyhän kirjan
lauseita
esityksensä
tehostamiseksi.
Loppuvirren
ja rukouksen
aikana kukin kyläläinen taas siunaa hengessään
sielunpairnentaan.
Illan hämyssä on
kinkeritilaisuus
loppunut
ja hajaannutaan.
Seuraa sitten komeat lukupäivälliset,
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JOlta talossa jo viikonpäivät on valmistettu
kaukaa naapurikylästä
noudetun
kokin johdolla.
Koko kylän väki on
saapuvilla. Papit seurueineen ovat kunniapaikoillaan
pöydän päässä.
Hyvin
ruoka
maistuukin
hikisen päivätyön
jälkeen. Yhteispöydässä kiertävä viinapuIlo ja sahtihaarikka
saavat luovuttaa
sisältöään särjettyjen sydänten voiteiksi.
Kohta on ilo aina katonrajassa
asti,
jossa pöytä vieraiden iloinen nauru hyväilee tumrnuneita
kattomalkoja.
SeIvittiinpahän taas kaikki äskeisestä tilaisuudesta ainakin ehjin nahoin ja siksi
kannatti syödä ja juoda ja pitää iloa.
Kieltämättä
ovat nämä lukukinkerit
suuresti kansamme luku taitoa edistäneet
noina entisinä aikoina, jolloin ei kouluja
ollut.
Nii"ssä esiintynyt
ankaruus on
varsin ymmärrettävä
asia; lempeydellä

ei olisi aikaansaatu rrutaan silloin, kun
kansa ei itse vielä ymmärtänyt tietoa ja
valistusta kaivata."
Leipähuolet
olivat
rahvaan miehelle ja naiselle niin kaiken
ajan ja huomion ottavia, ettei niistä
suurinkaan voitu uhrata hengen jalostamiseen vaikka siihen olisi haluakin
ollu~
.
Viime aikoina on puhuttu Iukukinkereiden
lakkauttamisesta.
Aikansa eläneinä Ja tehtävänsä täyttäneinä ne jo
saavatkin
siirtyä
uuden
ajan tieltä.
Mutta
koskaan
eivät niillä kynnetyt
ensimäiset
vaot kansamme valistuksen
vainioilla ole kedoittuva, sillä alkuaan
niiden möyhentämästä mullasta on noussut suomalaisen kansanvalistuksen nykypäivien vihreä ja kukkea laiho.
Ärrä Hoo.
Forssan Lehdessä 27. 2. -29.

Muuan mallitaio 1700-luvun loppupuolella Jokioisilla.
Vapaaherra

Reuterholmin suunnitelma Riidanlopunmuiston
uudistilan perustamisesta.

Sen johdosta että Jokilääni taas ensi maarianpatvana viettää itsenäistymisensä muistojuhlaa, lienee paikallaan jälleen
esittää katkelma alueen vapautushistoriasta,
sitäkin suuremmalla syyllä, kun se kertoo kartanonomistajan yrityksistä lyödä sovinnon kättä alustalaistensa kanssa ja jättää tästä souin-,
nosta pysyvä, väestön edistymiseen tähtäävä muistomerkki.

Jokiläänin talonpojat ovat men'neinå vuosisatoina pitäneet sitkeästi puoliaan,
kun heidän omistusoikeuttaan viljelemiinsä maihin on
yritetty riistää taikka uusia veroynnä muita rasituksia heidän niskoilleen sälyttää.
Pahalla ja hyvällä, riidalla ja sovittelulla ovat
kartanon omistajat ja isännöitsijät
koettaneet saada talonpoikia taipumaan ja lopettamaan
vastustavan
suhtautumisensa kartanoon. Kautta vuosisatojen on lukuisilla käräjänkäynneillä yritetty oikeutta etsiä
puolin ja toisin. I7oo-luvun jälkipuoliskolla
nosti lopulta
suuri
joukko talonpoikia isäntiään
vastaan useitakin oikeusjuttuja, jotka
kaikki
oikeusasteet
läpikäytyään
0

yleensä päättyivät talonpoikain tappioksi.
Helmikuun 4 p :nä 1782
annettu
kuninkaallinen
tuomio,
joka julkaistiin suomeksikin, "löi
hovirätin tuomiot maahan" 17 taloon nähden, jotka selitettiin sukuoikeusrälssitiloiksi.
Kuuluisa sukuoikeussuhde
sai tämän tuomion
kautta vahvistuksensa.
Näitten huomattavien oikeudenkäyntien aikana vallitsi J okiläänissä kaikesta päättäen levoton ja kartanoa kohtaan entistä vihapiteisempi mieliala.
Kartanon
silloinen
omistaja laamanni G u s ta f R e ut e r h o l m,
Suomessa
syntynyt
mutta jo nuorena Ru.otsiin muuttanut vapaaherra, asui kyllä Tukholmassa, mutta oli usein käymässä
0
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läänissään

ja varmaan hyvin tunsi
mielialat.
Vaikka
hänet
yleensä
ku vataan
itsepäiseksi ja
kostonhaluiseksi,
ymmärsi hän kuitenkin suhtautua alustalaisiinsa, ainakin eräistä merkeistä
päättäen,
melko humaanisesti
ja sovinnollisesti. Hän olikin ruvennut ihannoimaan
Ranskan
vapausoppeja
jouduttuaan
Kustaa II! epäsuosioon, ja mahdollisesti tämä seikka
oli vaikuttamassa hänen sovinnollisu us pyrkim yksiinsä
al ustalaisiaan
kohtaan.
Luultavasti
Reuterholm
myös pelkäsi, että mainitun kuninkaallisen tuomion tunnetuksi tuleminen Jokioisilla
saattaisi
siellä
mielet entistä levottomimmiksi,
ellei niitä jollain tavalla tyynnytettäisi.
Sen takia hän jo helmikuun 6 p :nä
eli kaksi päivää tuomion julkaisemisen jälkeen laati Tukholmassa monessa suhteessa merkillisen kirjeen,
jonka hän epäilemättä kiireellisesti
lähetti tilanhoitajansa.
täytäntöönpantavaksi.
väestön

Kirjeestä käy selville, että J okioisten "rettelöivien"
- talonpoikien
päämiehenä oli Kiipun Karalla asuva M a t t i Y r j ö n p 0 i k a, joka
oli Reuterholmia
"monena vuonna kiusallisella ja itsepintaisella oikeudenkäynnillä
häirinnyt".
Nyt
kun juttu oli päättynyt Reuterh olmille onnellisella tavalla,
"tahtoi
hän jättää sekä perillisilleen Ja J 0kioisten kartanon
jälkeentuleville
omistajille samoin kuin myös kaikille sen alustalaisille todisteen ja
hyödyllisen
esikuvan
sovinnollisesta ajattelutavasta,
joka on eroitettu kaikesta katkeruudesta ja kostonhalusta ja jolla tavoin kaikkina
aikoina voidaan parhaiten edistää

sekä käskijän että alaisen rauhaa
ja mielihyvää."
Tässä tarkoituksessa ja tehdystä anomuksesta päätti Reuterholm suoda Matti Y rjönpojalle luvan rakentaa itselleen uudistilan koti paikalleen Kiipun kylän takamaalle, Kiipunjärven länsirannalle. Uuden tilan nimeksi määräsi Reuterholm samalla "R i i t a n
L 0 p p u n M u i s t 0" .
Uudelle tilalle luovutti Reuterholm poikkeuksellisen
hyvät edut.
Aluksi luvattiin
siihen
yhdistää
kak~i niittyä, Metsäkyti ja Uikam o,
kumpaisenkin
suuruus
yksi
kuormanala,
sekä
Kaskiniitunaron, Suonkorven,
Taskun ja' Ha-lavistpn raiviot. Toistaiseksi tahtoi
vapaaherra
R. antaa Matti Y rjönpojalle nautittavaksi
myös sen 10
kapanalan suuruisen pellon ja Kis.kin niityn, jotka Karan tilan asukkaan oli määrä hänelle luovuttaa.
Jotta uudisasukas pääsisi voimistumaan ja saisi tilan kuntoon sekä rakennusten
että
viljelysten
puolesta, niin lupasi R. suoda hänelle vielä 25 ajo- ja 50 jalkatyöpäivää kahtena vuonna.
Veroja e-i
uudisasukkaalle
tällä kertaa määrätty ollenkaan, mutta hänet velvoitettiin "kuuliaisuudella
ja uskollisuudella torjumaan
kaiken, mikä
voi johtaa herrasväkensä vahinkoon
siitä, että antautuisi
yhden
tai
usean kartanon alustalaisen kanssa
tilaisuuksiin,
missä
puhe
voi johtua herrasväkeään
vastaan,
vaan mieluimmin sen ennen ilmaisee, sekä uutteralla huolella avustaa rauhoittamaan
ja hajoittamaan
(förskingra,
myös merkitys kavaltaa) niitä, jotka mahdollisesti tilan
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alustalaisten joukossa tulevat etsimään tyytymättömyyttä ja yhtymiä
uuteen riitaan ja epäsopuun herrasväkeä vastaan,
hyvin tietäen,
että hänet toisin esiintymällä heti
tullaan erottamaan niistä eduista ja
siitä asemasta, mikä hänelle täten
pelkästä
suosiosta
ja hyvyydestä
.suodaan."
Tämä kohta Reuterholmin
kirjeestä osoittaa, että hänen tarkoituksena oli - ainakin nykyisen katsantokannan
mukaan arvostellen
- ostaa tai lahjoa tyytymättömien
alustalaistensa
johtomies
hyvillä
eduilla ja tehdä hänestä
väestön
keskuuteen puoltajansa, ehkä urkkijakin. Ellei uudistilan luovutusehtoihin olisi liittynyt eräitä muita,
todella
mielenkiintoisia
kohtia,
jättäisi koko kirje Reuterholmin
hyvin epäedulliseen valoon. Mutta
ne lähemmät määräykset,
mitkä
Reuterholm samalla antoi talon rakentamisesta, metsänkäytöstä y.m.,
valaisevat hyvin niitä uudistuspyrkimyksiä, joita Reuterholm alustalaistensa
hyvinvoinnin
edistämiseksi ja tyytyväisyyden lisäämiseksi
koetti juurruttaa
vanhoilliseen ja
yleisestä kehityksestä jälellejääneeseen maalaiselämäämme. Toisin sanoen:
Rauterholm aikoi Kiipunjärven uudistilasta luoda uudenaikaisen mallitalon.
Merkittävää ensinnäkin oli, että
Reuterholmin
tarkoitus oli saada
malli tilan pellot ja niityt mahdollisimman lähelle toisiaan, ja .ilmoitti
hän sen takia vastedes aikovansa
vaihtaa edellämainitut tilukset toisiin lähempänä oleviin. Matti Y rjönpojan piti saada itselleen ja jälkeläisilleen
rauhallinen
hallinta

Riidanlopunmuiston
uudistilaan.
talon asema piti huolella valita.
Väenrakennus
oli tehtävä jonkun
mäen tai kunnaan eteläiselle rinteelle, niin lähelle järveä
kuin
mahdollista ja siten, että sille saataisiin näköalaa. ] os mäellä kasvaa
metsää,
mieluimmin
kuusta, tai
mäntyä, niin ei sitä saa hakata pois
pohjoiselta sivulta eikä mäen laelta, vaan jätettävä niin paljon kuin
mahdollista suojaksi kylmiä tuulia
vastaan.
Väenrakennus oli ehtojen toisen
kohdan mukaan sijoitettava niin,
että sen pitkäsivu tulisi suuntaan
itä-länsi ja päädyt pohjoisesta etelään. Sitä ei saanut rakentaa pirtiksi, kuten hämäläiset siihen aikaan vielä yleisesti tekivät,
vaan
piti hakata yksi tai kaksi tupaa kamareineen ja eteisineen hirsikerroilla ja sen päälle vielä kaksi tai
kolme "varvia", jotta ullakko tulisi
tilavaksi ja siellä voitaisiin säilyttää
kaikenlaista
tavaraa.
Vesikatto
oli tehtävä jyrkkä ja katettava mieluimmin oljilla tai naulattava tuohilla.
]älkimäisessä tapauksessa
lupasi Rerterholm itse maksaa kustannukset nauloista ja tuohien peittämisen punavärillä. 1)
Huomiota ansaitsee myös rakennusten sijoittelu pihojen ympärille,
sillä
Reuterholmin
määräykset
poikkesivat tässä suhteessa tuntuvasti vallitsevasta, ikivanhasta umpipihajärjestelmästä.
Miespiha piti kokonaan erottaa
karjapihasta
]0

1) Tässä yhteydessä main1ttakoon,
että jo ainakin I7oo-luvun alussa oli
kartanon rakennukset maalattu punamullalla, mutta talonpoikaistaloissa ei
tapaa seurattu - ei, yleisesti vielä meidän päivinämmekään.
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rakentamalla
niiden väliin piehto
niin, ettei eläimillä ollut pääsyä
miespihalle. Piehtoa ei pitänyt sijoittaa lähemmäksi tuparakennusta
kuin ettei ollut peljättävissä savupiippujen aiheuttamaa tulen vaaraa.
- Miespihan itäsivu oli suljettava
tarpeellisilla luhtirakennuksilla (alakertaan puoti, yläkertaan luhdit).
Näitä
luhtirakennuksia,
jotka oli
katettava samoin kuin tupakin, piti
Täällä pohjoispuolella

veistää 2 tai 3 yhdellä kertaa, siis
yhteen, jotta säästyttäisiin turhista
seinistä.
Kansanomainen tapahän
oli vielä viime vuosisadan
puolimaihin asti se, että
rakennettiin
kukin luhti, samoin kuin asuinrakennuksen eri osatkin erikseen, kukin. omilla täyslukuisilla
seinillä.
Reuterholm tahtoi nyt opettaa väestölle nopeamman ja säästävämmän
rakenn usta van.
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Vallan uutta talonpoikaiselle pihajärjestelylle oli mainittuun aikaan
myös
Reuterholmin
suunnitelma
säännöllisten
puistokujien järjestämiseksi. Kuten tähän jäljennetystä piirroksesta, jonka
vapaaherra

Reuterholm itse alkuperäisesti on
tehnyt, huomaa, oli tarkoituksena
johtaa pihalta kolme kujaa ja niiden vierustoille istuttaa kuhunkin
erilaisia puita.
Tuvan ja luhtirakennuksen välistä alas järvelle vie-
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väri 6 mtr.

leveän kujan reunoille
määräsi hän istutettavaksi kauniita
ja suoria tuomia 6 kyynärän päähän toisistaan.
Keskeltä väenpihaa suoraan etelään piti
raivata
peräti 10 kyynärää leveä kuja ja sen
reunoille istuttaa pihlavia 8 kyynärän päähän toisistaan.
Tätä istutustu oli tarkoitus vuosittain jatkaa
samaan suuntaan ilman keskeytystä.
Länteen päin vievän 6 kyynärän levyisen kujan vierustoille määräsi Reuterholm istutettavaksi
lehmuksia, nekin 6 kyynärän päähän
toisistaan, ja istutusta
vuosittain
jatkaen.
Erittäin huomattava
on
vielä
se, että
väen pihan
eteläiselle sivulle pystytettävän
sievän
aitauksen ja portin eteen piti istuttaa omenapuita, jotka Reuterholm
, tahtoi antaa uudisasukkaalle
karta-ion puutarhasta.
Jotta uudistilan asukkailla olisi
jatkuvaa halua puiden istuttamiseen,
lupasi Reuterholm antaa heille vapauden päivät yö velvollisuudesta
ja
2/3
vähennyksen
ja
lievennyksen niistä vuosittaisista veroista
ja maksuista, mitkä tälle tilalle vastaisuudessa
voitiin
asettaa,
niin
kauan kuin asukkaat huolellisesti
istuttivat 40 puuta mainitussa järjestyksessä ja siten, että ne rehoittivat kauniine runkoineen ja ehjine
latvoineen.
Jos joku puu kuolisi,
tulisi sen tilalle heti istuttaa uusi.
Vielä vakuutettiin uudisasukkaalle oikeus raivata peltoa ja niittyä
mistä vain soveliasta maata löytäisi.
Jotta monien aitojen teko kuitenkin
välttyisi, toivoi
Reuterholm,
että
nuo raivaukset olisivat mahdollisimman pakion yhdessä.
Neljän vuoden aikana oli Matti Yrjönpojan vel-

vollisuus muokata täyteen kuntoon
jokaisena vuonna ainakin tynnyrinala säännöllisine
yhtä leveine ja
pitkine sarkoineen ojitetulla pellolla.
Metsänkäyttöön nähden oltiin puheenaolevana
aikana suurissa kartanoissa säästeliäitä ja
ankaroita
metsän haaskausta vastaan. Niinpä
ei Matti Yrjönpojallekaan
annettu
tässä suhteessa paljoakaan tavallisuudesta poikkeavia etuja. Kaskenpoltto kiellettiin jyrkästi, tilan menettämisen
uhalla, eikä uudisasukas saanut kiskoa tuohia ja polttaa
tervaa enempää kuin omiksi
tarpeikseen, ei siis ollenkaan myyiäväksi. Lehdesten otto vuohieri ja
lam paiden talviruokintaa
varten oli
I7oo-luvun
loppupuolella,
kuten
vielä paljon myöhempäänkin,
luonnollisesti yleistä ja tarpeellista, ja
siksi niiden säännöllinen saanti oli
Reuterholmin
mielestä
turvattava.
Uudisasukas
saikin luvan
aidata
sellaisia paikkoja, missä kasvoi rehevää lehtimetsää,
mutta ylänköisemmillä paikoilla täytyi kuitenkin
koivut säästää
latvahakkauksilta
sekä lehdesten ja tuohen
otolta.
Myös oli Reuterholmin
mielestä
välttämätöntä,
että uudisasukas aitaisi vuohien ja muun karjan syönniitä luonnostaan
tiheässä kasvavia haapalehtoja,
jotta väärätkin,
taimet pääsisivät lehteviksi.
"Mutta missä haavantaimet
kevyesti ja
suoraan kasvavat",
kirjoittaa
R.
edelleen,
"pitää sellainen viidakko
kaikilta vammoilta tarkkaan
rauhoittaa, että tulevaisu udessa tulisi
niistä kallisarvoisia tukkeja."
Lehmusmetsät
olivat mainittuun
aikaan Reuterholmin
kirjeen
pe-
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rusteella J okiläänissäkin
jo hyvin
hävitetyt.
Vain matalia vaivaistaimia väittää
Reuterholm
enää
täällä löytyneen.
Lehmusten oksia
käytettiin nim. mielellään vihtojen
tekoon
ja karjanruokintaankin.
Näiden kasvu paikat varoittaa hän
uudisasukasta
huolellisesti
aitaamaan ja lapioimaan hyvää multaa
kyllin korkealle lihavimpien taimien
ympärille.
"Ja kun tämä työ ei
ennen kuin monen vuoden perästä
voine tuottaa uudisasukkaalle
mitään sitä vastaavaa hyötyä",
kirjoittaa Reuterholrn,"
niin tahdon
minä' antaa hänelle palkaksi yhden
riksin
jokaisesta
tynnyrinalasta
lehm uksia tai haapametsää
hyvin
kasvavaa maata, jonka hän mainitulla tavalla aitaa ja hoitaa sekä sittemmin vastedeskin rauhoittaa
ja
hoivaa."
Luonnollisesti suotiin uudisasukkaalle oikeus tuoda
rakennuksiin
ja aitoihin puutavaraa
käsillä olevista parrumetsistä.
Sellainen metsä, joka kasvaa kivikkoisessa ja kovassa maassa, pitää kuitenkin jättää vallan rauhoitetuksi niin kauan
kuin tasaisilla ja ala villa mailla on
käytettävänä
vaadittava puutarve ;
olisi käytettävä
polttopuiksi
myös
kantoja ja tuulenkaatoja,
mieluimmin koivumetsistä.

Tämän kirjoittaja ei ole ehtinyt
Jokioisten kartanon ja kirkon arkistosta edelleen tutkia, ottiko Matti
Yrjönpoika
vastaan
uudistorpan
vapaaherra Reuterholmin 'esittämillä ehdoilla ja toteutuiko ylimalkaan
ollenkaan tuo ajan oloihin nähden
merkittävä
mallitalosuunnitelma.

Riidanlopunmuisto
nimisestä
talosta ei kukaan tietäne kertoa, mutta lienee se sama tila, jonka nimi
nyt on Salmenoja ja joka on Kiipunjärven rannalla.
Vanhan muistitiedon mukaan ori
Salmenojan torpan perustanut joku
Karan talon isäntä Ruotsin vallan
aikana, ja oli torpan nimikin ensin
Metsä-Kara.
Mainittu isäntä
oli
käynyt Ruotsissa ja kun poikansa
oli sillä aikaa tuonut kotitalo on miniän, muutti isäntä perustamalleen
Metsä-Karan tilalle. Liian pitkä nimi Riidanlopunmuisto
ei nähtävästi tullut lainkaan käytäntöön.
Puuistutukset, jos ne suunnitelman mukaan toteutettiin, ovat jo aikoja hävinneet.
Mahdollisesti olivat torpan rakennukset alkujaan paikalla,
missä nyt on metsänvartijan asunto.
Ettei Reuterholrnin tarjous ollut
kuitenkaan vain silmänlumetta
Jokiläänin talonpojille ja ainoa laatuaan,
vaan että hänellä tosiaan
näyttää olleen vakavana harrastuksena
saada
lounais-hämäläiselle
maalaisväestölle parempia asuntoja,
jotka olisivat
samalla
taloudellisemmin ja turvallisemmin tontilleen
sijoitetut. kuin mitä siihen
aikaan
oli tapana, ja ympäröidyt puuistutuksilla, että tuo ruotsinmaalainen
parooni siis koetti sen ajan vaikeissa oloissa, alustalaistensa
vihamielisyydestä
huolimatta,
tuoda
rahvaan
ilottomaan
arkielämään
myös jotain kaunista, järjestystä ja
luonnonihailua,
siitä on muitakin
todistuksia
hänen jälkeenjättämissään Jokioisten
kartanon
asiakirjoissa.
Niinpä kun hän samana
vuonna, mistä edellä on ollut puhe,
siis 1782, elokuun 10 p :nä tehdyllä
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asiakirjalla
luovutti
eraan
uudistilan Vaulammin
kylässä,
vastapäätä
Palikkalaa,
ent. sahurille
Hindriek
Qwarnströmille
ja antoi tilalle nimen Lottan Randa vaimonsa
Charlottan muistoksi,
määräsi
hän täälläkin istutetta vaksi lehtokujia
tuomien ja pihlavien
taimista ja lupasi
tästä antaa uudisasukkaalle
palkinnoksi tynnyrin
rukiita sekä muuten
3 vuoden
verovapauden.
Monia
muitakin
uudistiloja
perustettiin
samana
vuonna pitkin jokilääniä
ja
useimmat
niistä
saivat
Reuterholmin toimesta
samantapaisia,
vähän erikoisia
nimiä kuin edelläkerrotut.
Mainittakoon
näistä
vielä:
Uus-Löyty
ja Rauhanedutus
Jänhijoelta
sekä v:lta
1776
Kiip ulta
U eko Löyty.
U uslöytyn
viljelijälle
Pertti
Eerikinpojalle,
jonka
täytyi
rake nnuksensa
v. 1782 siirtää kylästä tien viereen
samalla
kuin Reuterholm
hänelle
teki
elinikäisen
vuokrasopimuksen,
määrättiin
myöskin
velvoitus
istuttaa
vuosittain
4
kappaletta
kauniita
tuomen,
pihlajan,
lehmuksen
ja
vahteran
taimia,
mistä
saisi
palkinnoksi
yhden
vuoden
verovapauden
jokaisesta
20 taimesta.
Huhtaan
Suonpään
uudistorppari
] aakko Tuomaanpoika
velvoitettiin
samana
vuonna
hävittämään
siihen
asti käyttämänsä
savupirtin
ja rakentamaan
kauniin
tupahuoneen

kamareineen
ja varustamaan
ne ikkunoilla,
pii sillä ja tiiliuunilla.
Savupirtit
olivatkin
siihen aikaan vielä aivan yleisiä. Jaakko
Tuomaanpojankin piti istuttaa ympäri tonttinsa ja tien viereen vähintäin
24 kpl.
kauniita
tuomen,
pihlajan,
vahteran
tai lehmuksen
taimia.ja
hoitaa niitä.
Reuterholmin
vaikutus
mainituissa
suhteissa
on. varmaan
ollut huomattava
ja ansaitsee
lisätutkimuksia.
Jos Reuterholm
näillä toimillaan
samalla: luuli voivansa
. hälventää
alustalaistensa
epäluulot,
rauhoittaa
mieliä ja torjua uusien riitajuttujen
puhkeamisen,
niin siinä suhteessa
hän erehtyi.
Häntä
vastaan
nosti
joukko
talonpoikia
pian
uuden
oikeusjutun,
mutta
vuonna
1784
annettu
kuninkaallinen
päätös
ei nytkään
tuonut
mitään
muutoksia talonpoikain
asemaan.
Seuraavana
vuonna
sitten antoi Reuterholm
tunnetut
suomenkieliset
rauhanjulist
uksensa,
joissa
jälleen
kehoitettiin
talonpoikia
sopuun ja R.
vakuutti,
että
"järjestys
ja kohtuus on kaikissa
minun päätarkoitukseni."
Kun
nämä
julistukset,
joilla samalla kutsuttiin
talonpoikia
järjestelykokouksiin.
on aikoinaan
lehdessämme
julkaistu,
sivuutamme
ne tässä vain maininnalla.

E. Aaltonen.
Forssan Lehdessä
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