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Juho

Ollista ja Lallista lukuisiin torppiin.
Haudankorvan
kylän tienoot arvellaan olevan paikkakunnan
vanhinta asutusta; ensimmäisten vakinaisten asukkaiden piti tulleen näille
maille
jostain
Loimaan
puolelta.
Heitä oli kaksi miestä,
.Olli ja Lalli, ja he asettuivat aluksi
asumaan Rytökallion pohjoisrinteellä olevaan luolaan.
Minkälainen
tuo luola oli, sitä on mahdoton sanoa, sillä se .hävitettiin 1824, kun
Viksbergin kartanoon
rakennettiin
silloin monta kymmentä metriä pitkä navetta- ja tallirakennus.
Itse
rakennus tehtiin kyllä .puusta, mutta
kun siinä oli leveä ja toista metriä
korkea kivijalka, niin tarvittiin siihen paljon kiviä.
Mainittu kallio
on Forssasta
Häiviään
johtavan
tien varrella) heti metsän laidassa,
ja kerrotaan,
että Olli rupesi raivaamaan peltoa tuon tien itäiselle
puolelle, Lalli taasen läntiselle. Oli

Ra·ntanen.

sen asian laita miten tahansa, tosiasia on ainakin se, että Rytökalliori
ia Kivisillan ojan välistä peltoa on
kutsuttu
OllinpeIIoksi aina näihin
päiviin asti.
Jos viljelys alettiin mainitulta taholta, niin kylän olisi .pitänyt silloin
kohota juuri niille maille,
mutta
kukaan ei tiedä kylän siellä OIlinpellon ja Siltalan paikkeilla koskaan
sijainneen.
Se Haudanko.rvan kylä,
joka viime vuosisadan kolmannella
neljänneksellä hävitettiin, oli kokonaan toisaalla, Viksbergin kartanon
luoteisella 'Puolella, muutamat talot
lähellä Loirnijokea.
Varhaisirnpina aikoina oli kylä käsittänyt kaikkiaan seitsemän taloa, joista Mikkolan ja Eskolan talot sijaitsivat nykyisen Forssan osuusmeijerin
vaiheilla, siitä vielä vähän jokirantaa
kohti. Siurilan talo oli näistä matkan etelään, matalan kallion laidassa, ja toinen Siurila eli Suisto sijaitsi juuri nykyisen Wiksbergin kar ta-
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non vilja-aitan kohdalla.
Kossilan
talo oli siitä lounaaseen n. 150 metrin etäisyydessä,
matalalla
kallio-pohjalla sekin.
Heikkilä
sijaitsi
Vanhanmaantien
ja Haudankorvan
koululle poikkeavan tien risteyksessä. Missä kohdalla kylää j aakk olan
verorustholli
lienee aikoinaan
sijainnut, siitä ei ole tietoa, sillä se
kuuluu jo seitsemännentoista
sataluvun alkupuolella siirretyn nykyiselle paikalleen, jolloin se sai uuden nimen, Viksberg,
se kun silloin joutui pois tavallisen talonpojan käsistä ja on siitä lähtien ollut
»säätyläistene hallinnassa.
Viksberg oli itsenäinen tila, samoin Kassilakin, mutta toiset talot
olivat menettäneet osan itsenäisyyttään Viksbergille, joh o he tekivät
veropäiviä.
»taksvärkkiä»,
eivät
kuitenkaan niin paljoa kuin ta valliset lampuodit tai torpparit.
Mutta
kun Vikaberg rupesi haluamaan noita taloja kokonaan omiksi, antautuivat
nuo puoliperintötalot
helpommalla kuin KossiJa.
Viime
vuosisadan alkupuoliskolla
tuo yhteen sulattaminen jo alkoi ja sinne
'Painui talo toisensa perään, kunnes
Kossila oli enää yksinään jäljellä.
Se piti tarmokkaasti
puoliaan aina
1865 vaiheille asti. "Viksberg
oli
silloin jo kauppaneuvos
A. W.
Wahrenin hallussa ja hän sai kappalaisen
'Henrik
Söderborgin
(Kuuston Hessun) asiamiehekseen.
taivuttamaan Kossilan isäntää myymään talonsa
Wahrenille.
Hessu
olikin niin innostunut tähän telitätäväänsä, että etsi toista taloa Kossilan isännän ostettavaksi ja kun
hän sitten löysi sellaisen Someron

Ollilasta ja se myytiin halvemmalla
kuin
mitä
Kossilasta
tarjottiin,
niin jopa suostui tämä viimeinenkin
isäntä lähtemään talostaan.
Kylän historia ei tähän vielä 10pulli esti päättynyt, vaikka sen olemassaolo saikin silloin },O vakavan
iskun. Kylässä oli sentään muutamia tor.ppareita sekä jok unen mökkiläinen, jotka siten ;,äivät edustamaan Haudankorvan
kylää maantieteellisessä eli asemakaa vallisessa
suhteessa, yhdessä Viksbergin kartanon kanssa.
Varsinainen
kylän
tonttimaa
kyllä jäi autioksi, sillä
torpat ja mäkitupa-alueet
sijaitsivat
kartanon eteläpuolella,
pitkin sitä
vähäistä ylänköä, jonka
korkeimmalla kohdalla
nykyisin
sijaitsee
kartanon suuri tiilinen navetta. Lähellä Forssan-Häiviän
tietä
oli
ensinnä Ravilan torppa eli 'Raavi,
siitä
vähän
lounaaseen
Ketola.
Mikkolan torppa oli tarkalleen nykyisen navetan tontilla ja Miem ola
siitä n. 50 metriä suoraan länteen.
Miemolasta
länteen n. 200 metriä
alkoi kylän yhteinen karjakuja, nyk.
Sukulan talvitie, ja tuon kujan suussa, sen läntisellä puolella, oli aikoinaan Vääntelä niminen torppa,
mutta se oli hävitetty jo vähän aikaisemmin, sen asukkaat kun oli.vat
sallineet tonpassa vietettävän huonoa elämää.
Vääntelää nimitettiin
kylän kesken myöskin Törttiläksi.
Tästä torpasta noin
100 metriä
koilliseen, mäen korkeimmalla kohdalla, oli Örnin torppa ja siitä n. 50
m:n päässä Ernestilä, jota myöskin
Äärnestiksi nimitettiin.
Siitä muutama sata metriä koilliseen oli Lassilan torppa, jonka tontilla nykyisin
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on .Haudankorvan
yläkansakoulu.
Metsässä,
lähellä Kydön
kylän rajaa, Kikkarin
niityn
eteläpuolella,
oli Antinojan
torppa,
jonka peltosarat ulottuivat
lähelle Rytökalliota.
Tämän
torpan
viimeisen
isännän
poika Juho Henrikki
Lönnros
meni
räätälin
oppiin,
ja isän kuoltua
ei
kukaan
enää jatkanut
torpari viljelystä.
Sen peltosaroilta
on jo kaadettu komeita
sahatukkeja.
Kun
taloja
liitettiin
Viksbergin
yhteyteen,
perustettiin
vielä kaksi
uutta
torppaa,
Kossila
ja Uutela,
ensiksimainittu
melkein
entisen
Vääntelän
tontille
ja Uutela
Miem o last=
länteenpäin,
silloisen
Sukulan talvitien
varrelle.
Metsän takan.a, Häiviän
kylän maiden
rajalla, Villimäen
eteläisellä
rinteellä
oli
metsän vartijan
asunto,
jonka läntiselle
puolelle
vuosien
varrella
ilmaantui
peltosarka
toisensa
jälkeen
ja muodostavat
nämä pellot nyk yisen,
itsenäisen
Salomaan
lohk otilan, vaikka raken.nukset
onkin siirretty
jonkun
verran
länteenpäin,
Peräkorven
niityn puolelle.
Näiden
viljelystilojen
lisäksi oli kylässä vielä muutamia
itsellisten
asuntoja.
Ömin torpan poika, Aapraham,
rakensi itselleen. asunnon
kotinsa
lähelle.
Nikolai-veljen
muuttaessa
Sukulaan.
Samoin Ruotsista
tänne
muuttanut
suutari
j ulb o m oli asettunut Haudankorvalle
asumaan
rakentaen
asuntonsa
Ömin lähelle.
Raavin
ja Ketolan
välillä oli sotamiehen pirtti, jossa sotamies
Pilten
jälkeen asui Kossilan
torpparin
leski lapsineen.
Miemolan
entinen
torppari
Mikko Dahlborn
rakensi itselleen Sukuaaan
,päin vievän kar-

jakujan
varrelle
pienen
tupasen, jota asemansa
perusteella
nimitettiin
Kujalaksi.
Kossilan
tal o n
entinen
isäntä
rakensi
itselleeri
asunnon
talosta
etelään,
lähellä
Miemolaa
olevalle mäelle, ja kun
tätä vanhusta
kylän kesken
nimitettiin
,papaksi,
sanotaan
tuota
mäkeä
vieläkin
Pappalanmäeksi.
Osa itsellisista
asui myöskin
vuokralaisina
jossain torpassa,
joko itse
päärakennuksessa
olevassa
kamarissa tai pihan laidassa
sijaitsevassa erikseen
rakennetussa
pienessä
pirtissä.
Torppien

väkeä, viljelykset
meentulo.

ja

toi-

Raavin
torppa
oli useamman
miespolven
ajan
Urjalasta
tänne
muuttaneen
suvun
hallussa.
Viimeisen
emännän
isoäiti eli hyvin
vanhaksi:
ei ehtinyt
kuitenkaan
täyttää
sataa vuotta,
vaikka
V11meinen vuosi oli jo menossa,
kun
hänet
syksyllä
tavattiin
kuolleena
lammasnavetasta.
jossa hän viimeisen kesänsä
oli asunut.
Ketolassa
isännöi
oman kylän poikia;
viirneisen
edellinen
oli samaa Enbergin
sukua,
joka
Ernestilän
to rpassa
asui useamman
miespolven
ajan.
Kun
Vappu
emäntä
jäi leskeksi
verrattain
nuorena,
»puhuttiin»
hänelle mies Jokiläänistä,
joka
o'li
sitten
Ketolan
torpan
viimeinen
vuokraaja.
Ruotsalainen
suutari
Julbom
rupesi
torppariksi
Mikkolaan, ja kun tyttärensä
Anna Kaisa
tuli naimaikään,
otettiin
torppaan
kotivävy.
Kaukjärven
Heinämaan
talosta oli yksi .poika siirtynyt
torppariksi
Mustialan
Uuteenkylään
ja
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tämän
poika,
Joonas,
rupesi
Julbomih
vävyksi.
Tämä
nuoripari
otti sitten torpan haltuunsa
ja viljeli sitä useita kymmeniä
vuosia.
Anna Kaisa toimi myöskiri .paikka'kunnan
kätilönä
ja hierojana
sekä
valmisteli
ihmisille
ja eläimille
niin
sisäisiä lääkkeitä
kuin ulkonaisiakiri
voiteita ja hauteita.
Häne-n kahdestatoista
lapsestaan
oli minun äitini,
Serafia ensimmäinen.
Tämän avioparin jälkeen siirtyi Mikkolan
tor.ppa Syrjän.pään
Juhan
ja vaimonsa
Vihhelmiirian
haltuun,
joilla oli siihen asti, kunnes koko torpparikunta hävitettiin.
Miemolassa
oli
isäntänä
Mustialan
Uudenkylän
Pietilästä
tullut .Mi kk o Dahlbom.
Hänen
jälkeensä
hallitsi
torppaa
Ketolan
Vapun
ja Kustaan
poika,
Kustaa
hänkin,
emäntänä
Maria
Willberg.
Heidän
jälkeensä
yritti
samaisen
Ketolan
tytär Vilhelmiina
miehensä,
hevoniemeläisen
Juho
Widenin
'kanssa asua samaa torppaa.
Viimeisenä
hallitsi Miern olassa Mustialasta
kotoisin
oleva Vihtori Mikkelsson,
vaimonaan
Mikkolan tytär Vjlhelrniina.
U utelan
tor.ppa
lienee ollut Orlund-su vun
hallussa
'koko
sen vähäisen
ajan,
minkä se esiintyi
itsenäisenä
viljelmänä,
sillä tämä torppa havi.ettiin muutamia
vuosia perustamisensa jälkeen. - Kun Kossilan
torppa
perustettiin
ent. Vääntelän
tontille,
tuli siihen ensimmäiseksi
viljelijäksi renkolainen
Manu Bergman
vaimonsa Maija Leenan
kanssa.
Kun
Manu kuoli, tuli Urjalan
Matti jatkamaan
hänen
aloittamaansa
viljelystä.
Monta vuotta ei Matti kuitenkaan
tässä
paikassa
viihtynyt,

vaan
lähti
»kä velernääne
jättäen
perheensä
.ornan onnensa
nojaan.
Muutamien
vuosieri kuluttua
löydettiin
Matti
kuolleena
metsästä,
läheltä
Hankoniemen
kaupunkia.
Matin jälkeen siirtyi Kossilaa n Ernestilän
poika Kalle, joka oli naimisissa
Mikkolan
Serafian
kanssa.
Kymmenen
vuoden
perästä
tämä
kuoli,
ja
sisarensa
Maria-Stiina
siirtyi nyt hänen
tilalleen.
Tämä
aviopari
hoiti torppaa
sen hävitykseen asti. Örnin torppa
hävitettiin jo r870 vaiheilla, ja oli sen viimeisenä
viljelijänä
Matti, syntyisin
samasta torpasta.
Matti ja vaimona Kaisa kuolivat
nuorina.
Er-'
nestilän
torppa
oli ollut useamman
miespolven
ajan
Enbergin
suvun
hallussa,
mutta
viime vuosisadan
toisella neljänneksellä
siirtyi se toiiin käsiin.
Mustialan
muonarenki Antti rupesi silloin tätä torppaa
viljelemään.
Antin toiset pojat siirtyi vät itsellisiksi,
m u tta Kalle muu tti Kassilaan,
ja Ketolan
poika Antti ryhtyi
nyt
vaimon a Hannan
kanssa
Ernestilän
torppaa
viljelemaan.
Kun Antti perheineen
muutti Am erikaan
v. r&32, tuli ErriestiIän viimeiseksi
vu o k raajak si somerolainen
tarppari
Nils Kustaa
Tegel vaimonsa
J osefiinan
kanssa.
Lassilan
torppa
oli ollut
Matti
Dahlm anin
hallussa,
joka samalla
toimi myöskin
postinkuljettajana.
Hänen jälkeensä
viljeli t or ppaa hänen poikansa,
Matti hänkin
nimeltään, kunnes
tämä siirtyi r878 Sukulan Jaakkolan
puustelIin
vu.ok r aajaksi ja koko torppa hävitettiin.
Aikaisemmin
olivat nämä torpat
olleet
viljelmiltänsä
eri kokoisia.
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mutta
1875 vaiheilla jakoi maanmittari. ne yhtä suuriksi ja järjesti
samalla kunkin torpan maat yhteen
lohkoon
niiden
asumusten. k ohdalle.
Varsinaisten
peltolohko jen lisäksi oli torpparien hallussa myöskin
kaikki kotimetsien keskellä sijaitsevat, enimmäkseen suoperäiset
niityt. Raavilla oli Tervakorpi ja Koliseva,
Ketolalla
Peräkorpi
ja
Kaaliko rpi,
Kossilalla
Iss'äidinkytö,
Ernestilällä
Hirskorpi
ja Mikkolalla
Kuhalansu o. Näiden
lisäksi
oli
näiden
tor ppien hallussa vielä erinäisiä
niityn
nimellä mainittuja maa-alueita Torronsuon ympäristössä.
Sellaisia oli
esim. Kossilan torpalla Poutio Kallion kylän lähellä, Levonsija ja Peräniitty Talpian kylän lähellä sekä
Aijansuo ja Satuli Torron
kylän
länsipuolella, Someron rajalla.
Maata
oli ainakin
kymmenen
hehtaaria torppaa kohti, mutta nuo
ulommalla sijaitsevat niityt
olivat
heille vähäarvoisia, sillä sinänsä ne
eivät kasvaneet juuri mitään,
eikä
niitä voinut ottaa viljelyksellekään,
ne kun olivat niin etäällä, tiettömissä SeUGUlSsa. Vaikeata oli joutaa
niihin edes heinänk orjuuseenkaan,
vaan oli siihen palkattava joku lähempänä asuva. Kun sitten talvella mentiin heiniä noutamaan, näyttäytyi todeksi, että joku toinen oli
ne jo ehtinyt korjata omien elukkainsa syötäväksi.
Eivät ne kotoisetkaan maat antaneet erittäin runsaita satoja, varsinkin viimeisen j-ärjestelyn
jälkeen, siinä kun siirtyi
suurin osa entisiä lannoitettuja peltoja kartanon
omaan hallinteon.

Tilalle annettiin silloin sellaisia takamaita, joilla talolliset 'olivat aikoinaan rvöstöviljelystä
harjoittanee t,
lannoitus ei tullut
kysymykseenkään, eikä ojituskaan ollut tarkoitustaan vastannut.
Kaikkeen tähän
nähden
täytyy
näiden torpparien vuokraa
ka tsoa
verrattain korkeaksi.
Nykyisin, pidetään jo hyvänä tulona, jos hehtaarilta saadaan puhdasta tuloa 400 mk
vastaten silloista 40 mk :aa, mutta
näiden torppien vero teki varsinaise11a »taksvärkkinä»
neljä
miehen
jalkapäivää viikossa ympäri vuoden,
yhden Ihevospäivän samoin viikottain sekä tämän lisäksi vielä 54 naisen työpäivää vuodessa, vapunpäivän ja mikkelinpäi vän välisenä ai. kana.
Kaksi
hevospäivää
tuli
tehdä maantien k orjuuseen, kolme
Helsingin-kyytiä,
joista
tehtiin
yhteensä
viisitoista
he-vospäivää
tavallista työtä.
Puhdetöinä
piti
viedä kartanoon yksi työreki
ja
saavi sekä kesällä 20 litraa pu Jlukcita, sama määrä
katajanmarjoja sekä kymmenen kananpoikasta. Jos merkitsemme hevo smiehen
päiväpalkaksi silloisen kurssin mukaan
3 mk, jalkamiehen
1: 50 ja
naisen päivät yöstä yhden markan,
lisäämme siihen noista puhdetöistä, marjoista
ja kananpoikasista
yhteensä vaikkapa 17 mk, niin tulee
loppusummaksi
sentään
590 mk,
mikä on lähes kolmas osa suurempi nykyisiä arvioita.
Seurauksena
tällaisesta
vuokrasuhteesta
olikin
sitten, että köyhyys ja puute oli hyvinkin alituisena
vieraana näiden
to rpparien keskuudessa. Veronsuoritukseen piti palkata
yksi mies
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ympäri vuoden, ja vaikeata
oli saaria var o ja hänen .pa.lkkaamisekseen.
Lähellä
olevat Forssan
tehtaat .tarjo sivat
tilapäistä
rahdinajo a runsaasti, milloin missäkin
muodossa,
Ja tähän keino on tarttuivat
nuokiri
torpparit
saadakseen
varoja
alituiseen ilmenevien
menojen
peittämiseksi.
Tästä oli kuitenkin
seurauksena, että maanviljelys
tuli laiminlyödyksi,
joten ei
noista
torpan
maista saatu tuskinpa
edes keskin •..
kinkertaisia
sato ja.
P oikkeu.ksen
tästä yleisestä
säännöstä
teki Raavin. torppa,
niillä Urjalasta
tulleilla
esivanhemmilla
kun tiedettiin
olleen
varo ja runsaammin
kuin
yleensä
silloisella
torppariluokalla,
ja niitä
näytti
·heillä
riittävän
yhä edelleen.
Näiden
torpparien
huonoon
asemaan oli yhtenä syynä myöskin
se,
että he viljelivat
maitaan
kolmen
kuukauden
irtisanomisajalla.
Kun
joulun edellä, Tuomaanpäivänä,
sanottiin
vuokrasopimus
irti, niin
Maarianpäivänä
oli ;'0 muutettava.
Näissä oloissa eivät
torpparit
t o htineet ryhtyä mihinkään
suurempia
varoja kysyviin parannuksiin,
kun ei
ollut
varmuutta
siitä, että olisivat
tilaisuudessa
saamaan
nuo uhr auksensa takaisin.
Tällaista
epävarmuutta
oli omiaan ylläpitämään
se
itsepintaisesti
liikkeellä
oleva -huhu,
että kun vain »iso äijä» (VI ahreri)
kuolee, niin nämä viimeisetkin
to rpat hävitetään.
Kaiken edelläsanotun
perusteella
oli mieliala to rpparien
kesku udessa
verrattain
masentunut,
joten
r880
vaiheilla
Jokiläänissä
liikkeelle
lähteneet huhut
torppien
ilmaisesta

luovu ttamisesta
niiden
silloisille
viljelijöille
tapasivat kiitollisen
maaperän myöskin Haudankorvan
torpparien keskuudessa.
Kun
noiden
huhujen
varsinainen
alkuunpanija,
noista hommistaan
surullisen
kuuluisa
Metta-j aako,
sitten
kerran
kutsui
Viksbergin
torpparit
yhteiseen kokoukseen
Myllykylän
torpparien kanssa,
niin olivat Haudankorvan
miehetkin
valmiit
marssimaan Myllykylään
ja
luovuttivat
kaksimarkkaserisa
tuolle petkuttajalle,
Jokiläänissä
ja Myllykylässä
o.Ji tämän liikkeen seurauksena
useita torpparihäätöjä,
mutta
Haudankorvan torpparitpääsivät
tästä puuhastaan
pelkillä
nuhteilla
ja
vakavilla
varoituksilla,
etteivät enää
toista kertaa sekoita itseään MetsäJaakon
salaperäisiin
}a kataliin
hommiin.
Suhteet
tehtaalaisiin ja niistä
moninaisista
naimiskaupoista.
Kasvussaan
olevan Forssan
tehdaskylän läheisyys vaikutti sen, että
olot Haudankorvalla
muodostuivat
monessa
suhteessa
toi senlaisiksi
kuin muissa maalaiskylissä.
Varsinaisen
raihdinajon
lisäksi
ansaitsivat torpparit
monta kaunista
markkaa tehtaalaisilta
ja tehtaiden
virkarnie hil tä,
kun
kyydi tsi vä t heitä
Tammelan
kirkolle
y.m.
Maidostaan saivat he tavallista
paremman
hinnan
myymällä
sen
suorastaan
kuluttajille,
jo teri näillä torppareilla
oli usein
lehmiä
enemmän
kuin
omilla
rehuilla
voitiin
ruokkia.
Mutta
nämä torpparit
saivat
olla
myöskin
valmiina
tasaamaan
toisi-
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naan viimeisenkin
kannikkansa
noiden tehtaalaisten
kanssa, sillä niinä
tehtaiden
alkuaikoina
eivät silloiset
perheenäidit
osanneet
jakaa lauantaina ostamiaan
ruokata varoita niin,
että ne olisivat riittäneet
seuraavaan
lauantaihin.
Jos torpan
emäntä
valitti. ettei hänellä
ole omalIekaan
perheelleen
paljon
mitään
syötäväksi sopivaa, niin vaimot vakuuttivat
vain,
etteivät
maanviljelijäin
nurkat koskaan
ole niin tyhjät, ettei
niistä jotain irti saisi.
Maksun
he
niistä
kyllä
saivat melkein
aina,
joskiri se toisinaan
vähän viivästyikino
Tehtaalaisten
keskuudessa
alettiin heti alussa
kiinnittää
pukuasioihin erikoista
huomiota,
ja torpparienkin
oli
seurattava
:onkun
verran mukana,
varsinkin
nuoremman polven.
Esim.
nuorukaisten
oli hyvinkin
aikaiseen
luovuttava
hämäläisille
niin ominaise
ta päällysvaatteesta,
rohtimisesta
mck osta,
kun tehtaantytöt
k eh oittivat
heitä
panemaan
paidan housuihinsa.
Tehtaantytöt
kohosivatkin
avioliittomarkkinoilla
korkeaan
kurssiin.
ehkäpä juuri
tuon hienomman
pukunsa takia.
Tehtaalaisten
jo uk osta löysi Ketolan
Kustaa
omansa,
samoin
Örn'in
Aapraham
Marinsa,
ja tehtaalainen
oli Kossilan
Kallenkin toinen vaimo.
Ketolan
Antti
nai
»herrassöörins i»
Stålstr örnin
-pal ve lu styt o n, »Kokkolan
Hannan»,
mutta
tehtaalainen
Amalia
Juljn
väitti,
että tuo
»p chjalaisnainens
ryösti
hänen
miehensä.
Väittipä
h eillå Antin
kanssa
olleen jo valmiit naimiskaupat,
kun tuo
toinen
tuE ja pilasi kaikki. Aina kun Arna-

lia r.äki Antin,
kertoi
hän saapuvilja olevine, että se on hänen miehensä.
Ja
kun Antti sitten lähti
Ha nnansa
kanssa
Amerikaan,
niin
soirnasi Amalia vieläkin Hannaa
siitä, ectä tämä vei hänen
miehensä
kokonaan
pois hänen
näkyvistäänkino
Ihmiset
ihmettelivät,
miksi
Antti
teki
tämän
vaihdon,
kun
Hanna
ei missään
suhteessa
ollut
Amalian
veroinen,
mutta
luulivat
syyksi sen, kun Hanna
osasi puhua
ruotsia.
joskin herrasväki
arvosteli
J-J annan puhu van ainoastaan
sellaista »porstuaruotsia».
Ja kykenihän
myöskin
Hanna
johonkin
emännän
tehtäviin.
Kun esim. renki oli aamulla mennyt
kartanoon
taksvärkkiin ja saanut
määräyksen
työhön
nun
kauaksi,
että piti olla päivän
eväs mukana.
eikä Hannalla
ollut
mitään särvintä
panna rengin k o n ttiin,
kun tämä tuli evästä
hakemaan, niin ei hän vaipunut
toimettomuuteen.
Hänellä
oli vähän piim änk uo rta pytyssä,
sitä kaatoi hän
puolentuopin
pulloon ja alkoi ravistella
sitä kädessään
siksi, kunnes
siitä erottui
jotakin
voin tapaista.
Siihen
suolaa
sekaan
ja sitten rasiaan ja niin pääsi renki uudestaan
liikkeelle
päivän työtä aloittamaan.
Mainitusta
naimiskaupasta
jo htui muuten
eräs m erk k ip ylvas Haudankorvan
.histo r iaan.
Antti oli ensimmäinen
haud anko rvaainen.
joka
lähti Amerikaan
ja tämä lähtö johtui siitä, että Hannan
veli eli Kokkolasta sinne jo aikaisemmin
muuttan.ut ja kehoitti
Anttia
tulemaan
perässä.
Lähtöhetkeldä
Lpistäytyi
Antti vielä viimeisen
kerran hyvästelemään
varrhempiani
ja
puhui

(
to
siinä heille, ettei hän koskaan
tule
takaisin, ei sittenkään,
vaikka hänen
siellä pitäisi suorastaan
kerjäärnällä
hankkia
elatuksensa.
»Minä
olen
saanut
niin kylfikseni
Suomesta
ja
Suomen
herroista,
ettei tule
niitä
ikävä,
vaikka
vanhaksi
eläisin»,
kuuluivat
Antin
sanat siinä isäni
kättä puristaessaan.
Siihen aikaan
sai Amerikan
Yhdysvalloissa
maata
melkein ilmaiseksi,
ja kun Antti oli
toimellinen
maanviljelijä,
'niin menestyi
hän siellä erittäin
hyvin.
Vaikka
siis
Haudankorvan
ja
Forssan
nuorilla
olikin verrattain
paljon
kanssakäymistä
keskenään,
niin sukeutui
sentään
usein
riitaa,
jopa tappelujakin
heidän
välilleen.
Viksbergin
oluttehtaan
ensimmäinen mestari
Fischer
kertoi. kerran
miehilleen,
että tehtaiden
mestarit
valittavat
hänelle
Haudankorvan
poikain
tekevän riitaa heidän miestensä
kanssa.
Miehet
sanoivat,
etteivät
he voi sitä asiaa auttaa.
Kun 'he menevät Forssaan
iltasilla,
niin vapriikin
miehet
huutelevat
heille kaikkia
pilkkapuheita,
nimittävät heitä kolloiksi,
moukiksi
j.n.e.
Ja elleivät he aloita tappelua,
niin
adoittavat
n uo
vapr iikilaiset
sen
kumminkin.
- Koska asia on niin,
sanoi mestari,
niin pitäkää
puolenne vaan, ja jos joku ottaa
niiltä
selkäsaunan,
niin saa hän minulta
vielä lisää! - Kun tällaiset joukkotappelut
muuallakin
vähenivät,
niin
pääsi soviunollisempi
suhde vallalle
myöskin mainittujen
työläisryhmien
keskuudessa.
Olisi kuitenkin
vaarin syyttää riitelernisestä
yksistään
miehiä,
sillä
naistenkin
joukossa
oli muutamia

aika riitapukareita.
Heidän
keskuudessaan
·oli varsinkin
eräs Maija
(muu nimi jääköön
mainitsematta)
sellainen.
että hänen maineensa
on
säilynyt nykypäiviin
asti.
Nuoruutensa
kukkeimmassa
keväimessä
näytti hän jo sellaista
mielialaa,
joka osoitti, ettei hänestä
ollut odotettavissa
mitään rauhantekijää.
ja
siksipä
nuoret
miehet
karttoivat
häntä niin paljon kuin suinkin mahdollista oli. Mutta vanha sotamies,
joka oli ruutiakin
»haistellut»,
tohfi ottaa hänet .huoneensa
k aunistukseksi.
Sotamies
kuoli
kuitenkin
pian ja Maija oli leskenäkin
vielä
ihanarnpi
kuin moni nuori
tyttö.
Ilmaantui
jälleen
eräs uskalikk o
nuorten
miesten
keskuudessa,
j-oka
tohti lyödä hynttyyt
yhteen Maijan
kanssa.
luottaen
ehkä sii.hen,
kun
oli vanhaa susien ja karhujen
kaadannassa
kunnostautunutta
sukua.
Kun poikaa
tästä varoitettiin,
uhkasi hän laittaa oman mökin, ettei
Maijan
tarvitse
olla missään
tekemisissä toisten akkojen
kanssa. Pojan isä kehoitti
häntä
laittamaan
tuon mökkinsä
heti pyörien
päälle,
että sitä voisi helposti
siirtää paikkakunnalta
toiselle,
sillä ei Maijan
kanssa
saisi
kauan
asua samalla
paikkakunnalla
omassakaan
mökissään. Niin oli Maija innostunut
riitelerniseen,
että pariskunnan
ollessa Viksbergin
kartanossa
muonamiehenä
Maija repi aukon
omansa
ia toisen asunnon väliseen lautaseinään
päästäkseen
siten mukavasti
torailemaan
naapurin
euk o n kanssa.
Ja jos tämä sattui
lähelle
tuota
aukkoa,
silloin oli hänen
tukkansa
Maijan hyppysissä,
eikä hän
sitä
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aina saanu t takaisin
täysin puhtaana.
Mökin
rakentamisesta
ei tullut
mitään, sillä tämä Maijan ·toinenkin
mies sairastui
ja kuoli aivan
nuorena.
Joki!ääniläi·nen
suutarinsälli
rakastui
Maijaan,
kun hän kulkiessaan sattui Haudankorvalle
poikkeamaan.
Maija a-sui silloin Örnin
pihanperällä
olevassa
pienessä
kamarissa.
Naimiskaupat
tehtiin,
mutta ei suutarikaan
vuotta kau-empaa viihtynyt
Maijan seurassa,
vaan
lähti jälleen maailmalle.
Nyt Maija sai asua pitemmän
ajan
ilman
seuralaista,
mutta sitten ilmaantui
hänen
näköpiiriinsä
eräs renkipoika, viidentoista
vuotias.
joka rupesi vierai'emaan
Maijan luona.
Kylän muijat
nuihtelivat
Maijaa
siitä,
että hän käytti luunaan
»tuollaista
mukulaa».
Maija puolusteli
itseään
sillä, että hän opettaa
tuo.n
pojan
lukemaan
niin
hyvin, että pääsee
vu o deila
läpitse
rippikoulusta.
Maija oli silloin ;'0 lähes viidenkymmenen vuoden
ikäinen,
eikä hänellä cldut vielä yhtään
lasta.
Mutta
nyt sattui kuitenkin
niin, että
hänellekin
syntyi lapsi.
Pääsikö
tuo
poika vuodella
rippikoulusta,
sitä
eivät tämän tapauksen
kertoja;
ole
muistaneet.
Yövartija
Renkkelin
vaimo oli
taasen
edelläkerr o tu n täydellinen
vastakohta.
Hänen
miehensä
oli
toimessaan
kaiket
yöt, syksyisin
larn mitti samalla
ahdoksessa
olevia riihiä, vetipä joskus aam uyöllä
»unikourankins
riihen lämpimässä.
Ky.ji n miehillä
oli täten hyvä tilaisuus kokoontua
tuon
yksinäisen
naisen luo ryypiskelemään,
kun ei

tämä he-itä siitä estänyt,
peräti ystävällinen
kun oli. Kerrotaan
ystävällisyyden'
menneen
useasti
yli
kohtuuden
rajnjenkin,
varsinkin
silloin kun hän tuli runsaammin
01tarieeksi
ryyppy;ä
miesten
pul.o sta.
Sanoi
miehe nså kyilä varoittavan
häntä tällaisesta
seurustelusta
miesten kanssa, mutta hän »ry-ry-ryyppää
va-vaa n Re-Renkke-Renkkelin
kiusal-sallakin».
Tämä
yövartijan
asunto
oli siis samaa
mallia kuin
nykyiset
»ihrn ispesiit» laitakaupungeissa.
Ihmiskohtaloita

ja

kyläelämää.

Miesmurhia
ei muisteta
kylässä
sattuneen,
vaikka tappelut
eivät olleet mitään
harvinaisuuksia.
Lapsenmurhaakaan
ei muisteta
tapahtuneen,
vaikka
s leht ola psiens
syntyminenkään
ei ollut harvinaisuus.
Mutta itsemurhan
teki Eskolan
renki, Lyijerin
V'ilhelrni,
siinä 1833:n
vaiheilla.
Ensi arkipäivänä
pääsiäisen jälkeen piti hänen aamulla
lähteä metsästä
härkäparilla
hakoku ormaa
tuomaan,
m utta. mies ·olikin
mennyt
jokirantaan
ja jokeen
h ukuttautunut.
Helluntaina,
kyiän
nuorten
ollessa hela valkean
poltossa Kikkeränk a lliolla tuli Vilhelmin
ruumis
alas jo k ea veden pinnalla,
mistä pojat vetivät
sen
rantaan.
Kun tieto tästä saapui kylään, lähti
vainajan
isäkin
rantaan.
Ku uituaan, että pojalla
oli tupakkamällik in poskessa,
isä kiitteli häntä siitä,
ettei ollut matkallaan
mitään
hukannut,
jutellen
samalla
yhtä
ja
toista muutakin
tällaiseen
tilaisuute-en sopimatonta.
- 1873:n vaiheilla
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muuan naapuri oli eräänä lauantaina ollut kuulutuskirjaa
teettämässä
japappoilasta
tultuaan
oleskelivat
morsiamen kotona iltaansa viertämässä.
Sj,lloin morsian rupesi katumaan "äsken tekemäänsä naimiskauppaa ja vkimpaantui siinä
lopuksi niin, että repi juuri tehdyn
kuulutuskirjan
rikki ja heitti kappaleet pesään
palamaan.
Sulhaseen
tämä
teko vaikutti niin järkyttävästi, että hän meni pimeään jiorstuan nurkkaukseen
ja yritti
siellä
hirttää itsensä.
Morsiamen äiti oli
kui terikinvha vainn u t sulhaspo jassa
jotakin omituista ja lähti tarkastelemaan, mirine hän mahtoi mennä,
ja löysikin hänet ja sai hirttonuoran
ka tkaistuksi viime tingassa. - V.
r882 tappoi 'kartanon vihainen sonni Miemolan vanhan vaarin yhdeksänvuotiaan
po;'a'n, Oskari Dahlbom'in.
Venäläiset
top ografistit
olivat sinä [päivänä liikkuneet 'laitumella ja sonni oli niin ärtynyt, että
kartoittajie-nkin oli täytynyt poistua
sieltä kesken
työnsä.
Illalla oli
mainittu poika joutunut samalle laitumelle eikä voinut paeta
sonnin
edellä kyllin nopeasti.
Sonni
sai
hänet kiinni eräässä aidannurkkauksessa ja lävisti
hänet
sar villaan
niin, että hartioista pistetty sarvi
tuli rinnasta ulos. Sonni tapettiin
seuraa vana päivänä.
Entinen oluttehtaan työmies W.
Palm löydettiin kuolleena kartanon
lähellä olevasta ent. tiiliruukin savilä vestä. Hänellä oli ollut väh'än
säästöjä vanhuuden päivien varaksi,
mutta hän oli lainannut ne pojalleen
eikä saanut mitään takaisin.
Tätä
surkeuttaan
kertoessaan
hän
oli

tnhan nut

lopettaa päivänsä, kun ei
ollut halukas kunnan
apuunkaari
turvautumaan.
Jokeen oli kait aikonut mennä, mutta kun rannalla
oli eukkoja pyykillä, niin meni saviku oppaan.
Vanha yö vartija J oose Johansson
k alasteli rysillå Loirn alammissa, säilyttäen ruuhtaan jokirannassa lähellä lammia.
Tämån ruuhensa vierestä .hänet sitten löydettiin ku.olleena, jalat kuivalla maalla, mutta
pää veden peitossa.
Arveltiin sydänhalvaukse n ukkoa kohdan.neen,
sillä mitään muuta syytä ei löydetty
tuon hilpeån ja elämänhaluisen vanhuksen kuolemaan.
Haudankorvan
nuoret polttivat
helavalkeitaan
Kikkeränkalliolla,
siinä paikassa missä on nykyisen
kutomatehtaan
pääovi.
Siinä oli
tuo n ma.a.a» kallion korkein kohta
ja siinä se:' »kikker ä» kivi, josta
paikka 'on nimensä saanut. Kun tämä paikka
bucvutettiin
tehtaan
tontiksi, siirtyivät nuorten
puuhat
,sjl[ta-lankallioile, joka on metsän laidassa Häiviän tien varrella.
Viimeinen kyläkeinu oli 'Kossilan talon
ja Viksbergin
kartan on välisessä
.puistikossa,
mutta se on ollut 'hävinneenä
jo ainakin
50 vuotta.
Siellä Siltalassa, kallion ja räätäli
Lönnroosin asunnon välisellä
kedolla, oli silloin urheilukenttä, jossa
poran- ja kiekonlyönnit suoritettiin,
samoin keilanheitto
ja pallonlyönit. Paikka
olikin tähän tarkoitukseen
erittäin. sopiva syrjäisen
asemansa ja riittävän
laajuutensa
vuoksi, - Mallassaunan käyttöön oli
kylän nuorilla mainio tilaisuus, kun
kartanon
saunassa
tehtiin paljon
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maltaita, ei yksin kaljantekoa
varten, vaan jokirannassa olevan viinaränninkiri tarpeiksi.
Sauna oli puutarhan eteläpuolella, mistä nykyisin
menee- tie kasvihuoneelle.
1836 oli
tämä sauna jo niin lah.onnut.että sen
välikatto ja parvi putosi alas. Siellä
oli silloinkin kuivumassa kolme hehtolitraa m altaita ja kaikki kylän
nuoret
mallassaunassa.
Siurilan
Aaprarnin ja Lyijer in Vilhelmin sanotaan vain laskeneen leikkiä; kun
alkoi kuulua ryskettå, mutta ulos
piti heidänkin karata, kun alkoi tulla niskaan hirsiä ja sammalia. Saunaa ei sille paikalle sitten enää rakennettu, vaan tehtiin maltaat viinarännillä.
Mutta saunan. luona ollut
kaivo oli pitkät ajat käytännössä,
siitä otettiin vettä talliin, kun sitävastoin navettaan
johdettiin
vesi
ent. tiiliruukin savilävestä maanalaisia putkia myöten.
Paitsi saunaa
käytettiin myöskin kartanon riihiä
syksyisin.
viljanpuinnin
aikana,
nuorten
koko ontumispaikkana.
Kun riihtä ei enää lämmitetty sinä
yönä, kun aamulla piti puinnin alkaa, niin jotkut menivät sinne nukkumista varten, ollakseen aamulla
toisten tultua valmiit nousemaan ja
ryhtymään
töihin.
Mutta heidän
luokseen
kokoontui
sellaisiakin
nuoria, jotka eivät ottaneet
osaa
aamulla alkavaan puintiin, menivät
vain muuten iltaansa kuluttamaan,
Renkkelin ollessa riihten lämmittäjäriä pääsi tämä tapa erittäin suuree-n käytäntöön.
Silloin tapahtui
sekin. josta olen aikaisemmin kertonut toisessa yhteydessä. kun riihen »haltia» vihastui jumalattornasta elämästä, jota riihessä vietettiin;

ja kun Renkkeli meni sitten tuota
haltiaa
lyömään, niin sattuikin jo
kolmas
lyönti hänen omaan p olveensa.
Renkkeli oli sitte-n jäljestäpäin kertonut, että haltia varmaan
katui kiivauttaan, koskapa se sitten
toi hänelle vähän lihaa ja Ieipäå,
kun .hän kjpeine polvineen makasi
yksinään
riihe nkiukkurissa.
Siihen hänen päänsä taakse oli eväät
asettanut.
Renkkeli oli vanha sotamies, hänellä oli siis varastossa
jos minkälaisia ja jos kuinka paljon
juttuja. ja senaikaiseen kansaan menivät täydestä paksuimmatkin k ummitusjutut. - Laskiaista luisteltiin
Haudankorvan
ja IHäiviän väLises-sä:
metsässä olevalla Villimäellä.
Sieltä luisti keikka Hauåankorvalle
päin Tervakorven
veräjälle asti ja
toisaalle ohi metsän vartijan torpan,
lähelle Häiviän rajaa.
Sellaisetkin
pojat, jotka jo olivat päivisin töissä,
menivät vielä illalla Villimäelle vanhoja
nuoruusmuistojaan
terästämään.
Nuorten
kokoontumispaikkoja
olivat talvisin vielä kartanon palvelustyttöjen
asunnot.
Heitä
asui
kaksi
ja kolmekin samassa huoneessa, ja heidän luokseen kokoontui toisia kylän tyttöjä, milloin nä. mä olivat navetasta
vapaina.
Ja
sinne löysivät pojatkin tiensä. Siellä oli iloa toisinaan ehkä Iiiaksikin,
koskapa
kerrotaan, että pehtoorin
:palvelijaHe Miinalie tuli juuri sentähden pieni vahinko.
OE yhtämittaisesti niin hauskaa, ettei Miina
malttan u t Iäh teä edes tarpeelliselle
käynnille, ja niin pääsi hänen hameensa vähän kastumaan.
'
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Iloa ja surua.

Niin, niin.
iloa ja surua.
Molempia
tarjoaa
tämä
maailma.
Miinallakinoli
vähän surullisempaa
sitten. kun hän kulki talosta taloon,
kylästäkylään
ipienokainen
käsivarrellaan.
Aikaisemmin
on jo mainittu
siitä
satavuotiaasta
mummosta,
joka
löydettiin
kuolleena
lammasnavetasta.
- Somerolla
oli
eräs varakkaan
talon tytär joutunut
pois talollisten
avioliittomark'kinoilta pienen
»Iank eemuksena
takia.
Kerr o ttiin, että nyt se annettaisiin
jo
vaikka
torpanpojallekin,
vaikkapa
itsel.iselie.
Eräs itsellisen
poika oli
monen
muun
ohella 'päättänyt
ruveta
pyydystärnään
tuota tyttöä,
olihan siinä hyvät toiveet
suurista
perinnöistä.
Poika
oli
käynyt
»tietäjänkin»
luona kysymässä
neuvoa tämän
yrityksensä
onnistumiseksi, ja tämä oli neuvonut
puhkaisemaan sammakoita
silmät ja syött.ämään
ne
salaa
tytölle
jonkin
ruoan yhteydessä.
Poika puhkaisikin
silmät ja jätti sammakon
elämään, niin kuin neuvottu
oli. Oliko
se sitten noiden silmien ansiota vai
vaikuttiko
pojan komea ulkomuoto
ja
reipas esiintyminen,
että poika
pääsi
voitolle
tässä kilpailussa
ja
sai
tytön kaikkine
rik'kauksineen.
Nyt he muuttivat
Haudankorvalle
asumaan,
mies rupesi töihin Wik sbergin
kartanoon.
Kun rahaa ja
tavaraa oli runsaasti,
niin mies päätteli, että saahan
siitä ottaa vähän
juopotteluakin
varten.
.Mutta juopotte. 11 ei jäänyt
vähään,
se yltyi
vain yhä, ja vaimon suuret rikkau-

det hupenivat
muutamissa
vuosissa,
Mies tämän huomatessaan
muuttui
peräti äreäksi ja rääkkäsi
vaimoaan
aina
ollessaan
juovuksissa.
Kun
vaimolta
olivat .kaikki vaatteet
loppuneet,
otti hän vällyistä
päällisen
ja teki siitä hameen.
Kun
sekin
kului rikki, teki hän vällyjen
nahoista vielä hameen, joka olikin sitten jo hänen
viimeisensä.
Vaikka
hän oli jo
melkein
Juurang oksi
kuihtun ut,
yritti
hän vielä käydä
kesäisin
työssä kartanon
tiiliruukilla, ja toiset
työläisetkiri
yrittivät
häntä autella min.kä omilta töiltään
joutivat,
sillä
kaikkien
tuli sääli
tuota hyväluontoista,
mitä suurimpaan
kurjuuteen
painettua
'lllimoa,
kunnes
kuolema
hänet
vapautti
enemmistä
kärvirnyksistå.
Mies oli joskus
ju nma veik oillee n
kertonut
tuosta sammakon
silmien
puhkaisernisesta,
J" kun hänelle sitten leskenä
ollessaan
sattui siten,
että ,hänen huomaamattaan
oli veden m uk an a mennyt sammakko
pataan,
jossa hän keitti
perunasoppaa, niin taikauskon
vallassa
elävä
kansa
veti siitä heti johtopäätöksen, että tämä sattui hänelle
kostoksi siitä, että hän oli samrn akkoa
sillä tavalla rääkännyt.
Kun ukolle
itselleenkin
;,0 rupesi hauta silmien
edessä
häämöittämään,
pyysi hän
tuomaan
papin luokseen,
sillä hän
ei yksinään
voinut saada anteeksi
tuota syntiä, tuota silmien puhkaisemista,
vaikka
hän oli sen tähden
monta
unetonta
yötä
viettänyt
Kaikki
vaimoaan
kohtaan
tekemänsä våaryydet,
samoinkuin
na apureissa
tekemänsä
varkaudet
y.m.
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hän siis näyttää
saaneen
anteeksi
ilman papin apuakiri.
Ja sitten Matin ja Miinan
nairuiskauppa olivat tässä asiassa ehtineet jo niin .pitkålle, että heidän
keskensä sohnittu avioliitto oli kirkossa kolmasti k uulutettu.
Ei siis
enää muuta kuin vihille vain, ja .he
ovat mies ja vaimo. Mutta vähää
ennen tätä .päivää katosi ,Matti paikkakunnalta, eikä häntä kaikista etsiskelyistä .huolirnatta mistään löydetty.
Morsian odotti yhä, kävi
kesäisin tiiliruukilla työssä, pisteli
valmiiksi sek oitettua savea kärryille,
joilla 'sitä kuljetettiin
tiilien »lyöjille, ja sai tässä .hommassa ollessaan »'Loola-<Miina.n» nimen, savi
kun tuli »tiidiraanasta» laatikori tapaiseen säiliöön. Hän rupesi sitten
kartanon
·»ta,rhapiia'ksi» ja siirtyi
sieltä samanlaiseen toimeen Forssan
Uuteenkartanoon.
Täällä hän to im eliaana ihmisenä menestyi niin. että
tuli koko ka.rja- ;,a maitotalouden
ylimmäksi hoitajaksi. jollaista niihin aikoihin nirn itettjin »teijak si» ,
Mahtoi siinä .Miinallakin olla' ainakin muutamia
.vähän
unettomia
öitä, kun hän
odotti
Mattiaan
kymmenen
vuotta, vielä toisenkin
kymmenen.
Mutta usk oblisesti hän
vain .odotti, Ja .kun vielä oli kulunut kolmannestakin
kymmenestä
muutamia vuosia, niin jopa Matti
tuli, ja .sitten he menivät
vihille.
Matti iLmoitti koko tämän ajan olleensa rautatietöissä
eri rataosilla,
mutta miksi hän Ikarkasi morsiamensa luota, sitä ei hän ilmaissut muille kuin ehkä morsiamelleen.
Sen
verran oli Matti maailmalta ollessaan sivistynyt, että .han osasi vaa-

tia kutsuttavaksi .itseään suku nirnellä, jonka hän sanoi olevan Gustafsson, .mutta Teijan Matilksi häntä nimitettiin kaikista häneri vastaväitteistään huolimatta.
Kartanon rakennuksista ja tehtaista.
Työntekijäin ja työ njohtajain välisistä suhteista, samoin kuin työnteosta yleensäkin, olen jo aikaisemmin toisessa
yhteydessä esittänyt
muutamia muistelmia (ne ovat nykyisin Suomalaisen Tiedeakatemian
keräily toimiston .hallu ssa Helsingissä), joten voin ne tässä sivuuttaa.
Sensijaari merkitsen muistiin muutamia tieto ja kylän rakennuksista.
Talojen
rakennuksista
ei kukaan
enää
mitään muista, mutta kartanon )a torppien rakennuksista
sentään yhtä ja toista. Kartanon päärakennus on varmaankin alk u.peraisellä paikallaan, päättäen siitä, ettei
sen kivi jalassa ole .poran ;älkiä :kuin
yhdesså kivessä; myöhemmin tehdyssä verannan kivijalassa ovat sitävastoin kaiklki kivet poralla rikottuja.
Itse .rakenriusta on useaan
kertaan uudistettu ja lisätty, Jaakko Alkermanin kertoman
mukaan
viimeksi r859. Vähän sen jälk;een
tehtiin
päärakennuksen
I,äntiselle
puolelle
tiilinen
rakennus, jonka
toinen pää oli maitotalouden hallussa ja toisessa
päässä. peht o orin
asunto. Siitä lounaaseen oli kolme
työläisten
asuntoa, joista yhdessä
oli myöskin renkitupa ja leivintupa, selkä edelleen tallit ja navetat.
r824 rakennettiin kartanoon
suuri
rakennus, jo ssa oli navetta ja t:)isessa päässä talli. Nykyinen
talli
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on sen entisen pitkän rakennuksen
tontilla.
P.ääralkenn uksesta
1u oteeseen on kylään
johtava
tie,
jonka
vierille istutettiin
koivuja 'sekä .haa;poja. v. 1837.
"I'ie oli siinä asussaan peräti 'kapea, n. 5-6
metriä
vain, mutta tämän vuosisadan
alussa istutettiin
uudet puurivit
vähän
etäämmälie
toisistaan,
ja istutuleseen k åytettiin
tällä
kertaa
lehmuksia.
Tämän
»koivukujan»
varrella oli kartanon
kaksi vi.lja-aittaa
ja niiden k o'hda lla, pell on keskellä
o levalla
Lpienellä mäellä,
kartan o n
paja.
Koivuk ujan toisessa
päässä
oli 8 kamaria
käsittävä
työväenasunto, aivan nykyisen
tiilistä muuratun
viljam ak asiinin
tontilla.
On
merkille
pantavaa,
että tässä rakerinuksessa
olivat huoneet
jo aikalaisikseen
verraten
avaria, ,korkeus
3 m,
leveys
5,80 ja pituus
3,50.
Tällaisia
huoneita
oli 4· Toiset
4
olivat pienempiä,
kun niiden osasta
obi otettu kaksi eteistä eli p o.rstuaa.
Niiden pituus oli 3,90 ja leveys 4.50.
Kun
itämaisen
sodan
aikana
(1854-6)
oli venäläistä
sotaväkeä
majoitettuna
tässä rakennuksessa
ja
joku vähän korkeampi
.päållikkökin
asui siinä, .pitäen jorukinrn o ista virkahuoriettakin
eli kansliaa.
niin sai
koko
rakennus
kanslian
nimen.
Siltalassa
oli myöskin
8 huonetta
käsittävä
työväenasunto
joka
oli
keskeltä
eraitettu
väliseinällä
kahteen
osaan,
kummassakin
osassa
kaksi kamaria
.keskella olevan käytävän kahden
puolen.
Kun
tämä
rakennus
siirrettiin
»lkansliall»
eteläpuolelle,
.poistettiin
siitä tuo .välisema, joten käytävä
ulottui
läpi
koko rakennuksen,
4 kamaria
sen

kummallakin
puolella.
Tässä rakennuksessaolivat
kamarit
paljon
pienempiä
kuin »kahsliissa».
Kun
tätä rakennusta
ruvettiin
nimittämään »sinaatiksi»,
niin näiden kahden mahtavan
nimen omaavan
rakennulksen
välillä oli pieni. yhden
hu o.nee n ja eteisen
käsittäväentinen sotamiehen
pirtti. ja siinä asuivat kartanon
yo vartija t toinen
toisen sa jälkeen.
Yksi heistä,
J o ose
Johansson,
vaati että häneri
asuntoaan täytyy
nimittää
»hoveräätik'si» (= 'hovioikeus):
Kansliissa
asui
toisinaan
·kak sikin iper hettä samassa kamarissa.
Kartanon.
r ak en nukset pidettiin
aina hyvässä
maalissa
ulk o a päin.
Ne olivat laud oittamattomia.
joten rn aa lin a käytettiin
vesivärejä.
V. 1879 oli .kartan on läheisellä
!kentällä maanviljelysnäyttely, ja silloin Wahre n antoi kartanon kustannukse'Ia
maalata
myöskin
kaikki
torppien
rakennukset,
mitkä vain vähänkin
näkyivät
näyttelyalueelle
;a sinne Fo rssasta johtavalle tielle.
Haudankorvan
vanhin teollisuuslaitos 0.Ji kartanon
kohtialla
jo.kirannassa.
Se oli viin apo lttim o eli
»ränni»,
ja siitä syystä nimitetään
sen läheistä
peltoa vieläkin
Ränniluhdaksi.
Kun Wahren
rakenteli
tehtaitaan
ja osti Wiksbergin
kartanon, niin hän perusti
oluttehtaan
joen
rannalle,
mutta lähemmäksi
tehtaitaan,
entisen
kylän ja nykyisen osuusmeijerin
kohdalle.
Kun
oluttehdas
saatiin käyntiin
ja vanhasta viinarännistä
korjatuksi
talteen kaikki vähänkin
arvokas
irtaimisto, silloin eräänä
yönä tuo vanha rakennus
paloi
.per ustuksiaan
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myöten.
Oluttehtaansa
yhteyteen
rakennutti
Wahren
'vielä luujauhomyllyn selkä sella ise n »öljymy).]yn»,
jossa pella vansiemenistäpuristettiin
öljy, jota käytetään
ver nissa n ra aka-aineeksi.
Suuret
kivet pyörivät
ympäri s{tä varten laitettua
lavaa ja
rutistivatsiemenet
rikki.
Sitten ne
pantiin pieniin pusseihin,
joissa niistä puristettiin
öljy erityisten
kiil oje n avulla, joita höyrykoneen
käyttämät va sa.rat takoivat
pussieri ympärille.
Näin saatu öljy tietenkin
myytiin,
mutta
tyhjiksi
IPuristetut
siemenet käytettiin
omassanavetassa lehmien
väkirehuksi.
ja siihen
sanottiin
näiden »kakkujen»
olevan
aivan mainioita.
Luumyllyssä
luut
ensin ihaudottiin
vanhassa
'höyrykattilassa,
minkä jälkeen ne kuivattiin sitä ..varten laitetussa
uunissa.
Eritvisessä
kaukalossa
suuret höyryvasarat
survcivat
vsitte n luut.
pienemrniksi,
minkä jälestä ne vasta
3ai:!11ettiin .myllyssä jauh oiksi.
Mitään muita aineita ei näihin jauhoih in sekoitettu,
vaan ne kylvettiin
sellaisinaan
.k a.rtan o n avaroille pelloille, missä ne kasvattivat
hyviä
satoja.
Luupannun
tyhjentäminen
vain oli sellaista hommaa,
ettei sitä
kukaan o1:isi mielellään
tehnyt, pannu kun oli aarn ullakin vielä
hyvin
kuuma,
vaikka
siitä oli illalla ;,0
otettu! höyry pois, sen 'suu oliperin ahdas,
joten
suuria
luita oli
sieltä .vajk ea viskata ulos, kun '$~Uaukko oli vielä ihan pannun
.päällä. Pahin vaikeus oli kuitenkin
siinä, ettei kaikkien luonto voinut sietää kuumista
luista tulevaa katkua.
Siksipä
olikin pannun
tyhje ntårninen ja uudelleen
tayttji m in en
jär-

jestetty
vuorolle
t or.pp a rien
tak svärkkiä
tekevien
miesten
kesken.
Näistäkään
eivät kaikki
menneet
itse tuota »tirikiå» tekemään,
vaikka siitä jäi tavallisella
.kiiruhtamisella toinen .puoli päivästä
vapaaksi, vaan palkkasivat
jonkun
toisen
puolestaan.
Palkkio
ei ollut kovin
suuri, kannu olutta, joka maksoi 50
penniä,
tekivätpä
toiset
työn tu opillakin,
varsinkin
jos teettäjä
oli
vähän läheisempi ·tu tta va. Luita tätä laitosta
varten
ostettiin
rajattomasti ja maksettiin
nykyisten
painojen mukaan .n. 9 penniä
kilosta.
Niitä
tuotiin
.jopa Hämeenlinnan
ympäristöstä
asti. - Tehtaitaan
rakennellessaa
n tarvitsi
Wahren
paljon tiiliä, ja siksi hän .peru sti myöskintiili.ruukin
Viksbergin
kartanon
maalle,
M on ta suurta »sa vilä ppee»
ehdittiin
kaivaa
jo. tämän
ruu'k in
raaka ?aineen saamiseksi
ennen kuin
ru ulki muu tettii.n Lunttilaan,
Sa vi~
lävet ovat jo osittain'.tukkeutuneet,
ja itse ru uk in paikalle
istu tetti in
parisataa
koivua
viime. vuosisadan
lopulla.

Käsityöläisiä ja koulumestareita.
Loirnijoki
on ollut hyvin Jcalarikas
Ha uc1ank orvankohc1allakin,
mutta
sen antimia
eivät kyläläiset
ole käyttäneet
hyväkseen
siinä rnäänn kuin siihen olisi tilaisuutta
ollut.
Viksbergiri
kartanon
yö vartijan velvollisuus
oli keväisin
a,alastaa rysilla Loimalarnmissa,
mutta
toiset kylän asukkaat
eivät
juuri
muita pyydyksiä
käyttäneet
.kuin
onkia, ja niitäkin
vain joku ja joskus.
Maanviljelykseen
kiinnittivät
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he ,kaiken huomionsa.
Mutta
jos
joku vai vautui
onkineen
jokirantaan, niin pian oli r antaäyrääl.ä
tavallisee n
kalakeitto o n tarvittavat
raaka-aineet.
Ahkerinipana
kalastajana mainitaan'
ruotsalainen
suutari Jacob Julbom.
Hän oli myöskin ahkera
tupakan
käyttäjä,
n urkantakuisista
kääritty
mäHi piti aina
olla poskessa;
kun yksi tuli »voimattornaksi»,
piti 'heti pistää
uusi
tilalle.
Mutta
puolivalmista
m älliään ei hän koskaan
heittårryt
pois,
jos syömisen
tai juomisen
tähden
täytyi
poski
hetkiseksi
tyhjentää.
Sellaisen mällin pisti hän. syönnin
tai juonnin
ajaksi liivinsa
taskuun
ja sieltä sitten
jälleen
suuhunsa.
Läh tipä si tten kerran taasen. uk k 0
onkimaan.
mutta
tupakkamassi
unohtui
koti.in.
Oli särjen kutuaika, ja noita ruskeasilmäisiä
nousi
vedestä
sen kun heitä jouti
;koukusta
irroittarnaan.
Kun
suussa
oleva .mälli oli tullut
»valmi.iksi».
visk asi äijä sen .po is ja kopeloi task ujaan uuden panoa varten.
Mutta massia ei löytynyt
mistään,
eikä
ollut
sopivaa
luopua
onkimisesta
riain
hyvän syönnin
aikana.
Ei
muuta neuvo ksi kuin leikata liivistä se tasku. missä moni mälli
oli
aikaisemmin
tilapäistä
suojaa
saanut.
Siitä ukko teki mällin ja ;a'ckoi o n/c im is ta, ja kun hän sitten k 0tia tultuaan
tyhjensi
kalapussink a.
niin tuli tavallinen
fkiulu
täyteen
»nättiä särkiä».
Ei ole mitään uutta auringon
alla, eikä ollut tanskalainen
po hjoisnaparetkeilijäkään
Otto Sverdrup
ensimmäinen,
joka
käytti mällinään
tupakan
k yllast yttämää taskua.
Haudank orvalairien

suutari
o li tehnyt saman tempun jo
paljoa aikaisemmin.
Vakinaista
suutaria
ei Haudankorvalla
o llubk aan sitten
Julbomin
jälkeen.
Jokilääniläinen
Kyy.hkysmäJki aikoi sellaiseksi
asettua,
m utt/1 kun hän sitten rupesi sen Maijan
kolmanneksi
mieheksi,
niin täytyi
hänen
lähteä
livistämään
päästäkseen eroon
Maijasta.
Naapurik ylistä kävi suutareita
Haudankorvallakin.
Eräs k aukjarveläinen
suutari Laren oli niin vaatelias,
ettei
olisi tyytynyt
siihen valaistukseen.
minkä sai lasten hoitamasta
pärevalkeasta,
vaan vaati kynttilää.
Kun
Mikkolan
torpassakaa
n ei sattunut
olemaan kynttilää,
meni Laren hakemaan
sitä naapurista,
Miemolan
torpasta.
Ei ollut sielläkään,
ja mestari oli peräti synkällä .päällä ja väitti, että .härieltå tahallaan
kielletään
kynttilä.
»Se on niin yhteen puhuttu, ettei anneta
suutarille
.kynttilää».
sanoi
hän
kiuk uissaan.
Lunttilalainen
suutari
Forsman
oli
niin täsmällinen
toimissaan,
että hänelle piti antaa tarkat tieerot tehtävästä työstä
jo silloin, kun häntä
oltiin työhön
pyytämässä.
Jos siihen sitten mestarin
jo talossa ollessa tingittiin
va ikk a pa vai n pienikin
lisä. niin 'hän ei siihen
suostunut,
vaan ilmoitti tarkalleen
päivän, vieläpä
tunninkin,
milloin hän tulee
uudelleen
tekemään
sen työn. joka
nyt jää tekemättä.
Noitia ja tietäjiä
ei Ha uda rrkorvalla
myöskä.än
ollut »omasta
takaa», mutta esim. Talsolassa
oli vähän laajemmaltikin
tunnettu
ja Let.kulla maankuulu
Wasenius,
joten ei
sellaisestakaan
ammattilaisesta
mi-

=--
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taan huutavaa
puutetta
ollut.
Jostakin Kesb-Suomesta
saapui Viksbergin kartanoon
muuan reng in. vaimo. j,oka ilmoitti
olevansa
noitien
parhaita,
.mutta kun hän tuli vasta
viime
\'LlOsisadan
Iopulla, jolloin
usk o noituuteen
oli- jo tuntuvasti
\'ähenemässä,
niin jäi ,hänen toimintansa melkoisen
pieneksi.
Jokaisella
kylällä
oli entisinä
aikoina
aina
joku sellainen
»äiti»,
»mamma»
tai »pappa»,
jolta aina
kysyttiin
neuvo> kaikissa eteen sattuvissa ta,pauksissa,
olipa sitten kysymyksessä
sairaus.
nairn iskauppa,
rakennustai puku asia j.n.e.
Tällaisina
muistetaan
Haudankorvalla
Omin äiti, Lassilan
,pappa, Mikkolan mamma ja »mettänvahti»
000se Enberg). jolla oli rkarh unsappea
ja -talia, käärmeen
rasvoja
sekä
nahkoja,
joilla hän paranteli moneniaisia
»tule m uksia».
Enbergin
vaurio
Eeva.
mettänvahdin
ait.,
opetti
myöskin
lapsia
lukemaan,
mutta
tä.hänkin
toimeen
tarvittiin
tekijät suurimmaksi
osaksi kylän ulkopuolelta.
Toiset
lähettivät
lap. se n sa Mustialan
Myllykylään
Ran.uHeikin
opetettavaksi.
Luuttilaan
»mammanlikoille»,
toiset Suk ulaan
Tihilän
Arinille,
jotkut
Letkulle
Ruo stejårven
Mattilan
mammalle
j.n e. Tehtailija
Wahreriin
pääkonttorissa oli konttoriapulaisena
muuan
po hjalaispoik a, Juho Mellin:
joka
määrättiin
Viksbergin
pehtoorille
kirjurik si
siinä
1862:n
vaiheilla.
Tämä poika,
»vapriköörin
Janne».
perusti sitten yhdessä kartanon
puusepän
Nikodemus
Walleniukseri
kanssa paikkakunnan
en si.mrnai sen
.pyhäk oulu n jota pidettiin
jo edellä

rnain itussa »Kansliassas.
Työt olivat jaetut näiden opettajien
kesken
siten, että Wallenius
kuulusteli
k atekismuksen
läksyjä ja antoi uutta
niille, jotka entisen
osasivat,
Janne
taasen ,opetti
kirjoittamaan
niitä.
jotka sitä taitoa
halusivat
o,ppia.
Pysyväistä
kirjoitustaitoa
eivät
tästä
koulusta
liene
saaneet
muut
kuin
Eevan
Jussi,
palvelustytön
poika,
eikä koko
tämä
kuulukaan
tullut
pitkäikäiseksr
Mellin
meni Mustialan
opistoon
opiskelemaan
ja Wallenius
muutti Forssan
osakeyhtiön
palve
lukseen.
Eikä tällä koululla
ollut
muutenkaan
suuria
menestymisen
mahdollisuuksia.
Lapset olivat koulukuriin
peräti
t o ttumattornia,
ja
taisi vat olla opettaja tkin vähemmän
valmistuneita
kasvattajan
arkaluontoiseen
tehtävään.
Haarukkaisesta
k oivu.atvasta
palmik oit u .parn ppu
sai ehkä liiankin usein korvata
sen,
mitä
.taidosta
puuttui.
Tällainen
rankaisuväline
ei kyllä ollut mik åån
epäterveellinen
: sitä kun säilytettiin
viikot suolavedessä,
niin erittyi siitä
suolaista
nestettä
.ha avaan, jos sellaista sattui joskus kämmenen
pintaa.n tulemaan.
Sillä tavalla ovat ainakin itse siinä J<oulussa
»cpiskclleet» sen asian selittäneet.
Tyttöjä
ei lyöty ollen.kaankämmeniin,
Janne irr oitti vyohin na n sa ja löi sillä
selkäpuolelle.
Johannes
Enberg
kertoi
kerran
säästyneensä
'kokonaan lyörmeist ä. vaikka ei osannutk a a n läksyään,
kun hän
vakuutti
olleensa
ohrapellolla
lantaa levittämässä,
eikä siis ollut ollut aikaa
läksyn lukemiseen,
Eivätkö
o pcttaja! Ud\sittäneet
sitä, ettei lannan
le-
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vittäminen

k ok o viikkoa kestä, vai
he muuten
varrnahtaa
tuota hiljaista poikaa; sitä ei osaa sanoa asianomainen
itsekään.
Kun
tä3sä
koulussa
käyminen
oli vapaaehtoista,
eikä lapsissa
.senparemmin
kuin heidän
varihernm issaan ollut silloin vielä erityistä
harrastusta
tietojen hankkimiseen,
niin
jäi osanotto
peräti vähäiseksi.
Kuinka
vahaa rvoisena
sill oin
pidettiin
lukutaitoa,
sitä
todistaa
seuraavakin
tapaus. Kiertokoulu
o'i
ollut pa ikkakunnalla
toiminnassa
jo
useita vuosia, kun muuan mies meni opettaja
Herraselle
tarjoamaan
kahta
markkaa
siitä hyvästä,
ettei
opettaja .panisi hänen pojalleen koulussa ollenkaan
läksyä tai että sitä
pantaisiin
ainakin
mahriollisim m an
vähän.
Herranen,
joka oli kansanvalistusta
harrastava
mies,
antoi
tuolle uk olle sellaiset
nuhteet
,'<uin
hän oli an sainnutkin.
Lukutaidon
oppimista'
Ja tuota
vähäistä
kiertokouluakin
Ipidettiin
vain -pappien juo nitteluna,
ja, Granfelt,
joka
koulua
seurakuntaansa
puuhasi,
sai monta nuhdetta
takana
päin.
Ei katsottu
tavallisen
»työihmisen»
sellaisia
taitoja
tarvitsevan.
Ei osattu aavistaak aan, millaiset ajat olivat
tulossa.
Muis.an
vielä omankin
kohtaloni
tässä suhteessa.
Syksyllä
1880 pääsin ensi
k err a n kiertokouluun.
mutta tapahtui niin, että opettaja Herranen
sair a stui ja kuoli, kun olin saanut
olla
sen verran koulussa,
että olin ehtinyt siihen
parahiksi
mieltymään.
Kolmea
vuotta myöhemmin
pääsin
toisen
kerran
tuolle kolmen
kuukauden Ikurssille, mutta silloin tar-

tahtoivatko

vittiin
minua jo niin monenlaisiin
kotiaskareihin,
etten saanut sitäkään
vähäista
aikaa olla koulussa
joka
palva.
Silloin ainakin,
kun 01i .riihenpuinti,
piti min.un uhrata koulupäiväni,
niin raskaalta
kuin se tuntuikin.
Jos olisivat minunkin
vanhempani
aavistaneet,
mitä tietoa ja
taitoa
lähimmässä
tulevaisuudessa
tullaan vaatimaan
jo tavalliselta
.paiväpalkkalaiselta
työmieheltäkin,
niin.
varmaan he olisivat vähän suopeammin suhtautuneetminunkin
koulunk ayntiini.
Tämän
ensimmäisen
koulun
vaikutus jäi siis perin vähäiseksi,
mutta pian alkoi virallinen
kiertokoulu
vaikutuksensa
Haudank orvallakin,
samassa »Kansliassa»,
missä oli tuo
vapaaehtoinen
pyhäkoulukiri
toiminut.
Ensimmäisenä
opettajana
oli
Juho Lindholm,
kotoisin
Luuttilan
ky.ästä.
Hänen toimintansa
jäi kuitenkin
hyvin lyhytaikaiseksi.
Kun
sama opettaja .piti joka vuosi koulua
kolmessa
eri paikassa, kuului Lindholmin
piiriin myöskin
Riihivalkaman kyläTäällä
ollessaan
rupesi
»Jussi»
pitämään
laitonta
y.hteyttä
erään tyttöoppilaansa
kanssa ja siitä
syystä .hän sai ero n virastaan.
Lindholmin
Jussin
jälkeen tuli tämän
piirin opettajaksi
Herranen,
ja kun
Kuhala n kyläkin
kuului
samaan
koulualueeseen.
siirtyi ikrulu
.pian
pois Haudankorvalta
sijoittuen
kokonaan
Kuhalan
taloihin.
Tulipalcja
ei muisteta
Haudankorvalla
olleen miesmuistiin.
Mikkolan torpassa
oli kerran
ollut lasten sytyttämänä
tuli rohdinkasassa
lattialla
perheenäidin
saapuessa
askåreiltaan
'pirttiin.
Vanhin
lapsista

-
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Serafia,
oli sen sytyttänyt,
Ja .pienokainen
sai itsekin
siinä
pahoja
palohaavoja.
Ei
jo utan ut
äiti
siunailemaan,
ei voivottelemaan;
nopealla liikkeellä sai hän peiton sängystä, levitti sen palavien rohtimien
päälle ja lopun peitti' omalla itsellään heittäytymällä
liekkien
päälle.
Paloivat
vähän hänen
vaatteensa,
saipa hän
pieniä
pal oh aavojakin,
mutta tulipalo tuli kuitenkin
ehk äistyksi. V. r894 paloi kartanossa
eräs 5 'huonetta
sisältävä
työväen
asuinrakennus.
Pari päivää tulipalon jälkeen kutsuttiin
kaikki
palaneessa rakennuksessa
asuneet
työläiset pehtoorin
konttoriin,
jossa
heille jokaiselle
annettiin
vahingon,korvausta
viisisataa markkaa.
Työläiset ilmoittivat,
etteivät
.he
ole
omaisuuttaan
vakuuttaneet
tulipalon varalta,
mutta heille sanottiin,
että Wahren
oli aikoinaan
vakuuttanut kaikkien
kartanon
palvelijain
omaisuuden
mainitusta
summasta
sekä määrännyt
kartanon
varoista
maksamaan
vu osi ttaiset
maksut.
Tämäkin
tapaus on ;.älleen uusi todistus Wahrenin
harrastusten
monipuolisuudesta.
Uutuuksia

tuli kylään.
väikieä.

-

Sitkeää

Taskukello
oli Haudankorvalla
harvinaisuus
vielä viime vuosisadan
puolimaissa.
Kartanon
voudille sellainen ensinnä
ilmaantui,
ja se oli
tapaus,
Josta puhuttiin
missä vain
kaksi tai kolme yhteen tuli.
Mutta
kovin mukavalta
tuntui olla työs sä
siinä sakissa, missä voutikin oli mukana, häneltä kun aina saatiin tietää

paljonko
kello oli. Kerran v o uti oli
riihtä ahriettaissa
ylimmäisillä
parsilla ja aikoi pudottaa
itsensä alirnmai sille, mutta
niillä
olevat
o ljet
luistivatkiri
hänen jalk ainsa alta ja
hän putosi lattialle
asti.
Kello oli
niin ukon sydämellä,
että 'hän ensi
töikseen
katsoi, oliko se loukkaantunut.
»Vanha
ranvahti»,
leikkisä
ukko, joka jo tulok i .p uita
pesään
alkavaa
lämmitystä
varten,
kysyi
vo udilta : »Viivyitkö
kaua nkin sillä
matkalla?»
Vouti vähän suntahti
tällaisesta
leikin laskusta
ja selitti.
kuinka
huolellisesti
taskukelloa
on
hoidettava,
»mutta
mistäs sinä sellaiset asiat ymmärrät»,
sanoi
hän
sitten
nuhteidensa
päätteeksi.Muuan
torppari
oli käynyt
syysmarlok in o illa
Hämeenlinnassa
ja
vaihtanut
siellä hevosta.
Lauantaina myöhään
illalla hän saapui kotiin
ja sunnuntaina
kokoontuivat
kylän
miehet
»markkina varsaa»
. katsemaan.
Eräs
souvari
pyysi ostaa
hevosen
ja tarjosi
"sen' maksuk si
taskukelloaan.
Kaupat
sitten tehtiinkin,
mutta
kun .hevosta lähemmin tarkasteltiin,
rn.rn. ihailtiin
sen
suuria
pystyk o rvia, niin havaittiin,
että ne olivat tukikajouhien
alta sidotut
juuriltaan
toisiinsa
Ipienellä
nuoralla.
Kun
tämä nuora poistettiin, l oksahtivat
korvat
riippumaan kohtisuoraan
eteenpäin,
toinen vielä vähän sivu liekin.
Tämä
havainto
aiheutti
sen. että kauppa
purettiin.
Kun so uva ri ilmoitti kellon maksa van
hänelle
seitsemän
markkaa,
niin
ihmettelemmekö
enemmän
sitä, että sellaistakin.
»r omua» vielä pidettiin
niin .su uressa
arvossa,
vai ihmettelemmekö
sitä,
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että se}':aistakin elukkaa vielä nimitettiin hev osek si, eikä tämä kuitenkaan ollut ainoa laatuaan
sillä aikakaudella.
Maailman
meno, sen tavat ja elämisen välikappaleet
muuttuvat
y.htenääu, ja jokaista
uutta tulokasta
katsellaan
epäilevin, jopa karsainkin
silmin.
T'askukelloakin
pidettiin
tarpeettomana
ylellisyys ta var a na
»työtätekeville
ihmisille».
Mutta
siitäkös
vasta oikea älkk
nousi,
kun muuan jyvärenki
lakkasi k aytbimästä
piipussaa n
»n urkantak aisia» ja rupesi
ostamaan
pu odista
tehtaan
valmistamaa
k a rtuusia,
1'0peeraria
tai kasakkaa.
Eikä
siinä
\;eiä kyllä.
Hän laittoi oikein höylätystä
la udasta
.pie nen
laatikon,
johon vielä saranoilla
kiinnitti
kannenkin. joten se oli kuin pieni arkku
l,kään .. 'a sitten hän sen maalasi .punaiseksi.
Siihen
olisi
mahtunut
puolikas piipputupakkaa.
mutta ,hiin
asti aina neljänneksen
kerrallaan.
Se
piisasi viikon. ja se maksoi 30 penniä.
Että nyt julke aak in .pan n a
tuollaisen
summaan
pelkkään
tupakkaan.
sehän ,tekee jo enemmän
kuin puoli tynnyriä
ruk iita vuodessa!
Kun mies oli syntynyt
ja k asvanut mieheksi
asti
Mustialassa,
niin syytettiin
opis toakin siitä, että
se kasvattaa
ihmisiin tuollaista
»herramaisuutta».
Vanhuuden
ja sairauden
suhteen
asettuivat
torpparit
melkein samalla
telalle
kuin
talollisetkin,
että he
kokivat
itse pitää huolen
vanhuksista ja
sairaista,
turvautumatta
kunnan
apuun.
Jokunen
to nppari
joskus .pyysi alennusta
tai vapautusta
kunnanverojen
maksusta;
ä

etenkin
n.s.
»lasten
vä.hennystä»
sellaiset
perheet.
joissa oli paljon
lapsia.
Kartano
piti myöskin
huolen omista varrhuksistaan,
siirtäen
heitä vahvemmasta
työstä heikompaan sitä mukaa
kuin voimat
vähenivät,
ja niiden k o'k o n aa n loputtua
piti
heistä
muuten
huolen.
Joose Molin, leskimies.
oli .pal vellut
renkinä
kartanossa
yli viidenkymmenen vuoden,
ja kun .hän
sitten
vihdoin tuli niin saamattomaksi,
ettei kyennyt enää kurinolleen
hevosta valjastamaan,
käski
tilanhoitaja
hänen
jäämään
kotiin,
vakuuttaen
uk olle, että hän kyllä saa
saman
rnu.o na n
ja palkan kuin tåh arnk in
asti.
Molin olikin sitten ,kamarissaan yhden
päivän.
mutta
toisena
hän
meni
tilanhoitajan
luo pyytarnaån. että hän. saisi käydä »ve.r staassa»
k aluja k o rjaile massa.
Siihen hän saikin luvan ja monta rek eå y.m. työkalua
hän laittoi vieia
käyttökuntoiseksi.
Kun
tämäkin
työ näytti jo käyvän uk olle vaaralliseksi, sai hän uuden häädön
työpaikastaan.
Muutaman
päivän perästä
ilmaantui
ukko
kuitenkin
jälleen
tilanhoitajan
Juo ja pyysi.
että ·hän saisi sahata asuntonsa
läheisyydessä
olevia halkoja.
ne kun
eivät sellaisina
mahtuneet
silloin
meijerin lämmitysuuniin.
Siihen hänelle taaskin
annettiin
lupa. ja nyt
nähtiin
omituinen
näky, ukko
oli
p o lv illa a n sahapukin
vieressä
kedolla. tylsällä sahalla kercten
pientä .halk o a .po ikk i, pyyhkien
välillä
hikeä otsaltaan,
kuuma
kesäpäivä
kun oli. Tämä esimerkki
on tosin
äärimmäinen
alaltaan,
mutta
tosi
kuitenkin,
eivätkä
toisetkaari
v a n-
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hukset
olleet
paljoa
toisenlaisia
kuin tässä mainittu Molin. - »Vanha Kustaa»,
keuhk
tautincn
mies.
oli yövartijana
oluttehtaalla.
kun ei
enää
muuhun
työhön
kyennyt.
Hänen
piti
diuutamalla
ilmoittaa
ajan kulku joka tunnin perästä, kuten siihen aikaan toisillakin
yö vartijoilla oli tapana.
Kun hänen siis
piti ilmoittaa
esim., että kello on
kymmenen
lyönyt, niin tuli ysk a ja
teki lopun 'koko meiningistä.
Keeel->
100 on köh, köh,
öh», sellainen
oli
sitten se huuto.
Kun tilanhoitaja
sai tiedon tästä, vapautti
hän ukon
kokonaan
tuosta huutamisesta.
Eivätkä
vähät itsellisetkaän,
mitä ky~ässä oli, nekään
olleet perin
herkkiä kunnan
apuun
turvautumaan.
Räätäli
Lönnroosin
poika
Matti oli umpisokea,
mutta
siitä
huolimatta
elätti hän itseään kulkemalla ympäri pitäjää.
pientä rihk amatavaraa
kaupitellen.
Monet
vielä elossa olevat ihmiset muistavat
»Siltalan
Matin»,
muistavat
ehkä
vielä senkin, kun tunnottomat
r oistot ryöstivät
hänet
Liesjärve n kylässä hänen
ollessaan
tutkinuittopaikalla nisuleipiä
myymässä.
Kun
tällaista omaan apuun turvauturnista ;a velvollisuuden
tuntoa
oli hyvin yleisesti 'kyläll,äisten keskuudessa,
·niin oli luonnollista,
että vaivaishoidon menot Haudankorvan
osalta
jäi vät melkoisen
pieniksi.
Matkustajia

ja yövieraita.

Matkustus
oli entisinä aikoina perin hidasta, kun rautateitä
ja autoja
ei vielä ollut.
Matkalla
yöpyminen
oli siis hyvin
yleistä .. Jokaisessa

kylässä oli yksi tai pari sellaista taloa tai torppaa,
joihin matkamiehet
tavallisimmin
poikkesivat
yösijaa
etsimään.
Mikä talo tai torppa lienee Haudankorvalla
ollut
varhaisempina
aikoina
:äl~,ainen .matkustajien yom aja. siitä ei ole
tietoa,
mutta viime vuosisadan
kolme viimeistä vu osikymmen tä oli Kossila n
tcrppa siinä asemassa.
Tämän torpan sivuitse 'kulki
talvisin
hyvin
vilkas liikenne
Someroa,
jopa Salon k auppalaa
myöten.
Niihin
aikoihin
liikkui kesäkäki n vielä jalankulkijoita
melkoisen
runsaasti,
Forssa
oli silloin jo suuren
liikenteen keskus monine kauppiaineen
ja
toripäivineen.
Kun
Forssan
aukealle tultua
oli Kossila ensimmäinen paikka, mihin sopi poiketa hevosella ajajank in yösijaa
etsimään.
niin keskittyi
tällainen
majoitus
jo
siitäkin' syystä mainittuun
torppaan.
Mutta se ei kyllä oalut ainoa syy.
Niihin aikoihin
oli useitakin
sellaisia paik k o ja, joissa tuskin
millään
ehdolla
annettiin
matkustavaiselle
yösijaa.
Kun
täälläkin
Häiviästä
päin tulevat
poikkesivat
lähinnä
oleviin torppiin,
niin niissä sanottiin. että menkää tuonne Ko ssilaan,
siellä niitä on ennenkin
ollut.
Ja
kyllä niitä o-likin.
Talvikelin
aikana oli melkein joka yö jo k u vieras,
ja
lauantain
vastaisina
öinä eivät
kaikki tahtoneet
mahtuakaan
yhden
pirtin permannolle.
Se oGi muuten
tavattoman
kirjavaa jo ukk oa. Ta valIisilla asioillaan
kulkevien 'lisälksi yöpyi torpassa
sellaisia kauempaa
kotoisin
olevia
kerjäläisiä,
jotka
kerran
Forssaan
tultuaan
viipyivät
täällä useita piii-
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via ennen kuin ennättivät
jokaisen
a surn uk sen oven avata.
Mutta kun
varsinaisessa
Forssassa
oli yösijan
saanti vaikeata.
täytyi heidän etsiä
kortteerinsa
vähän keskustan
ulk o. puolelta.
Rååsyaijät
eli lum.ppurit,
jo tk a tulivat Forssaan
ammattiaan
harjoittamaan,
viipyivät
torpassa
toisinaan
kokonaisen
viikonkin,
ennen kuin koko Forssa. tuli kertaalleen käydyksi.
]okilääniläinen
Rosian Mikko
viipyi torpassa
usein
viikkokausia,
toisin päivin
tehden
luut ia, teisin niitä f orssalaisille
kaupiten
ja
samarla kerjäten
lisäksi.
Tuomaalan
äijä Talpialta
kävi niinikään
luutakaupalla.
Piki-Heikki
Somero.ta-pikeä
kaupalla
jne.
Ta; vi saik aa n, kun eli vain yksi
yövieras.
tehtiin
hänelle
»peti» siten. että soh vankannan
toinen pää
pantiin .pesa n suulle, »tottokiveJle»
ja tuoli toisen .påå n alle.
Tällainen
makuupaikk
a . olikin 'h yvin .haluttu ,
siinä kuru jalat olivat lämpimän
uunin .läheisyydessä.
Jos sattui
olemaan kaksikin
»vanhaa»
asiakasta,
niin syntyi
kilpailua
siitä, kumpi
siihen pääsee.
Toiselle
laitettiin
vuo de siten. että »pöytätuoli»
siirrettiin pidemmän
penkin rinnalle, ja
vasta sitten, ;'os oli useampia,
,tUJtiin olkikirnppu
lattialle
ja sijoitettiin kaikki siihen. Olihan niitä sellaisiakin tapauksia,
jo lloi n täytyi laittaa olkipeti ;0 kahdellekin,
kun he
k u uluiva t toisilleen,
kuten
esim.
Rintalan
Matti morsiamineen,
jota
hän muuten nimitti vaimokseen.,
samoin eräs .po hjalai nen . »Iåkk yri».
joka asusti torpassa
muutamia
viikk oja tehden
läkkiastioita,
j-oita hänen vaimoksi' uskoteltu
seuralaisensa sitten Forssassa
k aupitteli.

Kerran
talvella
saapui
torppaan
seitsemän henkinen
perhe,
vanha
harrnaapää,
70-'i10tias'
ukko, n. 40vuotias
vaimensa
ja heidän
V11S1
lastansa,
joista vanhin
oli lO-VUOtias.
Kuudetta
lasta odotettiin
tulevaksi aivan lähipäivinä,
ja siksi tämä ,perhe kiiruhti
Sornerolle,
jossa
heillä piti olla sopiva paikka tällaista tapausta
varten,
Kelk assa oli
matala
laatikko,
johon
sijoitettiin,
kaksi nuorinta
lasta, kaksi vanhinta
kuljetti kelkk aa, toinen vetäen nuorasta, toiruen työntäen
tolpista.
Keskinen lapsista kulki aivan joutilaana,
mutta isällä ja äidillä oli kannettavanaan muutamia
nyyttejä.
Sanoivat olevansa
kotoisin
Akaan
pitäjåstä,
mutta
eivät he sen puolen
murretta
Ipu'huneet. - Eräänä
iltana, kelirikon
aikaan keväällä .. saapui
muuan
tyttö,
jolla oli mukana
n.
neli vuotias poika.
Sai yösijan sillä
ehdolla, että hän heti aamulla poistuu torpasta.
Mutta kun aamu tuli,
ei tytöstä
ollutkaan
enää lähtijäksi.
Poistui
sentään
pirtistä
rehulatoon,
josta
torpanvaimo
hakemansa
kätilön
avulla hoiteli
hänet
pirttiin
puolipalelturieena,
Viikkoa
myöhemmin
Iisään tyi vä t
Tammelan
kunnalliskodin
asukkaat
kolmella
hengellä.
Eräänä
talvisena
sunnuntaina
poikkesi
Sukulasta
tuleva
tyttö
to rppaan ja laski riepuihin
k aarityn
lapsensa sänkyyn.
Kun hän sitten
näki jonkun
toisen naisihmisen
tulevan myöskin
Sukulasta.
meni hän
ulos tätä perässään
tullutta puhutte1e maan,
jättäen
la pse n sa si sälle
Mutta
siitäkös
torpan
pienelle
pojalle tuli hätä käteen. kun luuli, että
tyttö kokonaan
unhoitti
tuon ».pa-
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kettinsa».
Isompi
veli
kiirehti
avuksi, juoksi tytön perään ja huusi.
että paketti jäi. Tyttö ilmoitti kyllä tulevansa
sen noutamaan.
ja
tultuaan hän näytti sitten veljeksille,
mitä
'paketti
oikeastaan
sisälsi.
Tämä paketti
on nykyisin
Forssassa, ja hänellä itsellään
on taasen .;0
muutamia
samanlaisia
»paketteja».
Kaikki yövieraat
saivat
ilmaisen
aamuka'hvin,
mutta
tava1liset
matkustajat
saivat syödä omia eväitään
tai maksaa
ateriansa.
Ainoastaan
»kulkevaisilles
annettiin
ruokaa
ilmaiseksi.
Jokioisten
Haapaniemestäkin vieraili torpassa useasti muuan
j oeli-niminen
mies, joka oli miehuutensa
·päivät palvellut
renkinä,
säästellyt
rahoja,
joita oli lainassa
usealla
talollisella
ja torpparilla.
Nyt hän kulki kerjäteri, viipyi Forssassa aina kolme
tai neljä päivää_
kerrallaan,
yöpyen Kossilassa.
Hän,
oli tämän viimeisen
ammattinsa
oppinut erittäin
hyvin.
Taloon
tullessaan hän vapisutti
käsiään,
joissa ei tältaista
vikaa todellisuudessa
ollut, sekä tekeytyi
muutenkin
hyvin viheliäise n näköiseksi.
Tulos
oli sitten myöskin
sen mukainen.
Hänellä
oli .pu ssissa an suuri rasia,
jonka
toiseenvpäähän
.hiin sijoitti
saamansa
voin. toiseen
pää.hän lihankipenät.
Näistä
sai hän joka
ilta eräältä
muonamiehen
vajmo lta
yhden markan,
ja silakat
menivät
kaupanpaallisiksi.
Torpan
emäntä
antoi toisen markan
päivåisistä
leivistä. jotka sitten syötettiin
hev osille. ja puhdasta
ra'haa sai
ukko
päivittäin
vähän
toista markkaa.
Kupari-jussi (josta laajempi selostus on toisessa
yhteydessä)
sattui

kerran
samanaikaisesti
yöpymaan
torpassa.
ja kun emäntä
vei
penkillä istu ville uk o ille illalliseksi
hernesoppaa,
tarjoten
ensinnä
Joelille,
kysyen haluaako
hän sellaista
syödä, niin siihen J o eli vastasi,
että
»sais häntä
preistata».
Mutta tästäkös Jussi kimpaantui
ja sieppasi
vadin J oelin kädestä
sanoen,
ettei
siinä mitään
reistailernisia
tarvita,
kiitetään
vain kun emäntä antaa ja
ruvetaan
syömään.
Saihan
J oeli
sentään
osansa .hankin, Jussin kiel'loista
huolimatta.
Vaikka
torpassa
yöpy neiden
lukumäärä
voidaan
laskea moneksi
sadaksi,
ehkäpä
tuhansiksikin.
ei
ankararnpaan
järjestyksenpito
on
tarvinnut
ryhtyä
kuin yhden
kerran. ja silloinkin
olivat kysymyksessä ju o puneet
miehet.
Oli
kolme
miestä
ollut Somerolla
töissä.
ja
joululomalle
Forssaan
lähtiessään
he olivat
ostaneet
viinaa ja sitä
nauttineet.
Kaksi miehistä,
isä ;a
poika, olivat 'palkanneet
kyytihevosen
Sukulaan
asti, mutta
kolmas
oli luvannut
maksaa puolestaan
vielä Kossilaanasti.
Tänne saavuttua
rupesivat
miehet kuitenkin
puuhaamaan vain punssia
itselleen
eikä
kyytirahan
maksusta
tullut mitään.
Kun vanhempi
mies siitä muistutti. niin maksuvelvollinen
ärhenteli,
ettei hän olekaan mikään huut opoik a. ja tarttui
muistuttajan
kurkkuun.
Silloin torpan vanhin IPoika
tarttui myöskin
tuon ei-huutop ajan
kaulukseen,
isä ja nuorempi
veli
ottivat
osalleen
toisen miehen,
ja
niin 'mentiin
yhdessä rytäkässä
ulos
pirtistä.
Kyytimies
ja nuorempi
»matkustaja»
seurasivat
vapaaehtoi-
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sesti
perässä.
Someron
mies sai
kyytirahansa
nuoremmalta
mieheltä,
ja niin lähtivat
matkalaiset
astelemaan kotiinsa
Forssaan.
muutaman
sadan metrin Ipäässä olevalle »Heikkeliininkulmallee
,
Dlen tässä poikenn.ut jorikun verran 'Varsinaisesta
aiheestani,
sillä
eihän kaiken
maailman
rnatkalaisten
yöpyminen
jossakin
paikassa
kuulu
suorastaan
'Hauriank orvan
asukkaihin.j
rnutta kansamme
entistä elämää se on sekin, ja kun se, on
»itse paikan päällä» I nähtyä ja kuultua, niin minusta
näyttää
sen 'paikka olevan tässä yhteydessä
yhtä sopiva kuin jossain muual1akin.
Niin kirjavaa
joukkoa kuin, nämä yö vieraat muuten olivatkin,
niin
yhdessä suhteessa
he olivat melkein
poikkeuksetta
toistensa
kaltaisia:
he
olivat rehellisiä.
Muistan
ain oas.taan yhden
tapauksen,
kun s ornerolaisen
miehen mukana
ollut poika
varasti
k oreahelaisen
.puuk cn.
piiloittae n sen
heidän
mukanaan
olevaan pieneen .pärek oppaan. .Lapset
olivat sen kuitenkin
huomanneet, ja kun to rppari sitten juoksi
matkamiesten
perään
puukkoa
takaisin vaatimaan,
niin pojan
isa,
löydettyään
puuken
kopan pohjalta,
.
uhkasi lyödä sillä. poikaansa
ja seIitti tälle, ettei epärehellinen
ihminen maailmassa
menesty.
Vertaillessa
tätä tapausta
silloiseen
rehellisyyteen
yleensä
täytyy sanoa,
että tällainen
majapaikka
näytti olevan
erityisessä
asemassa
muihin
verraten.
Mitään ei koskaan kadon11Ut, vaikka
kaikki
ovet olivat lukitsematta.
Joskus
kyllä
katosi
yöIJätarhasta
aisat. luokka,
jopa

rekikin, mutta
levollisina
odotettiin
vain, kuka tuo .kadonneen
tavaran
takaisin,
Ja
se tuli. ja tuoja ilmoitti, että 'hän otti sen särkyneen
tilalle, tahtomatta
torpan
asukkaiden
yörauhaa
häiritä.
Monella
muullakin
tavalla. paitsi rehellisyydellä,
antoivat
he tunnustuksensa
torpan
asukkaille
tästä vapaaehtoisesta majatalon
.pid osta.
Erästalpialainen
isäntä raahasi
kerran
naapurinsa
torppaan
pimeänä syysiltana.
vetämällä
Ihän,tä paikoitellen
suorastaan
perässäänkin
ku raisel1a
tiellä,
naapuri
kun oli
tukkihumalassa.
Tuollainen
vieras
tietenkin
lik asi torpan pirtin :pahanpäiväisesti.
Tämän hyvityksek si t o i
juopuneen
isännän
emäntä
torpparille runsaat
lahjat saatuaan
tiedon
tapahtumasta.
Vielä
kymmenien
vuosien takaa, maailmansodan
aikana, kun muutamat
Kossilan
lapset
kulkivat
Somerolla
ruokatarpeiden
etsinnässä,
siellä
muuan
emäntä
palkitsi
heille
sitä hyvyyttå,
jota
hänen
miehensä
oli kert on ut aina
Forssassa
käydessään
torpanväeltä
saaneensa.
Samoin
kuin,
tuolla
emännällä,
on minullakin
vielä tUJreessa muistissa
monen
vuosikymmenen
takaiset
tapahtumat,
ja
monta
eloisaa
kuvaa
sukeltautuu
vielä
esille
muistin
komeroista.
Niissä on monta
varoittavaa
esimerkkiä,
ehkäpä
jokunen
keh oittavakin.
Kaiken
:kaikkiaan
-ovat
nämä entiset yö vieraat
lähentäneet
minua tämän Lounais-Hämeen
kansaan, sen aloihin ja sen oloihin ja
sen sielunelämään,
eik
tällaistaka a n »palkkiota»
sovi suinkaan
pitää vähäarvoisena.
å
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Lak(en
noudattaminen
tapahtui
Haudankorvalla
enemmän
rangaistuksen pelosta kuin kunnioituksesta lakeja kohtaan.
»Ruununrniehiä»
pelättiin ,kyllä kovasti,
mutta missä
ei tällaista
pelkoa
ollut, siellä
oli
lakien n.o udattami nenkin vähän laimeata.
Muistan
vielä kun Forssan
ensimmäinen
vakinainen
poliisi
Herman
Himberg
poikkesi erääseen
torppaan,
niin vielä puoli tuntia jälkeen päin torpari emäntä vapisi pelosta, kun sellainen
vieras näyttäytyi hänen omassa kodissaan.
Ja mikä sitten »saattoikaan»
poliisin tuohon torppaan
poikkeamaan?
Forssan läheisyydessä
kun ·oltiin,
kerääntyi
HauÖ'ankorvan
kirjoihin
paljon irtolaisia.
Tulivat ensin rengiksi ;0.1.;0 kartanoon
tai
jollekin
to rpparille,
mutta
parhaassa
k asvus aan oleva Forssan
teh-daskylä
tarjosi työtä yhä suuremmalle
tyoläism ääräl'e,
joten moni
antautui
irtolaiseksi,
jääden kirjoihin
viimcisen palveluspaikkansa
mukaan.
Tällaisia »löysä'läisiä»
oli ver-ojen. k eräääin
vaikea löytää,
ja tällaisella
retkellä oli nytkin poliisi, jokapoikkesi torpastakin
kysymään,
missä
asuisi sellaisia
henkilöitä,
joiden
verok uibteja hänellä
oli mukanaan.
- Eihän kaikkia lakeja yhtäläisesti
halveksittu.
Esirn. toiseltaan
varastaminen
oli
verrattain
vähäistä,
mutta
toisia 'lakeja rikottiin
niin
paljon
kuin vain luultiin
voitavan
tehdä tulematta
»kiiottoon».
Reppuryssiäkin,
jotka täällä harjoittivat
laitonta
kauppaa,
suojeltiin
ihan
yleisesti,
Kun heidän oli vaarallistakulkea
reppuineen
Forssan
kautta. niin torpparit
kyyditsivät
heitä

hevosillaan.
Kerran oli muuan reppuri joutunut
nimismiehen
ahdistarnaksi ja juoksi vähissä hengin Mikkolan torppaan,
jossa kiireesti
viskeli kaikki
vaatteet
pois
Yhdestä
sängystä
ja tyhjensi
siihen. reppunsa sisällykse n, torpan väen autt aessa
häntä minkä voi.
Tyhjä reppu selässään lähti hän sitten juoksemaan
poikki lumisen 'pellon suoraan
metsää kohti.
Nimismies. oli jo niin lähellä:"
että näki hänet,
mutta
ei.
viitsinyt
lähteä
perässä.
Toise-lla
kerralla
otti toppari
tällaisen. hätääntyneen
ryssän repun ja vei sen
tyhjään
riihilato on, aset'Laensen
seinälle roikkumaan
oven yläpuolelle.
Nimismies
katsoi
kyllä
siihenkin
lato o n. mutta
kun se oli
tyhjä. niin ei hän mennyt
sisäpu ole lle. ja niin säilyivät ryssän tavarat
tälläkin
kerralla.
Toinen
esimerkki: ':,un viinan »samp!aaminen»
ja
toiselle kuljettaminen
oli jo lailla
kielletty,
avustivat
Haudankorvan
torpparit
tämän »aineen» kuljetusta
Somerolta
Forssaan,
joko lu o vuttamalla hevosensa
jollekin
f orssalaise lle tai lähtemällä
itse
kyytimieheksi.
Jako toimitettiin
sitten jossakin ennakolta
sovitussa
paikassa
kaikessa
salaisu udessa.
1tseään
varten eivät kyläläiset
juuri kokonaista kuormaa
tuottaneet
muulloin
kuin
jouluksi
ja juhannukseksi.
Silloin sovittiin
jo
hyvissä
ajoin
tuojasta
ja pantiin
vanhat
r avistuneet puuleilit
turpum aan valmiiksi,
siksi kun lähtöpäivä
tuli.
Kun kartanossa oli -oluttehdas
ja sieltä myytiintynnyrien
pohjista
kerättyä
»kannuolutta»
·halvemmalla
kuin tavailista olutta, niin joivat låhirn mii n
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ympäristön
miehet
sitä hyvin yleisesti:
Olihan
sellaisia
erityisiä
tilaisuuksia,
joissa olisi viinaakin
tarvittu, ja muutamat
sitä tallettivatkin
pidempiä
aikoja,
mutta
kaikkien
»takana»
se ei
pitkälti
säilynyt,
Olisi ollut torpissakin
mukavaa 'pyhäisinä
iltapäivinä
kaataa
ryyppy
kartanonvo
udille,
kun
tämä
tuli
taksvärkkisanaa
tuomaan.
Kahvilla
se usein täytyi kuitata,
mutta
;.05
ei edes sitä ollut. niin tuli muistutuksia perästä
päin. »Olin minäkin
eilen kylässä kuudessakiri
eri paikassa, mutta en minä siellä suutani
tarvinnut
kuin kahdessa
paikassa».
valitteli
kerrankin
eräs
tällainen
»sanantuoja»
maanantaina.
Kotikyläni kunniaksi
olkoon
mainittuna, ettei tällainen
»suunavauksen»
vaatimus
siellä sentään
ollut läheskään niin yleinen
kuin
moniaalla
mu ualla maassamme,
esirn. Somerolla, jossa jokunen
»käskynhaltija»
rupesi oikein kostotoimiin,
elleivåt
hänen Iäåniläisensä
pitäneet
häntä
»k unjas ,ja siin sijas kun hän o n».

Torppien ,hävity·s.
Elettiin kitkuteltiin
vu o tee n 18&:;.
Silloin toteutui
ennustus,
josta jo
edellä on mainittu.
Wahren
kuoli
elokuussa,
ja sitä seuraavassa
joulukuussa,
Tu ornaan-päivänä,
k vi
lautamies
;.okaisessa torpassa
antamassa käskyn muuttaa
pois torpasta
seuraa vana
Maarianpäi vänä.
Raavi osti Jussilan
aion
Portaan
Huuvalasta,
Ketola
muutti
itseiliseksi Häiviän kylään, Mikkola meni
saman kartanon
omistamaan
t orppaan Kalsun
Heikkilään,
-Miernala
rupesi itselliseksi
Forssaan,
Kossila
aikoi ruveta harjoittamaan
aju rin
å

ammattia
Forssassa
ja pyysi saada
vu o kraa vastaan
asua torpan
huoneissa,
Erriestilä
rakensi
itselleen
asunnon
Forssan
Uuteenkylään,
jossa hän elätti itseään
kirvesmiehenä ja m uurarina.
Toisten
torpparieri tilit olivat selvät, mutta Kassilalla ja Emestilällä
oli taloon veJk aa : olivat lainanneet
rahaa uudisviljclyksen. raivausta
varten. Kossila oli kuokittanut
erästä viidak k oa
kotiloholla
ja Ernestilä
Poutiolla.
Kallion
kylän lähellä.
Kossila
oli
anonut lainaa siillä ehdolla, että kun
vanhin. poika tulee
kohta
siihen
ikäån. että kykenee
taksvärkkiä
tekemään. niin hän tekee jalkamiehen
päiviä
neljä päivää viikossa ja loput päivät merkitään
velan lyhennykseksi.
kun poika on koko viikon
kartanon
työssä,
isä huolehtii
itse
he vospaivie n teosta.
Keväämmällä
ku o k itusta osasta oli torppari
eh tinyt saada kaksi satoa, mutta
syksymmällä
.k uokittu
osa oli
:aanyt
perkaamatta
seuraavaan
vuoteen,
joten siitä oli ehditty k orjata vasta
yksi sato.
Nyt väitti Kossila, 'et~ä
hän olisi täyttänyt
lainasopimuksensa lupauksensa
mukaan»,
mutta kun
otatte maan ·pois, niin pitäkää
velkakin hyvänänne»,
sanoi hän.
Ernestilä väitti samaa,
ja lyhyen kinastelun
jälkeen
pyyhittiin
heidän
velkansa pois tiJeistä.
Näin JOHtui siis kuusi kokonaista
perhekuntaa
jatkamaan
elämäntaistelua toisissa oloissa ja ympäri-stössä, mutta ei heistä, tietääkseni,
kenenkään
maallinen
vaellus påättynyt niin surullisella
tavalla
kuin
erään. Haudankorvan
viimeisistä
talollisista.
Hän laittoi itselleen. tavallisen mökkjläisen
asunnon
Kauk-
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järven

.k ylan

takalistolle,
ns. LernKöyhä oli hän
jo
sinne mennessäanki.n
ja
k oyhtyi
sieUä
yhä
enemmän.
Kun hän
yritti pitää sentään
yhtä
lehmää,
vaikka ei voinut
sille hankkia
riittävästi rehuja laillisella tavalla, niin
hän meni .niita varastamaan
naapurin heinäladosta.
Kun naapuri, tämän huomasi,
piti hän vahtia,
ja
k ur: ukko taasen
meni hänen
latoonsa, meni isäntäkin
sinne ja tavallisella seipäällä
peitt o si tuon entisen Haudankorvan
talollisen
niin,
että hän tuskin pääsi
asuntoonsa.
Vuoteeseen
oli mentävä,
eikä, hän
siit:l noussut.
vaan kuolema
vapautti
hänet 'kovista
kärsimyksistä
pari viikkoa selkäsaunan
jälkeen.
Torppien
hävityksen
jälkeen
jäi
entistä,
varsinaista
maalaiskyläå
edustamaan
vie':ä räätäli
Lönnroos
Siltalan pienemmälle
kalliolle
sekä
Aapraham
Örn
Marinsa
kanssa.
Mari oli jo .So mer o ll a, ennen Forssaan tuloaan,
tottunut
k arjanh o itoon ja täällä naimisiin
mentyään
piti kahtakiri
lehmää" vaikka
ostoreh uilla.
V u o sisadan
vaihteessa
muutti ajuri Ko ssjla Fo rssa n Uuteenkylään
entisestä
torpastaan,
Örn ku oli I903, vaimonsa
kahta
vuotta
myöhemmin,
jolloin
heidänkin kotinsa
hävitettiin.
Räätäli
Lo nr ro o s oli myöskin
jo kuollut,
!1111tta le sk i asui vielä
muutamia
vi.csia Örrrin jälkeen entisessa asun'1 ",S2an,
joten tämä
tuli
lopuksi
-riu stam aan yksinään
tuota entistä
kylaa. Eihän Haudankorva
sen\ä,i'l olemattomiin
kadonnut,
vaikka
siltä katosi
varsinainen
maalaisky;~iJl leima.
Onhan siellä vielä suuri

påånkuimalle.

Viksbergin
kartano,
on kansakoulu
ja osuusmeijeri
ja
Hauc1ankorvan
1:1 "alla
sijaitsevat
myöskin
suuret
V\I:ksuegin
tehtaat
sekä kahdeksan
kr m ca ta työväenasuntorakenn
usta,
Kylän
varsinaisista
alkuasukkaista ei ole enää niillä mailla muita
kuin kaksi miestä. August
Kossila,
synt. I 8'66 , 'on hevosten
hoitajana
kartanossa
ja sen palveluksessa
kuluttanut
niin nuoruutensa
kuin miehuutonsakin
päivät.
Juho Enberg,
entisen
suurmetsästäjänpoika,
synt.
1852, viettää
elämänsä
iltapuhdett a lj ttärensä
tykönä,
joka
0.'1 1<;,1 tal~OSS2.
navettapalvelijana.
Ellbergdti
olet: saanut m oriet niistä
'ieclolöta.
joita tässä
eÖ'ellä
olen
esirti.n yt
Hän on myöskin
m o nisS'1 -k o h di n tt y dentänyt
minun omia
mUiSU:ero;;\li;,
samoin niitä,
joita
sau. J'~ hi::.r:en isältään
sekä isoäieliltåii", .M ik kr. la~ mammalta.
On siis
S 11 ure. l<t osa iia Juho
Enbergin
ansiet-i. että näin hävinnyt
Haudan:orva:l
kylil
saa,
vaikka
vähän
myöbi st ynccr akin, ne vähäiset
ja
vas.ttmatt o me t muistosanat,
jotka
t'j,S:l olen es.ttanyt.
O:11,c' .kyla
hävinnyt
olematton.iin?
Emme tiedä k uinka monta
k er ta., se o n jo aikaisemmin
vuositunansir n ku.uessa
muuttanut
ulkcista:
a+raa n.
milloin
mihinkin
mu it o o r . emmekä
tiedä milloin se
taase:: 111n r, ttuu toiseksi.
Voihan
Kad.1110 joskus
joutua
sellaisiin käsiin, ötla se palst oitetaan,
samoin
ku.n on tehty Matkussa,
,Hä'rkäläss ä, j ; k!l ilitr.issä y .m. 0 lihan sellaisesta i> "err,tl1
puhettakin
tämän
vuosisadan
a.u ssa, vaikka eräs r u otsalais-venäläinen
»maisteri»
sai sen
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ehk aistykr i yllyttämällä
fo rssalais et rvom.ehet
puuhaamaan
siitä
sellaista
yhte.stalo utta, jollaisia nyki<n
01~ Venäjällä.
Tällainen
puuha .•ieroitti har.kkeesta
kaikki varsinaiset maanviljelijät"
ja niin koko
h rmrna s.llä kertaa
raukesi.
Haudankorvalaisia
1r:t~.ä:1 k orl.casti
oppineita,
rnip er- r c nallisia
suur
uuksia
ei
o.e .Hr.udank c rva
kye-nnyt
m aailrr:alle ;):al'jcittamaan»,
ellemme ota
lukuun sellaisia kuin esim, Lassilan
Matr-. s.sat er.poika,
koristemaalari
Edvard Ar;;ng, joka Hämeen
läänin
ru aahe rra r kanssa
kinastellessaan
sano; : »Si'; un arvoisia
miehiä on
Suomessa
rytk in kahdeksan,
mutta
minun
a : v s tani maalaria
ei ole
riuita kuin m ;'ä yksin».
Se oli se.h:st.i )UQJ\il1tf'fl
mahtailua,
mutta
iiylb :l;i'1ct Helsingissä
tunnettiin
tr.'d·c:,i." li(I~:;i:;,kin hyvin
taitavaksi
ma.i.arik st.
Mistähän
niitä
olisi
c pp.ncita tullut. kun jo pelkkää vaatimao nta kieri okouluakin
pidettiin
ylellis yy ter.i.. niir, kuin edellä olernrne h a vainucet.
Mutta työlle, rasku;!·.'
ruumii.hselle
.raadanna lle,
annettiin kyllä täysi arvo.
K~lyc;eo:säll! viime kesänä
Tamrnc.a-; kurin: "isk cdissa kertoi
laito ksen jcht aja minulle
eräästä
ent.sestf h audankorvalaisesta.
iT'ämä
mie s oli vielä vanhoilla
päivinään
joutunut
maailmaa
kiertelernään,
sie.i-i sa::; -tunut
ja vähän
virkisty~tyä;i!l .ullu t tämän laitoksen
turvi ii HeI: sinne .päästyään 'hän oli
kysel.y;
ji,:lt;,~a1t;.
työtä.
Johtaja
;,en<tt:
räntä
ensin
lepåärnään
rnui.tamia
piii ..,;~. kun hän nyt on
jo Bo-vuo tias, sairastanutvai,kean
b:I.:c

0:

taudin ja kävellyt monta päivää yhteen menoon.
Mutta
mies väitti
vain, että työtä sen pitää tehdä, j,oka syödäkin
haluaa, ja' niin piti hänel!e järjestää
ensi hätään
keittiöpuiden pilkkomista.
Eräs Haudankorvan
tyttäristä
oli
naimisiin
mentyään
joutu n u t Salon
kauppalaan
ja siellä jäänyt leskeksi.
kuuden pienen
lapsen
hoitajaksi.
Itsekin oli hyvin sairas; reumatismi
selässä esti
häntä
kumartumasta
niin 'paljon kuin tavallisessa
pyykinpesussa
on
välttämätöntä.
Mutta
hän jårjesf
niin. että sai olla p olviliaan pesuastian
vieressä
ja siten
ansaita
perheelleen
elatusta.
Kaukana omaisistaan,
jotka lisäksi olivat vähävaraisia,
katsoi hänkin
ainoaksi avukseen tarttua työhön, mikäli sairas ruumis sen suinkin salli.
Hänen
yritteliäisyytensä
herätti
ym paristössä
sellaista
osanottoa,
että hänelle hankittiin
työtä niin paljon kuin hän jaksoi tehdä, ja miehensä sairauden
aikana tulleita velko ja ei pantu uloshakuun.
vaan luvattiin antaa vielä lisääkin,
jos i a rve vaatii j.n.e.
Ma ti Vessrnan
oli syntynyt
T'alpialla, mutta köyhän
lesken poikana joutunut
jo pienenä Haudankorvalle huutotaiseksi.
Hän sai mitä
kukkuraisimpana
tyhjentää
sen kärsimysten
mitan, joka tällaisten
pnikain .o saksi useasti
tulee ja jonka
väitetään
heistä kasvattavan
huonoja ihmisiä.
Matti oli ikätoverini.
mutta
mistään
Ieikkitoverista
ei
kannata
puhua, sillä leikki <oli ainakin .Matille kokonaan
kielletty
hedelmä.
Vuosikymmenet
vierähtivat, ja eräänä keväisenä
iltapäivänä
näki äitini komean
herrasmiehen
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astelevan
asuntoamme
kohden. Vieras poikkesi
sisään ja ilmoitti
ole"ansa entinen
,Matti.
Oli
käynyt
'I'alpialla
vielä kerran
sukutaisiaan
katsomassa.
'Sanoi mieheksi
tultuaan menneensä
Turussa
nahkurin
oppiin ja pu uhailevansa
nyt
omaa
liikettä siellä Turun puolessa.
Kun
onnittelimme
häntä
saavutus'tensa
johdosta.
niin vastasi Matti lyhyesti. että kyllä sitä aina menestyy kun
vain jaksaa
työtä tehdä.'
Työhön
hänkin siis perusti kaiken maallisen
menestyk sensä.
On mahdo llista
että
minunkin
ikätovereistani
jokunen
kulkee
maailmalla
»ihmisteri
harmina»,
mutta monesta
olen kuullut
hyvinkin ilahduttavia
tietoja, samoin kuin
niistäkin,
jo tk a ovat asettuneet
tähän kotikylämme
Iiepeille
leipäänsä ansaitsemaan.
Eihän meillä kenelläkään
ole
aihettakerskailla
suurista
saavutuksistamme.
mutta
harvalla
sentään
lienee
todeJ1ista
syytä katsoa perin synkin silmin lähestyvää
vanhuuttamme.
jos 'vain
olemme
luottaneet
työn
tuotta-

maan apuun, niin kuin ne toverimme, joista o.len tässä muutaman
esimerkin
maininnut.
Vähii!ä e va illå
lähetti kotikylämme
meidät elämän
taipaleelle,
henkinen
perintömme"
oli pieni, ja aineellisesta
kannattaa
tuskin mainitakaan.M
utta mistäs
se mitään
antoi, kun ei sillä ollut!
Kaikesta
huolimatta
säilyy se minulle rakkaassa
muistissa,
ja
kun
kuulee
jonkun
Iapsuuderrtoveri
ni
jo
markasau vastaan
hellittäneen.
tuntuu
ikään kuin hän olisi
o1lut
oma veljeni tai sisareni.
Kotiseutu,
lapsuudenk
oti, ne o va t
paikkoja,
joihin ajatuk semrn e usein
kantautuu
ja joihin
askeleernme
suuntautuu,
.millroin sii'hen ,tilaisuutta ilmaantuu.
Karistakaarnme
mekin, entisen Haudankorvan
lapset.
pois mielestämme
kaikki se katkeruus, joka sinne ehkä pesiy tyi la pS1l1a o llessamrne,
ja muistelkaamme
rakkaudella
tätä synnyinseutuamme
sekä siellä eläneitä
omaisiamme
ja
ystäviämme
Tamrniku u+la 1933

]. R
Julkiistu
Forssan
Lehdessä
mik 27 p .stä 1933 alkaen.

tam-

Vanhoja asiakirjoja Vieremän kosken
omistuksesta.
O.Y. Forssan

puolesta
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1932 rnaa-

niitten

muistutusten

pyydettiin,

sa on

esitetty,

her ra lle jätetyssä

kirjelmässä

että

W. J. Kuusela,

tila no mistaja

Johan-

1902

annetun

nes Lassila,

Väinö

Päivölä

ja Juho

Ant-

9. '§:n

tila,

olivat

anoneet

lupaa

saada

istuimen

uuden

pato-

ja tulee

jork.a

r ak enra a Vieremän

ja

koskeeri

voimalaitoksen,

kijat

velvoitettaisiin

kihlakunnanoikeudessa

maan
keen

Vieremän

ja sen rantoihin.
m.m,

vältä

I87I

Iso-Saksaksi

te N:o

joulukuun

(lii-

Gods

Akricbolag

jätti

lo-

4 päivänä

Hamec.n

I9I5

anomuksen

mylly

Vieremän

jonka

anomuksen

uudisti

vuonna

I92.2

Kartanon
I6 päivänä

a nt.oi maaherra
»Kcsk a hakijan,

1923,
jona

on

tullut

mar

asiakirjat

sa on

Vie-

r iitaiseksi,

:

naan
ketaan,

na-

haluttu

saada..
I923

tekivät

muut

talolliset

kos-

pohjoisella

rau-

asiaan

rakenta-

antoi

tammikuun

numerolla

}2,

»Annetaan

julistettu
virallinen

men

lainvoimaisesta

vitys

asianosaisten

päätök-

joita

että

käyttämisestä
esittämään,

Hämeen
5 päivänä

seuraavan

hakijoille,
nähden

K.

anomuksen>

koskea

voiman

selvi-

ynnä

mikäli

myllylaitoksen

siihen

hakea

virallinen

palauttaa,

olevan

tetaan

lopullisella

ratkaisusta

ke va Viereman

I925,

vesi-

on tuomio-

perustarni-

naila

sen:

3594
Suomen

esittää

ynnä

Tähän

Elo-

vesi voimaan
on

ja samalla

maaherra

Jo-

koskcssa

voimalaitoksen

mista.

välipäätöksen
nyt

lupaa

läänin.

tultuaan

numerolla

seuraavan

tai

uudelleen

saada
val-

oikeus

ratkaistu,

F. Pinni

etelä-

kun

lainvoimaisella

läänin

Suomen

ornistajaksi.

omistusoikeus
koskessa

kosken

sitten

oikeudesta,

istuimen

4) Vuonna

3)'

rakentaa

Valtio,

k iin-

I873

hakijan

lupa haluta,an

onni-

tuomio-

sanotusta

tys tuomioistuimen

s.o.

me siihen

rannalle,

remän

tilasta,

I päivänä

rnaaherr.anvirastoon

kuun

27 päi-

vhankkirnaan

ratkaisu
Vieremän

täällä

23. 6.

6. luvun

voimaan

seen

:

joita .asias-

hakija

vesioikeuslain

rnukaisesti

päätöksellä

esi-

osa, meidän

ja saimme

3) Jokkis
kakuun

2/3 Saksan

'kutsuttu

suudeksernme
nekirjan

t ieroja

maaliskuun

,joutui

kos-

Kirjelmässä

seuraavia

2) Kauppakirjalla

kioisten

OSOltU-

orn istusork e utensa

tetään

tio

ha-

johdosta.

osoitetaan

Vieremän

riitaiseksi,
mikäli

kehoi-

oikeus

vesikoskes-

tanne

aika-

hakemusta

jat-

selvitys

tuomioistui-

ratkaisusta
keskenään

tai

sel-

mahdoIli-
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scsti
len

aikaansaamasta

asiakirjat

ohelLa

on ilmoitett

ten kesken
teisen

sopimuksesta,

tul-

ka

palauttaa.

Sen

aiheettomasca

samalla

padon

von ko asianosais-

ava

tehty

sellaista

sopimusta

käyttämisestä

kuin

sessa 'tie- ja v esir ake.nnusten
sen kirjeessä

lahemmin

ohella

kälä

joulukuun

Tuomariviran

oheelli-

k ihlaku nnanoikeuden
.pidetty

rahvaan

talvikärajilla

Mattilan

Samana

pöyJ.a

Iakimääräisillä

luettiin;

maaliskuun

ennen

23

Näille

käräjille

keskipaivaä.

mismies

Carl
kun

.myllysta

pakirjan,

tähän

ensituleviin
pitäjien
jotka

vänä

ensinmainitun

maan
selta

sen

oikeuden

oston

.kautta

sonilra'
muusta,

on

1810

tai VOi olla

Viere-

senjohdosra,

Tammelassa

Gadd.

21 päi-

Johan'

32 :sta

merkillä.
vänä

että

he

Wieremän

koskes-

valtion

täten

Ta-

r iikintaala-

ö

killingista

todiste taan

pi-

sen osan

jaakopinpoika
r ista

velkara-

nimellä

ja puu-

Linikkala,

lok.akuun

31 päi-

Henric

Gustafsson

1796.

Anna

Saxa.

Saxa.

(puuun.)
Lunastus

vastaa-

myllytulliin,

yhteydessä

haa,

Tammelan

olen myynyt

Wieremästä

r ista

rusthollari

Saxa

Ijoka sijaitsee

taivika-

JO[.,111 Tasa-

Saxan

johtuu

So-

Wau!.am-

talossa,

itselleen

joka

ja

ja

pitäjan

omistajalta

myllya,

å,a lautamies

maaliskuun

takai'sinvoittaa

hän

entiselta

kuu-

180.5.

allekirjoittanut

Linikkalasta

saselle

kutsutaan

Mattijan

täjän

paik-

Tammelan

kantajilJ.e

haluavat

j'ahä-

Tasanen

alkavat

kylän

Gab-

samalta

vuoden

räjiin,

Caisa

sa, talolliselle

talollinen

mästä

rruna

rust-

pyynnöstä
täten

j aakopinpoika

meri

kaup-

tehdyn
Iiitettynä

C: C.

holhoojan

Similän

Johan
meron

hänen

Gustafssonin

ralvikaraiilla
28 p:nä

Henr ic Gustafsson

Linikkalasta

lastensa

Gabriel

haastetaan

oikeulelle

Henr ic

näinkuu-

Anna

Saxan

alaikäisten

kakunnalta

jätti

va.lillä mainitusta

Esitetty

te :

Rusthollar in lesken

hollarin

sisältö

joa, edesmenneen

Että

nen

Sagulin, ~onka jäloli
luettu,

Gustaf

joka

asia-

kruununni-

haaste:
Ha,as

rielin tyttären.

ja

haasteen

Tasanen

asian-

heidän

toirnitusvouti

tammikuun

on hankittu

kirjallinen

tulivat

puolesta

luu:

§ 84·
luva

miehensä

v.astaaja

kylän

1810.

päivänä

puolesta:

ja saapuville

kaneajan

keen,

ensinrnaini-

Vaularnmin

talossa

päivänä

1809 .•

C;. C; Gadd

Tammelan

pitäjien

pitäjän

laki
Har-

on' rnainittu.»

Someron
tu.n

mitä

säätää.

12 päivana

Ylihallituk-

osaiset,
täkir:jasta

siitä

poissaolosta

yh-

joka
Ote

muistutetaan

92. K. S'.

Todistavat:
Johan

joosepinpoika

Ingi

Wieremästä.

(puum.)

jonka

2/3 rusthollin

Henric

Gustafs-

hankkinut,
tästä

Jo.han

sekä
jon-

npoika

Pusari

(puum.)
B:

riita-asiasta

sen kanssa,

Tuoruaa

Hop.

Strarideni

16 Riikintaa!.

us

32 kil!.

Taisolasta.
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toisella
kuitataan

puolen

mainitut

maksetuksi

Henr ic Gustafsson

Saxa.

jonka lukemisen jälkeen vastaaja Tasanen
ilmoitti
suosruv.ansa luovurtamaan kysymyksessaolevan
myllyn kantajille suoritetun
kauppahinnan,
kuusitoista R. taa!. 32 kil!. valtion velkarahaa suuruisoa saamista vastaan, jonka
suorittamiseen toimitusvouti Sagulin erin.en poistumista
ilmoitti
päämiehensä
olevan ,J"alukkaita.
Sittenkun
tähän
merkittiin,
. että
useinmainittu mylly entisaikoina ja ennen kuin nyt riidan-alainen kauppa oli
päätetty, oli kuulunut
Saxan rustholliin ja että oikeus ilman lautamies Tasasta oli tuomiovaltainen,
annct.tiin
asianomaisten poistua ja tehtiin seuraava
Päätös:
Kuten
on selvitetty ja myönnetty,
että kysymyksessäoleva
mylly,
jonka
Henric Gustafsson lokakuun 3 I päivänä I796 on myynyt vastaajalle
Johan
Tasaselle, ·on ennen kuulunut
Saxan
rusthollille ; veivoitetaan
Johan Tasanen siitä suoritettua
kuudentoista
riikintaalerin
32 killingin valtion velkasetel irahaa suuruista kau ppahintaa vastaan kantajille Anna Caisa Gabrielintyttärelle ja hänen lapsiensa
holhooialle talollinen Gabriel Similälle
'heti,
luovuttamaan
kosketeltu mylly esteettömään käyttöön ja nautintoon, mutta
rnitaan oikeudenkäyntikuluja,
Joista
ei
ole huomautettukaan,
ei tässä riitaasiassa suorireta : Kuten sisäänkutsutuille julistettiin, Aika ja paikka edelläkirjoirettu.

Kihlakunnan

oikeuden

C; C; Gadd

puolesta

Edellämainitut
kuusitoista
riikintaalar ia 32 Kil!. olen vastaanottanut
rusthollar inieskeltä Anna Caisa Saxalta Linikkalasta, jonka johdosta täten luovun
kysyrn yksessaolevasta myllystä.
Tammela, huhtikuun 21 päivänä I8IO.
Johan

jaa kopinpoika
Vieremästä
(puum.)

Tasanen

Todisravat
C; C. Sagulin
A. Nordgren
Gabr. Orell

Tammelan ja Someron käräjillä huhtik. 4 p:nä 1767 kävi selville, että kaksilla edellisillä käräjillä rusthollari
Johan Yrjönpoika, joka omisti 2/3 Linikkalan kylässä sijaitsevasta Saksan r usthollista, oli riidellyt Vieremän Ingin ja
Järvenpään sekä Kaukjarve n kyläläisten
kanssa vaatien 1/3 siitä myllystä, jonka Saksan rusrholli ja Kaukjarvcn kylakunta iornistivar, ja Järvenpään kylän
sekä Vieremän Ingin er oittarnista koko
myllystä, koska näiden ei pitäisi omistaa mitään osaa myllystä.
Mutta nyt
v:n 1767 käräjillä
Johan Yrjönpoik~
antoi tunnust-aa, ettei hän rahronutkaan
riitaa ajaa perille, vaan salli sekä 111.gin että Järvenpään asukkaiden samalla tavalla kuin siihenkin asti
käyttää
myllyvuoroaan.
mihin lnki, Jä.rvenpään
ja Kaukjärven asukkaat 'kyllä tyytyivät,
mutta
vaati jok,ainen 9 kupar italar ia
kolmen
oikeuden kustannuksiin.
Ja
Ison-Saksan täytyi maksaa.
»Niin vietiin tämä heidän sovintonsa tähän tuomiokirjaan».
Jä,rvenpään kylän isännillä oli muuten Vieremän eli Alasen kosken r.ann.alla, Vieremänluhdalla,
muutamia niityn-

\
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palasia.
Eräässä asiakirjassa v.Ioa 1648
sanotaan
omistuksen
periytynccn
jo
»ikivanhoisr-a <l;joisr-aasti».
Niityt olivat Talsolan kylän maiden keskellä, ja
järvenpaäläiset
saivat rauhassa korjata
niiltä
heinät,
kunnes Kaukjärven
ja
Talsolan kylien kesken syntyi r iitaa ra-

JOIsta. Se on juttu erikseen, mutta kaikesta nähdään, että jarveupaan
kylalaisillä oli jo vanhastaan asiaa Vieremän
keskelle.
Forssan Lehdessä helmik. 13 ja 17 p:nä
(Lyhennetty).

1933.

Puumerkkejä.
Kir j.

E d v. R a u t a n e n.

Puumerkkejä
on käytänn.öllisyyden palkosta täytynyt
olla mahd o llisjmrna.n
m onta eri muotoa
syystä,
että .naitä merkkejä
käytettiin,
esittämään
eri persoonia
ja talouksia.
T'alo u'ksien, kuten
maakirjatalojen.
puumerkit
ovat yleensä kulkeneet
perintönä
kiinteistöön
kuuluvana,
jos kohtakiri
on ollut poikkeuksia
isäntien
vaihdoissa.
Vierailta
seuduilta tullut isäntä saattoi pitää aikaisemrn im .käyttämänsä
puumerkin
ja se on taas kotiutunut
koko taloa
edustavaksi
merkiksi.
Näin on yrnmärre: asuntomerkki.
talousmerkki.
to dellakin
käytännössä
011ut ja tk uvainen,
talo nmerkk i, jota ei mielivaltaisesti
tahdo ttu
muuttaa
edes
isäntien
vaihdossa.
Merkit'
tehtiin
puuesineisiin
tavallisernrnin
pu ukonkär jellå
u urtamal1a,
mutta
karkeampiin
.puihin, kuten. m aantiensiltapalkkeihin
ne hakattiin
k irveellä. Talouseli puumerkkieri
kåyttö siltapalkeissa
avusti alkeellisia
esi-i siämrrie
!kirjan,pidollisesti.
Puumerkki
palkkipuun
.päässä
todisti, mikä talo oli \jelvollisuutensa

täyttänyt.
Jos
taas siltaosakkailla
olisi useammalla
talolla ollut samanlainen puumerkki.
talonmerkki,
niin
silloin tiedettiin,
kenen 'kylän telasta löytyi ,tai puuttui eri talojen osuudet.
Täten
saatiin
puumerkkien
avulla
rästiläiset
käytännöllisellä
yksinkertaisuudella
selville.
Talojen puuesineet
merkattiin
heti valmistuttua
talon
puuanerkillä.
ja samaten niitä käytettiin
karkearnmissa rautaesineissa.
Suoraviivaiset muodot
olivat helpot
meisselin
avulla rautaan
uurtaa.
Puumerkki
ei ollut vain talonmerkkinä
talousesineissä,
vaan
se
oli käytännössä
myös
asiakirjain
laadinnassa
nimikirjoitusten
alla
edustamassa
»ornakätistå»
merkintää silloin, kun
asianomainen
ei
itse kyennyt kirjoittamaan
nimeään.
Ei ennen puhuttu
mitään
nimien
keräyksestä,
vaan vielä viime vuosisadan lopullakin
tulkittiin
vastaava
ymrn ärre sanomalla:
»kokoo
puumerkkejä».
Puumerkki
on ollut
sauna kuin nykyään. nimikirjoitus.
Olen,
Ikoettanut
saada
vanhan
Perttulan
kappelin
maakirjatalojen

3'1
puumerkit
talletetuksi.
T'eh tarv a on
kuitenkin.
ollut minulle
liikaa
ylivoimainen.
Kartanon
ja Varsanojan kylien talojen ,puumerkkejä
ei
kukaan
ole muistanut.
Levän kylän talojen
puumerkit
on minulle
antanut
K. H., Hossi, m u tta Köllin
tajon puumerlkkejäei
Levällä
enää
muistettu.
Lounais-Hämeen
Kotiseutu- ja museo yhdistyksen
vuosikirjassa
VII on esitetty
Levän taIojenpuurnerkit,
mutta ei siinäkään
ole onnistuttu
saamaan
Kollin ,puumerkkiä.
Mannisten
talojen
puumerkit on minulle jäljentänyt
Jussi
Heinonen.
Asiakirjoista,
joista Heinorien ne sanoi jäljentanee nsä, puuttui
Uudentalon
ja Myllyuotilan
puumerkit.
Nämät isännät
ovat sanotut asiakirjat
täydentäneet
nimikirjoituk sillaan.
En löytänyt
Mannisten kylästäkään
henlkilöä,
joka
olisi puuttuvat
puumerkit
muistanut.
Palikkalan
puumerkit
piirsi
aikoinaan
J o o se Pietilä.
Kokoelmaani
täydentämään
otan
.tåhan
Ypajän
kylän
puumerkit,
mitkä
opett. Mäkitalon
toimesta
ovat
jo
aikaisemminkin
julaistut
Ypäjän ,pitäjä n'kuva uksessa ..
P a l i 'k k a l a n
kit :

talojen

Perttulan

Ku.iala.

talojen:

Talonen.

Le melä.

Honkala,

Nissilä,

..,

.

Jaakkola.

Levän

Papali.

talojen:

puumer-

~

Mäkitalo,

Tu o m o la,

Pietilä,
"

)'!"""
C',

Laurila.

y .:+

Jakka,

j\ijälä,

Mattila,

'

'1'"
..

Heikkilä,

Hossi,

Hykki,

Markk u la,
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Ypäjän

Prassi.

Lintu,

Marttila.
Vanha-Myllykylä,

.
Eskola,

Fl arak k a

Uusi-M

yllykylä,

~-h

Lasi.

Mannisten

kylän:

talojen:

myöskin.

Pispa,

'

TTat:l'i, Uusi-Karn.
Van h a-,.1"-

X+,y
Mattila,

Uotila.

Mäkitalo.

T
Kurkku,

myös
Lyly, .

Laurila.

rI-t-: .D
Mäki,

Teppo:

.~.

Kyläuotila,

Va n'ha-Seppä lå,

Ha veri,

Paa vo la,

Sorri,

1854
1896
Mattila,

Haukka.

U usi-Seppälä,
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1 äinkin
vä'häisesså ,pul1mt.'rkkik 0koelmassa
saa havaita,
miten suuret
yhtäläisyydet
ovat samasta
talosta
halkaistuilla
uuailla
taloilla.
Esim.
Pa likk alan Heikkilän
ja Mäkitalon.
Vielä suuremmat
yhtäläisyydet
huomaa Ypäjän kylän Vanhanja Uude n-Myllykylan
puumerkeissä
ja
samaten
Laurilan
ja Mäkitalon.
Ne
tavallaan. todistavat,
että puumerkit

olivat maakirjata1cissa
siksi kiinteitä, että taloja halkaistaissa
koetettiin
halkaista
myöskin puu merkki. Onko
tämä seikka ollut ajatusrikkaudesta
johtuvaa
tai onko se ollut vain alitajunnan
määräämää
johdonmukaisuutta?
Julkaistu
Forssan
1933.
(Lyhennetty).

Lehdessä
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Häätöaikeita Kartanonkylän läänissä.
Rönnbäck,
Kartanonkylän
isännöitsijä
viime vuosisadan
keskivaiheilla, on ollut uudistuksia
ja edistystä harrastava
mies,
Taloudenhoito
oli hänellä
monella
alalla
suurisuuntaista.
Peltojen
sala ojittaminen
oli huomattava
harrastus,
jota myöskin
toteutettiin,
Pe!toteitten
suunnitelmat
·olivat
aivan
suurenmoisia,
Kartanosta
suunnattiin suorat
linjat eri viljelysaukeamille ja kaadettiin
metsä.
Tarkoituksena
piti olla, että linjat raivataan tieksi.
Yksi tie tulikin täten
hyvälle alulle, nim. se mikä kartanon nykyisen
navetan
sivulta
kulkee
suorana
viivana
Varsanojan
kylän rajalle.
Täliä tiellä on tappurimakasiinin
kohdalla
mäki,
'a
on kerrottu,
että Rönnbäck
suunnitteli
sanotun
mäen
leikkausta,
jotta näköala
olisi tullut
selväksi
aina Varsanojan
kylän rajalle saakka.
Rönnbäck
on .tästä silloisten
miesten
kanssa
keskustel.ut,
'a
Plötsin
sanottiin
sanoneen:
Siihen
menee yhtä monta .ku orm aa markk oja, mitä siitä maa takin pois viedään, Vielä
r880-luvun
alussa
oli näitä metsän läpi hakatuita
Iin.;o:.a huomattavissa
kartano
ta Vilo n niitulle
ja Leppäse en.
Ehkä
juuri näiden suurten
suun nitelrnain

toteuttamisaie
teki sen, että isännöitsijällä
oli ainaista käyttövarojen
tarvetta
ja sen tähden oli niitä usein
pyydettävä
kartanon omistaja
Cougerilta. Henkisiin
harrastuksiin
osallistui
Rönnbäck
m.m. pyhäkoulutyön
yhteydessä
»Kouluäidine
kanssa,
Mahdollisesti
juuri näiden. suurisuuntaisten
aikeitte nsa tähden
sai
Rönnbäck
väistyä
seuraavan'
isännöitsijän
tilalle tultua,
Kartanonkylän
läänille
tuli
isännöitsijän
vaihdos yllättävänä
Vinterin
ottaessa isännyyden.
Läänissä
ei tiedetty minkäänlaista
ennusta vaa vihjettä isännöitsijän
vaihdokseen.
Vinter alkoi heti seuraavana
aamuna
kartanoon
saavuttuaan
käyttää
täysiä isännöitsijän
valtuuksia
ja
niin sai Rö nnbäck
poistua,
Vinter
ei isännöitsijänä
Kartanonkylässä
menestynyt
pitkää ajanjaksoa.
Hän mahdollisesti
sai samaa kokea
mitä Rönnbäck
oli aikoinaankokenut
kartanon
tuottavaisuudesta.
Vinter
ei kuitenkaan
tässä
kohdassa
tahtonut
kartanon
omistajaa
rasittaa,
vaan
ajatteli
saada talon tuottavammaksi
lisäämällä
alustataisille
veroja.
Tässä
mielessä
oli Vinter
antanut
irtisanoa t or ppar eiden. vanhat
vuokravä-
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likirjat,
ehkä jo erinen Tuomaanpäivää v. r865.
Vinterin
otteet toivat hämminkiä
Kartanonkylän
läänin torppareiden
keskuuteen.
Oli torppareita,
jotka
hätääntyivät
ja pelkäsivät
noin vain
suoralla
'otteella
joutuvansa
pois
torpastaan
ja sen tähden
olivat valmiita .hyväksymään
uusia vuokravälikirjoja.
Toiset
yksilöt
olivat lujaherrnoisempia
ja
tyynempiä,
eivätkä tahtoneet
olla omalta
osaltaan
avuliaita
vanhan
väli kirjan
mitättömäksi
tekemisessä.
Aikaisemmissa
välikirjoissa
on pitänyt
olleen
kohta, joka nuhteettomasti
viljelevälle
torpparille
edellytti eläkkeen lähemmin
määritellyin
ehdoin.
Tyynimielisemm
ät uskoivat
heillä
olevan oik eusturvan
eläkkeen
saantiin, ellei voitaisi
todistaa
mitään
riko ksellisuutta.
Tämä
toisten
torppareiden
rauhallisuussai ne
hätääntyneet.
jotka jo olivat uuden
välikirjan
vastaanottaneet,
epat oivniseen asemaan.
Hekin huomasivat. että heidän
vanhat
välikirjansa ovat tulleet arv o ttomiksi
ja se
seikka
olisi tahdottu
jollakin
tavalla entiselleen.
Lo puk i käännyttiin ki.rkkoherra.
tri A. E. Granfeltin puoleen.
Tri Granfelt
kuuluttikin kirkonkokouksen
Perttulan
kirkkoon
marraskuun
r8 päiväksi
r866.
Jäljennän
tähän
sanotun
kokouksen
pöytäkirjan,
koskapa
senjohdosta
on tehty olettamuksia.
joihin
tosiseikat
eivät minun
käsi
tykseni mukaan
anna aihetta.
»Pöytäkirja
vietetty
yhteisessä kokouksessa
Perttulan
kappelin kirkossa
r8 :nä päiv,
Marraskuuta
r866.

r .nen

§.

Asianomaisten
tilusten
haltiain
pyynnöstä
on tämä kokous
kuulutettu pidettäväksi,
syystä että nykyinen hallitsia Ka·rtanonkylän
kartanossa,
Her.ra Asessori
C. A. Vinter on sekä ajanut 'Pois monta torpparia töUistänsä,
sekä ylössanonut
kaikkia muita, jotka eivät halua ottaa vastaan uusia, asessorin
tekemiä
Kontrahtia;
valittaen
koko mainittu
kappeliseurakunta.
ettei
ole
sillä
varoja
eikä
tilaa siatella ja
ylöspitää
sitä suurta,
tästä
syntyvää löysää, majatonta
kansa,
iosta
enin osa mainittua
kartanoa
parhaan ikänsä
on Ipa.Jvellut sekä velvollisuuksiansa
voimiensa
myöde n
täyttänyt,
sitä mukaa
kuin'
kovat
ajat ovat myöden
antaneet.
Tästä
asiasta ensin selkoa
saadaksemme,
kutsutti
allekirjoittanut
puheenjo hdartaja
sekä niitä kuin olivat torpistansa
ylo ssan otut, että myöskin
- niitä,
jotka jo olivat pois ajetut,
tulemaan esiin ilmoittamaan.
Tämän tehtyä,
vastasivat
kaikki vielä
töllissänsä
olevat,
jotka
myös nyt
saatu villa olivat, että he kaikki olivat
ylössanotut,
paitsi kolme
eli
neljä kappaletta,
jotka
mainittua
Konrahtia
olivat vastaan
ottaneet,
jota ei myös Assessori
Vinter
voinut kieltää.
Syytä oli siis 'Pyytää
luette vak si tuota
usein
mainittua
Kontrahtia,
'koska
niin
kovasti
epäiltiin
tätä vastaan
ottaa.
Saatuville tulikin pian yksi niistä. jotka
olivat allekirjoitetut.
jonka viimeistä lukua luettua,
jokaisen
täytyi
tunnustaa
ettei tällaista
konrahtia
taida mikään .kunn ollinen mies vastaan ottaa, jolla on vakava aikomus
torppansa
täyteen
kuntoon
.panna,
sekä ovat nämät klonrahdit
sitä luotua
että ne häviöori koko kansak u n n an saattavat.
Mitä
taas kuuluu
jo töllistänsä
po isa iettuihin,
niin esiin tulivat seuraa va t, nimittäin
r :si Torppari
J oose
Matinpoika
Kankari,
Perttulan
kylästä,
josta
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todistettiin,
että hån on 16 vuotta
torpan pitänyt ja hyvään
kuntoon
saattanut.
Hänellä
on vaimo ja yksi lapsi Serafia
nimeltä,
joka -o n
k o vir; heikkornielinen,
jota ei hänen,
vanhempansa
enä saaneet
kaittua.
koska itse olivat kulkeille
joutuneet.
Neuvo, tästä asiasta pidettyä,
sekä kaikkein
todistettua,
ettei tämä heikkomielinen
taida
hetkeäkään olla hoitajata,
;päätti
seurakunta yksimielisesti, että Kartanonkylänhaltiar
pitää tätä heikkomielistä ylöspitämän
sekä
elatukseri,
'että hoid-on puolesta,
koska
hänen
vanhempansa
ilman syyttä ovat torpastarrsa
pois ajetut, eikä voi seurakunta
millään
muotoa
mennä
niihin
kustannuksiin,
jotka
tästä
heikkornielisestä
syntyvät
ja jotka
yhdessä
vuodessa
koko
kappelin
vaivaish o idon
rahaston
hävittäisi,
Mutta Assessori
Vinterin
,tätä vastaan sanottua
eikä luvaten
valittamatta
tähän
päätökseen
suostua,
käytiin kohta tämän heikkomielisen
vähintävaativalle
hoidettavaksi
ja
yllä pidettäväksi
tarjoo maan,
ja
vastaan otettiin
hän sisarensa
mieheltä, torppari
Kalle Topiaanpoika
MäkiläItä,
Perttulan
kylästä,
kuitenkin
ei vähemmällä
kuin 33 1/3
markka kuukaudelta.
lukien huornisesta päivästä, jonka maksun edestä
vaivaish o ito on
edesvastusa
siksi
kuin assessori
Vinterin
valitus
on
päätetty,
jotta sitten tämä makso on
suoritettava,
jollei hän valituksellaan voita.
a .si Torppari
Jaakko
Jaakonpoika Sillarrkorva,
Levän kylästä, jolla
on vaimo ja yksi kasvatuslapsi.
3 .si Torppari
Kalle Juhonpoika
Hirsimäki.
Kartanonkylästä,
jolla
on vaimo ja 80 vuoden vanha
äiti,
jo nka seurakunta
määräsihoidettavaksi sekä ylläpidettäväksi
Kartanon haltialta,
johon myös Assessori
Vinter
paikalla
suos-tui.
4 :si Torppari
Matti
Antinpoika
Kuusjoki,
Perttulan
kylästä,
jolla
on
vaimo ja 7:n alaikäistä
lasta,

sekä myös 80 vuoden
vanha
äiti,
jonka
ylläpitäjäksi
määrättiin
hänen varakas poikansa
Heikki Kuusjoki; mutta jos tämän poikansa
varat ei ulottuisi
hänen kuolemaansa
asti, tulisi vaivaish oidon sille hankkia elatusta
se-kä hoitoa
tälle vanhalle sitä mukaan, kuin vaivais-uhje
sen Perttulan
kappelissa
määrää,
Näiden
edellä mainittu in torpistansa
poispakotettujen
asiassa ei
voinut seurakunta
muuten
mitäkään tehdä,
syystä että
oikeuden
päätökset
ovat laillisen
vahvistuksen saaneet,
vaan lausua
vakaasti
olevan va'kuutettuna,
että jos Kartanonkylän
Kartanon
haltijat
niin
hillittömästi
saavat pois tiluk siltaan
ahdistaa
torppareita,
kun assessori
Vinter nyt on tehnyt, niin on myös
koko .kappefikunta
perin pohjin hävinnyt siitä, että vanhoja,
kulkeille
pantuja,
joita ei enä toisiin seurakuntiin
oteta vastaan,
sekä jotka
parhaan
ikänsä
Kartanon
töissä
ovat kuluttaneet,
täytyy
m ajoitella
ja myös elättää
Perttulan
kunnan
kustilla.s
Kirkonkokouksenpuolesta

:

A. E. Granfelt.»
»Topias Uotila.
Antero Honkala,
Talonisäntä.
Kirkkoväärtti.
(puum.)
(puum.)
Juho Mattila,
Antero
Hokka.
Talonisäntä.
'I'al o nisån tå.
(puurn.)
(puurn.)
Joeli Haukka.
(puurn.).»
Tästä
jäljennetystä
asiakirjasta
ovat jotkut
Lounais-Hämeen
kotiseutututkijat
saaneet
aiheen
otaksua, että tri A. E, Granfelt
tämän
johdosta
olisi tehnyt säätyvaltiopäivillä 187o-luvun
alkupuolella
anomuksen
J okio isten alueen
maanomistusolojen
tutkimiseksi,
En käsitä, miten tämänlainen
otaksuma
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on ollut mahdollista,
Tässähän
on
ollut kysymyksessä
vuokravälikirjat
ja vuokrasuhde
eikä niitä voida rinnastaa
Jokiläänin
rälssitilojen
o mistusoike uksien
kanssa.
Maanvuokralaki
ei ollut
poikkeuksellisempi Lounais-Hämeessä,
vaan on
se ollut kautta
maan aivan sama.
Se vain on ollut erona,
missä
on
ollut suurempia
kartanoita,
niin samoilla
alueilla
on ollut torppariasutus
runsaslukuisempaa.
Onpa
kuin muissakin
yhteyksissä
olisi
tahdottu
asiaa paisuttaa.
En ollut koskaan
kuullut
kerr o t,ta van joukkohäädöistä
Kartanonkylän alueella ja siksi asia kiinnosti
minua niin paljon, että aloin muistotiedoista
kerätä selvikettä
Sanottuun asiakirjaan.
Asia on vielä säilössä monen muistoissa.
Tapahtum a-ajasta
alkaa olla 6S vuotta
ja
löysin kertojia
runsaasti.
Ilmoitan
heti, etteivät
muistitiedot
pidä sanotun asiakirjan
kanssa täysin yhtä.
Esirn.
.håädetyksi
ei ole kukaan
muistanut
muita kuin J oose
Kankareen.
Eräs
kertojani,
Matti
Kuusjoen
tytär, joka silloin on ollut
viidennellä toista ikävuodellaan,
kertoi etteivät
he olleet Kuusjoen
torpasta poissa.
Ylössanominen
oli
'kyllä annettu ja hän muistaa isävainaja nsa vieneen
jotakin
valituskirjaa virastoihin,
mutta sitten ei muista sen valituksen
kehitystä
piternmäUe kuin että ylössanomiset
saivat
raueta D. A. Collinin tultua Kartarionkylän
isännöitsijäksi,
Että tapauksista
muistetaan
monia pikkuseikko jakin, todistaa
esirn.
sekin,
kun vielä kertoilivat,
miten kyseellinen vuokravälikirja
tuli kirkonk o-

k oukseen
tuoduksi.
1'ri Granfeltin
ilmoitettua,
että hän haluaisi nähdä
sanotun
välikirjan,
niin
Kurjenmäen silloinen
vuokraaja
J oose Sarin.
oli
heti lähtenyt
sitä hakemaan. Kurjenmäen
torppa
oli
kirkon läheisimpiä
ja sen vuokraaja
oli uuden
välikirjan
ottanut
vastaan. - Itse kokouksesta
on useampi kertonut,
että siellä oli tuimakin
sanan vaihto tri Granfeltin ja asessori Vinterin :kesken. - »Se pappi,
joka kokousta
piti, antoi niin sapiskaa Vintterille.»
Kertojiltani
olen koettanut
saada
tietooni
kaikkia mahdollisia
seikkoja.
Esirn. mitkä olivat syyt, ettei
jo silloin, kun
kirkonkokous
pidettiin,
ollut häädetty
muita
kuin
Kankare?
Tähän vastasi eräs kertojani:
»Ei olleet kirjat sellaisessa
kunnossa,
että isot herrat
olisivat
ajaneet
pois !». Tarkoitti
häätöviranomaisia.
Piti
puuttuneeri
eikeude n tuomioita.
Se seikka, etteivät kaikki
ottaneet
uusia
välik irjoja, piti johtuneen
taas siitä, että
vanhat konrahdit
olivat
parempia,
jos kohtakin
joku oli ottanut
uuden arkuuttaan
peljäten
muussa tapauksessa
joutuvansa
pois torpastaan.
Mitä tulee kokouksessa
esitettyihin
vanhuksiin,
niin on hyvin
ymmärrettävää,
miksi Vintei
suhtautui
suopeammin
Hirsimäen
vanhaan
äitiin.
Tämä on johtunut
siitä, että sanottu
henkilö on ollut
eläkeläisenä
ja niin oli ,kartano vastuussa hänen eläkkeestään.
Toisiin
vanhuksiin
ei ollut samanlaista
suhdetta,;a
edelliset
vuikravälikirjat
otrvat kuoletetut
uusien välikirjojen
vastaan ottamisella,
joten
kartanon

44
puolesta
ei ollut mitään
lakivoimaista sitoumusta
velvoittamassa.
Monista
kerto jista ei kukaan
ole
muistanut,
että todellisesti
olisi torpastaan
ollut
muita
häädettynä
kuin Kankare.
Kalle
Juhonpoika
Hirsimäestä
on kerrottu,
että hän
oli, niin tyyteri .hävinnyt
torpassaan,
ettei siinä ollut muuta hääåettävää
kuin tyhjät
ihmiset.
Viljelijästään
huolimatta
torppa
oli alkanut
autieitua.
Hän asu sti edelleen
huolettomasti
to rpassa,
hankki
»Tupak.kasuun»
metsästä
hirsiä ja rakensi
'huoneet
torpan huoneiden
läheisyyteen.
Itse
hän aikoinaan
kertoili
tämän kirjoittajalIekin,
miten hän enimmät
hirsistä
toi» Jokiläänin» metsistä.
Lienee ollut
rikollinen
luonne
suur emrnas sakin
mitassa,
sillä kerrottu
on, että hän
aikoinaan,
oli kärsinyt
raipparankaistuksen
erheittensä
tähden.
Kalle
Hirsimäki
oli vielä kunnan
hoidokkina
,koko
kätevä
ikäisekseen, joten on luultavaa,
että häneltäon
puuttunut
taloudenhoitoj-a
työnjohtajakyky.
Kuusjoki
asui torpassaan
poistumatta aina r870- ja
r880-lukujen
vaihto aikaan
asti.
Kankareen
viljelys oli alunperin
perustettu
Kuusjoen
torpan
aikaisempien
viljelysmaiden
yhteyteen,
Kuusjoki
oli
r yoo-luvun
lopussa
toimitetussa
isossajaossa
muodostettu
maakirjataloksi toisten. talojen
maanpintaalaa pienentämällä
ja niin Kuusjoki
joutui viljelemään.
vain kivitettyjen
rajojen
sisässä
olevia
maitaan.
Täten
muodostetun
talon nimenä
oli r ahvaan keskuudessa:
»Nyby».

» yypyystå»
puhuttiin'
vielä viime'
vuosisadan
lopullakin,
mutta ei tiedetty e.nempää 'kuin se, että Kuu sjoen torppa
oli omien kivitettyjen
rajojensa
sisällä, Eikä viime vuosisadan lopulla toimitetussa
isonjaon
täydennyksessäkään
täma
tullut
jakokunnalle
selvitetyksi.
Vasta
torppareiden
itsenäistymisen.
yhteydessä asia selvitettiin.
Kuusjoki
esiintyi
vain kartanon
omistamana
torppana.
Siihen nähden,
että
Kuusjoki
ja Kankare
olivat sukulaisia keskenään,
ja miten aiemmin
usea torppa syntyi vanhemman
t o rpan naapuriksi
o ma-alotteisesti
kartanon haltijaa
kuulematta,
saattaisi
olla aihetta
otaksumaan,
ettei silloin Kankareella
ollut vielä kirjallista
vuokrasuhdetta.
U skallettua
on tiimäotaksuma,
mutta
jokin
seikka siinä on täytynyt
olla, että
Kankareenhäätö
kävi
pikaisemmaksi kuin
toisten
torppareiden.
Käräjäkunnan
tuomiokirjoista
ehkä
voisi tämän k o hda n tarkistaa,
Niitä torppareita,
jotka eivät olleet saaneet ylössanomusta,
rnuistetaan kolme:
Ahteensuu
Kartanonkylästä,
Kankaanpää
ja Särkisilta
Perttulankylästä.
Ahteensuulla
lienee ollut verrattain
läheisessä
takaajassa laadittu
vuokravälikirja
kartano nornistajan
Cougerin. allekirjoi ..
tuksella.
Kankaanpää
oli ollut kovettu
ylössanomisuhan
kuultuaan,
Vaku u tteli vain, että hänestä
saa
kartano
silloin .hänen elämänsä
iäksi, .riirakum ppanin
Ikäräj,illä
käymään..
Särkisillan
,kohdä:lle en ole
saanut tässä suhtein mitään tietoja,
Torppari
Kankare
oli joutunut
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epätoivoisem
paan asemaan.
Vaimo 2' rässä
tarkistaa
kihlakunnan
o ikeuUlriika
Kankare
oli tämän
tähden
: den tuomiokirjoista
etsimällä
tiehyvin levoton kokien kaikin tavoin
toja häätöjen
»lail1isen vahvistumisaada asemansa
entiselleen.
Ulriisen saamisesta».
Sanotun
kirkonka Kankare
on mahdollisesti
silloin
kokouksen
pöytäkirja
y'ksinänsä
ei
persoonallis·esti
tuntenut
D. A. Colanna täyttä
varmuutta
sille,
joka
linin, koskapa
oli hätäännyksissään
tahtoo
o saksikin
luottaa
muisti tietoihin.
Nuorempi
polvi ja ne, jotkäynyt Collinin luona Kuusjcella
ja
kehoittanut
Collinia
pyrkimaan
ka eivät ole tunteneet
tri Granfeltia
Kartanonkylän
isännöitsijäksi,
Vaipersoonallisesti,
eivät kykene
ottamaan huomioonsa
Granfeltin:
permon on sanottu
CollinilIe
esittäsoonallista
tulisuutta,
joka ei kartneen, että Vinter ajaa koko Kartanonkylän
läänin maantielle.
Tästä
tanut
karkeampaakin
sanontaa.
Seikka mikä ei ilmene pöytäkirjoisneuvottelusta
D. A. Collin olikin
saanut
aiheen
liikevaistojensa
tyyta on kaikesta
huolimatta
jättänyt
dyttämiseen
ja matkusti
Pietariin
läsnä olleisiin pitemmän
aikaa säilyKartanonkylän
ornistajalta
asioista
vän
muiston,
koskapa
kert oja ni
selvyyttä
ottamassa.
Niin asia sityleisemmin
ovat
muistaneet
puten kehittyikin,
että D. A. Collin
heenjohtajan
tulisen kiivauden.
siirtyi Kartanonkylään.
Aiemmin
olen toisessa
yhteydesMainittu
kirkonkokous
on ollut
sä rnaininn u t erään kerto jani hu 0syksyllä
I866 ja D. A. Collin tuli
mauttaneen,
että »k oko uksessa palkeväällä
kartanoon.
Kaikki tiedot
jonkin
puhuttiin,
mutta
ei likka
muistipuheiden
mukaan
todistaa
pois Kankareelta
ollut».
Tämä kerCollinin
tulleen
Kartanonkylään
to jani on ollut -etäisempänä
Ka nkeväällä
I867.
Täten
kehittyivät
kareesta,
mutta
silloin, v. I927. ei
asiat
eikä
Kankareen
häätöaika
minulla ollut syytä hänen muisti tiemuodostunut
pitkäksi.
D. A. Collin
tojaan epäillä.
Sanottu
vanhus
on
. toimitti
Kanka·reen
vanhaan
paikjo kuolleitten
luettelossa.
- Olkoon
kaansa
ja Karppi,
joka oli ehtinyt
tämä erheellinen
kohta
täten
oiKankareelle
sijoittua,
siirrettiin
kaistu.
Perttulan
kylän
Lässämäen
torpEdv. Rautanen.
paan. -' Näin ne lopullisesti
sulivat
»suuret»
torpparihäädöt
KartanonForssan
Lehdessä
tcuk ok. I2 ja
kylän
läänissä.
Kuten
sanoin,
I5 p .nä I933·
asiat voitaisiin
hyvin suuressa
mää-

"Päntti"
Aiheeni
on muistaakseni
vuodelta 190'6 eikä niin ollen vielä vanhariaja.n historiaan
kuuluva,
Tapaus oli silloin seuraavina
lähipäivinä erikoinen
puheenaihe,
mutta
pian senjäiestä
tuntui kuin suuren
uhon jälkeen monikin
olisi suonut,
että asia olisi mahdollisimman
pian
unohtunut.
Kerron
sen kuitenkin
tapahtumayhteydessä
olleitten
silloisten kertomusten
mukaan.
Kuten
muistettaneen
oli Kartanonkylässä
vuosina 190.3-06 »torpparilakk o».
Lakkoilijoiden
toimesta
oli työmailla
Iakk ovahteja
estämässä
»tyo nhaluisten»
työntekoa.
Näiden
vahtien
esiintyminen sai monen tyynilu ontoisemmankin mielen ku ohahtelernaan
ja inhella halveksimaan
koko lakk ojårjestöä.
Lakkovahtien
esiintyessä
käsi nyrkkiin
puristettuna
saivat
»työnhaluiset»
kuulla:
Jos vaan
menet,
niin kylläs karut!
Sen jälestä
tehty
pienempikin
väkivalta
synnytti
»työnhaluisessa»
uhman,
kun ei mitenkään
tiennyt
olevansa
lakkolaisille
esteeksi
tai tekevänsä
lainrikkomusta.
Päinvastoin
he tiesivät olevansa
omia sitoumuksiaan
täyttämässä
veroisännälleen
ja työn-

aritajalleen.
Lakk o vahdeilta
saatu
kohtelu
teki sen, että monikin,
joka aiemmin
oli o sittainki n myötätuntoinen,
nyrkin
heiluttamisesta
johtui
ajattelemaan:
»Ei köyhän
laina kauaksi
kerkiä!»
ja kun samalla oli tietoinen,
että itselläänkin
on nyrkit, niin siitä sai johtaa
jo
kysymyksen:
ku m pik o
tämänlaatuisella
ohjelmalla
jää lopulliseen
katumamieleen?
Pervtulan
kylän
Mattilan
taloa
asui ja hallitsi
silloin riehakkaassa
ikäkaudessa
oleva nuorimies.
Tämä oli ruumiinsa
puolesta
ta vallista rotevampi.
Suuremmarikin
miehen rinnalla
sai havaita,
että miehen runko,
Iuusto,
oli jättiläismäinen. Ankarana
työntekijänä
hänellä ei milloinkaan
ollut taipumusta
lihavuuteen,
ja niin piili Iihaksissa
tiivistä
voimaa
tavallista
runsaammin, joten .häntä
usein
mainittiin
»voimanpesäkkeeksi».
Hän ei harjoitellut
voimiaan
mihinkään
erikoiseen,
joten ne voimannäytteet
mitä hän joskus esitti, olivat aivan
tilapäisk okeita.
Kerran
tämän kirjoittajan
ollessa
Kartanonkylän
kartanossa
seppänä
ja Mattilan
»Påntti»
oli minulla
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apumiehenä,
niin hän päivällisaikana käski minua
kanssaan
tallinliiteriin.
Siellä oli silloin askettaisin
valimosta
tuotu valurautainen
juntan paino, 'jonka ilmoitettiin
painavan yli 300 kilon.
Hän kokeili sitä
junttaa
nostella
ja sanoi:
Helposti se nouseekin!
Liiterissä
oli
vanhoja
erisuuruisia
leiviskän
painoja, ja kun minä n ostelin
8 leiviskää juntan
päälle, niin hän kysyi minulta:
Uskotkos
että vieläkin nousee?
En uskaltanut
mitään sanoa, mutta kyllä se sittenkin
vielä nousi.
Luonteeltaan
tämä jättiläinen
ei
ollut
mikään
ilkimys. mutta
juovuspäissä
hänen leik kinså tahtoi olla liikaa rajua
tavalliselle
miehelle. Tästä johtui, että useat riidanh aluiset
kestittivät
häntä
kovin
usein ja sitten kävivät
omia mielihal ujaan tyydyttämään,
kun oli takuri,
jonka
turvissa
ei tarvinnut
pelätä.
Lakon aikana kävi niin, että 11 äne n
juomatoverinsakin
alkoivat
ilkkua häntä »rikkuriksi»,
'kun hän
meni töihin, kutsuttuna,
kuten
hänen työvelvollisuutensa
ede llytti ;a niin lakkovahtien
esiintyminen
koski liikaa kipeästi
»Fäntin»
sisulle,
Hänkin
rupesi ajattelemaan
vain
omia
nyrkkejaån
j.a niiden
mahdollista
tehoa.
Loppuviikolla
hän olikin kotonaan
hyvin itseensä sulkeutunut,
ja saatuaan
kuulla. että lakkolaiset
aikoivat
seuraavaria sunnuntaina
marssia Someron
rajoille
Kuusjoenkulmalle,
hariel.a
lienee
ollut oma ohjelmansa,
koskapa sunnuntain
aamuna .katosi kotoa, niin etteivät
sitä toiset
hu J-

manneet.
Myöhään
illalla saatiin
kuulla, että hän oli mennyt
mrelenosoitukseen,
ja
sam alla
oltiin
tietoisia »Päntin»
viimepäivien
urnpimielisyydestä.
Hän oli miettinyt
miee nosoitustaan
lakkolaisia
'kohtaan ja låhtenyt
sunnuntain
aamuna
aikaisin
Kuu sjoerskulrnalde,
etsien sieltä -päihdytysainetta,
ja niin
valmistautui
kohtaamaan
lakkokulkuetta.
Lakkokulkue
on ollut paluumatkalla.
koska
kirkonkylää
kohden
edettiin,
kun mainittu
»Fäntti»
ilmestyi
Kiiskin
selällä noin 300henkiseen
lakkolaiskulkueeseen
raivoavan
kostoajatuksen
kannustamana.
Aseena hänellä
oli puukonpää, missä oli noin tuumanpituinen
terän tyvi jäljellä.
Joku siinä huomautti,
ettei sitä tarvitse
pelätä, ja
ajatteli
kait
niinkuin
sovinnolla
poistaa
hänet joukkueesta,
mutta
»Fäntti»
iskikiri rotevan
kouransa
miehen
kurkkuun
ja piti sitä suoran kätensä
varassa niin paljo n loitolla, ettei siinä halustakaan
ollut
tilaisuutta
pieniinkään
vastaetteisiiri.
Tästä tuli useammalle
pelko,
että se on siinä pian mennyttä
miestä, ja niin käytiin
useamman
miehen voimalla
irroittamaan
»toveria».
Kun tämä saatiin irti,
niin
»Fäntin»
heilahdus
sai taas
muutamia miehiä nurin, ja yksi sai tuntuvamman
iskun hänen
aseestaan,
Muurari
Savelal1a oli taskuase
ja
hän olisi halusta
ampunut
miehen,
mutta joukko ei antanut
sitä tehdä.
Nyt oli pako viisain ohjelma,
mutta pakokaan
ei voinut olla niin nopeaa. ettei kostoajatuksissaan
raivoisana
oleva hyökkääjä
olisi
voi-
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nut saada joitakin
k äsitelläksecn.
Tämän tähden pakenevat
turvautuivat
irra'llisiin
kiviin
ja alkoivat
hyökkääjää
kivittää.
Kivisadekaari
ei häntä
peloittanut,
mutta
kun
jonkun
kive n isku sai p o ja n tuup e rtu maa n tajuttorna na, niin luultiinsiitä
päästynero.on
Tässä kylläkin petyttiin,
sillä vir cttuaan
häneilä oli kahta kauheam pi kiukku
;a takaa-ajaruisraivo.
Taas
uusi
kivittäminen
ja uusi
tuu perturninc n. Näin paloiteltiin
taivalta usearn piosaiseksi,
kunnes
»Paritti»
Jyvämäessä
sai niin paljoa a nk aramman iskun, että siinä lepäsi piriernmän tauon
tajutt orna na ja lak k okulkue
ehti lähtökohtaansa
kirkonkylälle,
Ehkä yön raikkaus oli selvi ttänyt
»Pän tin»
päih tym ykseri,
koskapa
hän siitä vir o ttuaan
matkasi k otiiusa.
Tämä
tapahtui
r uk iinle ikk uuaikaan.
Huomenis,
maanantaina,
oli )'erttulan
Laurilassa
ruk ii nteikkuu,elopäivä.
Talollisilla
oli tapana .kåydå
naapureissa
rukiinleikkuussa,
vaitopäivi'llä,
jotta
varsinaisille
elopäiville
saatiin
täten
enemmän
väkeä.
Maanantaiaamuna
otti
»Panttikin»
sirppinsä
ja
meni Laurilan
pellolle.
Päivän mittaan kääntyi
puhe tuon tuostakin
eiiisiin mielenosoituksiin.
»Påntin s
naamasaa
o'li m ustelmalaikk
uja
.a
verettyrieita
kuhrnuja,
Paidan
rintahalkeamasta
näkyvä
iho oli
sa-

maten
maksanvärisissä
Iaikuissa.
Kun
suna
yksi
ja toinen
pyysi
»Pänttiä»
kertomaan
tapahtuman,
niin hän vastasi:
Oikein hävettää!
Heillä on punakaartti
ja kaikki ja sentään
kehtaavat
antaa
yhden miehen
sillä tavalla elärnöidä 1.
Luulisin minä yksinänikin
voivani
yhtä miestä hillitä!
Kun
»Päntin»
ih o oli niin rumaksi ruhjoutunut,
niin ihmeteltiin
miksi ei hän mennyt
lääkärille,
Ei se tommottiitten
tähden kannata! Huomenis
eli tiistaina hän kyliäkin kävi Loimaalla
tri Vallirik osken luona.
Vallinkoski
oli sanonut: J 05 siinä olisi o llut joku
toinen tava'llinen
mies" niin se olisi
aikoja henkensä
heittänyt.
Olen tämän
kertonut
silloisten
silm in nåk ijain
kertoman
mukaan,
.'a »Päntins
Iakk okulk uee n mukana seuraamisen
<o n kertonut
silloinen to rpparilak o n johtaja
Kallioinen.
Kertomansa
lopussa
Kallio inen sanoi: - J osen minä itse olisi ollut mukana
;a asiaa kertoisi
minulle joku toinen, niin minä
en
voisi uskoa todeksi,
ettei nyt
300
henkilöä
voisi yhtä miestä
hillitä,
Nyt kun olin itse silminnäkijänä,
minun
täytyy
todistaa,ettei
ollut
mitään
muuta
mahdollisuutta
kuin
pako. Häpeä
kylläkin
joukolle
yhden
miehen
edessä!
K~rj.Edv. Rautanen.

.
Lounaishämäläisessä talossa noin
50 vuotta takaperin.
Talo sanokaamme
sitä tässä
Sipilåksi
oli kuin umpeen
rakennettu
puinen Iinnoitus
Loirni]'0 e n rannalla.
Se oli näet rak ennettu säännö,lliseksi
suun nikkaaksi.
jonka
talouspiiristä
vain porttien
kautta pääsi poistumaan
tai sa apumaan sisälle.
.
Asuinrakennus
oli joen- suuntainen, kaakosta
luoteeseen
ulottuva
pitkä rivi.
Kaakk oisessa päässä oli
tupa,
joka
oli .vhdeksättä
metriä
pitkä ja leveä.
Sen jatkona
oli yhtä pitkä porstua,
jonka takana
oli
kaksi por stuakamaria
: tuvan
pu 0leinen asuinkamari.
Porstuan
toileirie n asuinkamari
Porstuan
toisessa päässä
eli taas koko ra kcnnuksen levyinen
pirtti. joka oli yhtä iso 'kuin tupak in. Kaikkiin
näihin huoneisiin
pääsi vain pitkästä
porstuasta.
sillä väli ovia ei, ollut.
'Mutta pirtin, päässä oli vielä kaksi
karnaria : pirtistä
vei ovi peräkamariin ja sieltä taas pääsi sen rinnalla olevaan k ulrn.akamari in.
Koko tässä 29 metriä pitkässä
rakenn ukscssa
oli siis kuusi huonetta
ja

porstua
eli eteinen,
jo n.ka tuvan
puoleisessa
päässä
oli vielä lautaseinällä
erotettu
suurehk o m ait okamari,
jota k onttcriksi
kutsuttiin
ja jonne emäntä toisinaan
pistäytyi
piidco n. 'kun mustalaisia
taloon tuli.
Porstuan
pirtin puoleisessa
'päässä
olivat
ava rat,
suorakulmaisesti
kääntyvät
virminportaat.
joiden
alla oli kornpukk a ja tämän ja pirtin seinän- välissä
matala.
pitkä
tunneli,
jonka takapäässä
oli avonai nen a uk ko la ttiassa.
Sitä tietä
pääsivät
koirat ja kissat kulkemaan
porstuasta
rakennuksen
alle ja takaisin silloin. ku.n eteisen
ovet oli\'al 'kiinni.
Varsinkin
yöllä suden
ahdistaessa
ulkona
oli tämä aukko
koiralle viimeinen
pelastuksen
portti.
Porstuan
toinen
ovenpuolikas
oli pitkä, yksijaksoinen
ja se avattiin vain rniko in tupaan
tuotiin reki tai muu leveä kapine
laitettavaksi.
Mutta
toinen 'puolikas
oli
keskiväliltä
katkaistu.
Alaovi
oli
ai n.a kiinni, mutta yläovi -oli päivisin auki, sillä muuten
porstua
olisi
ollut pilkkopimeä.
Ovien
ylä puo-
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le ll a, olevat muutamat
pienet
ruudut. joita kuisti varjosti, eivät kyenneet
valaisemaan
näin
pitkää
eteista.
Asuinrakennuksen
avonaiselta
kuistilta
katsoen
oli pihan vasemmalla
sivustalla
ko illista kohden
kellarija kamm io rakenn us ja sen
välittömänä
jatkona
talli.
KeMarin ja asuinrivin välisen solan sulki jykevä lautaportti.
Siitä päästiin
vain talon pelloille.
Tallin jatkona
oli avonainen
vaja, jonka
takasei-'
nä, kuten kaikkien
vajo je n. oli hirsistä
salvettu.
Tämän
talli.vaja n
toiseJla
puolella
oli härkipiahto.
jossa aikaisemmin
oli pidetty härkiä, mutta nyt siihen oli majoitettu
vaarin karja, Härkipiahto
n toisessa
päässä
oli siko vaja. sillä sen.
toisella
puolella
oli pari sikolättiä.
Samassa
ikalarakerin uksessa
o.li
väli seinän erottamana
lammaspiahto. jossa myöskin
vasikoita
pidettjin.
Tämä
olikin sitten
kulrnarakerinu s. sillä tässä rakennusrivistö
kääntyi
suorassa
k ulrn assa oikealle. kaakkoon.
Lammaspiahton
rinnaLla oli larnrnasvaja
ja tämän jatkona pitkä heinälato .. Ladon
toisessa päässä
taas oli vaja. porttivaja. sillä täällä olevasta
karjapertista kulki karja laitumella
k äydessaan.
Nyt rivistö taas kääntyi
suorakulmaisesti
Jo unaiseen
suuntaan.
Portin pielessä oli ensin lato ja sen
jatkona
.le-hmipiahto,
jossa
talon
lehmät
ammuivat.
Sitten
seurasi
karjakeittiö
eli ränni, joka ei ollut
ihan navetan
seinässä
kiinni.
vaan
n u.rk.kai n väliin jäi parinkymmenen
sentin levyinen
rako.
Näin oli tulenarka
ränni
eristetty
navetasta.

Rännin
toisella puolella
oli vierasrivi eli pyk ni nk i, joka vihdoin muodosti
suorankulman
asuiurakennuksen kanssa,
Näiden
välissä oli
vahva kyläportti,
sillä siitä alkavaa
tietä myöten
päästiin kylään ja k o-k o muuhun
maailmaan.
Vierasrivin .j.a rännin
\'älillä oli 'k at oksellinen hirsiseinä,
jossa oli leveähkö
ovi.
Siitä pääsfiin
rän.nin takana
olevalle
talo n kaivo lle, mistä vesisaavit tangolla
kannettiin
sisään ja
talliin
sekä hark ipi ah t o o n.
Ra nniin ja lehmipiahto
on o.li johdettu
kaivoita
avonaiset
'k a lteva t ruuhe t.
joihin vesi k aivoämpariblä
vi ntatti in.
Tämän
rakennuspiirin
ulkopuolelle
Ja1 siis kaivo.
jonka pitkä vin tti
kuin mahtava
vino risti siunasi itseensäsulkeutunutta
taloa.
Talonpiirin ulkopuolella
olivat
myöskin
eri tahoilla
sauna,
aitat ja riihet.
Sauna
ol( kuitenkin
lähellä
kylätien vieressä.
Sen musta
parvenakku.na
oli kuin kykloopin
silmä
keskeltä
otsaa Ja .loi e nsirnm äiseksi
kylästä
päin
tulevaan
vieraaseen
ystävällisen
katseen.
Rakennuksen
piiriinsä
sulkema
piha oli kaksio ainen.
Sen nimittai.n jakoi jokseenkin
keskeltä kahteen puoliskoon
tallin seinältä
rå n-,
niä kohti laitettu
lauta-aita.
Tämä
aita oli tehty siten,
että
jonkun
matkan
päähän
toisistaan
pystytettyje n pylväiden
uurroksiin
oli, laskettu' laudat syrjilleen
vaakasuorasti kuin jyväsalvo n laid.tt.
Täten oli
aita helppo
purkaa
ottamalla
lauda t pois, kun talvella
lantaa
pel10He
ajettiin.
Ränninpuoleisessa
päässä
lauta-aita
loppui
pak suun
pylvääse en.
Siitä oli pa.ntu lyhyt
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pätkii
tavallista
riuk uaita a
viistoon kohti rännin
nurkk aa.
Siten
jäi tie sekä k aivolle että
räriniin
avoimeksi.
ja riukuaidan
yli laitettuja
portaita
pitkin. oli helppo
kantaa
vesi- ja haudesaaveja
n avettoihin.
Keskellä
lauta-aitaa
olevaa ka ksi pu 0 lista veräjää ei avattu
muuten
kuin hevosella
ajettaessa.
Asuinrakennusten
puoleinen
osa
pihaa
oli
miespiha
ja nimeltään
kartano..
kun taas navettain
puolella
olevaa
karjapihaa
sanottiin
tarhak si,
Tarha oli koko kevättalven
talon
iäkkään
palvelijan,
Vanhan-Mikon,
työmaana.
Siellä hän aamusta
i,ltaan hakata
naputteli
hako ja korkean
hako tukkinsa
ääressä.
Kevåällå sitten peittikiri
koko tarhan
paksu,
hien oksi 'hakattu
havukerr05.
Tällä hyvän.hajuisella,
joustavalla p atjalla
oli lasten, kirkkaina
k evåisina
päivinä
hauska
teuhata.
Varsinkin
pääsiäinen
oli oikea ulkoilmajuhla.
jonka näyttäm önå oli
tarha.
Ensiksikin
oli tallivajan
katt o vu o lessa
vitsavä änteistå
ri ippumassa
tavallinen
yhden
hengen
puuaisainen
keinu.
Tarhassa
hypättiin
hypinlautaa,
lvötiin keiloa.
jota
Loimaan
puolella
klootuksi
sanottiin,
ja tiirneltiin
rinmuksista
tai suolivyöltä
kiinni tarttuen.
Poikain is o m rn ak si tultua
pystytettiin
muutamina
pääsiäisinä
keskelle
tarhaa
myös
korkea
kelakeinu.
Mutta
kun joku heikkopäinen
tuli
merikipeäksi
ja putosi keinun ylirnmältä
kohdalta,
J,i'elsi korkein
viranomainen,
äiti, .poikain koko ohjelmanumeron,
vaikka
vastustuspuolue
väittikiri
hyvällä
syyllä,

ettei pehmeässä
tarhassa
tarvinnut.
pel.ätä mitäao
vakavampaa
vahinkoa.
Myöhemmin
keväällä
tarha
menetti viehätyksensä,
k u.n karja päästettiin siihen jalo ittelernaan.
Koko
kesän viettikin
karja yönsä tarhassa, sillä se ajettiin aina .iltaisin m etsästä kotiin ja aamulla
taas
metsään laitumelle.
Syksyllä
jo ulun
alla tarha kasattiin.
Miehet loivat
hakosonnan
tarhan sivustoilta
pohjia myöten
pois kasaten
sen keskelle tarhaa
korkeaksi
nelikulrn aiseksi.
jyrkkämuuriseksi
linnoitukseksi.
'I'ällaincn
soritalinnoitus
tuli
aina p o ik ain. mieleen, .ku n he myöhemmin
Maammekirjasta
lukivat
vahvojen
muurien
ympäröimistä
lin n.oista.
Lantalinnar»
rakentaminen ej, muuten
ollut lasten leikkiä.
Se 01i hyvin raskasta
työtä.
Sanottiinkin, että vuodessa
oli kolme k ovaa päivää:
scnriankasauspäivä
sikaintappopäivä
. ja lukuvuoropäivä.
Kaksi edellistä
päivää
oli syksyllä.
.'älkimmäinen
kevättalvella.
Heti
uudelta
vuodelta
vedettiin
tämä
kasassa
palamaan
ruvennut
hakosonta kesantopellolle.
Niin
s o.nn an
kasa uksessa
kuin vedossakiri
oli torpparien
tultava
taloa auttamaan.
Heti, kun vanha sonta 0Ji,
vedetty
pois, rupesi
Vanha-Mikko
tekemään
uutta n.aputtelernalla
hakokirveellään
tarhassa
hak o ja pieniksi.
Miespiha
ei ollut sellaisten
vaihtelujen alainen kuin tarha.
Kartano oli kesällä
ru oh o inen,
talvella
luminen
Jas,yksyllä
ja keväällä k urainen.
Salaperäisin
paikka
siellä
oli kammiorakennus.
.Se n edessä
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oli melkein koko rakennuksen
rnittainen korkea ja leveä porras.
Tämän toisessa
päässä seisoi seinään
nojaten
vanha
hylly, jolla oli kaikenmoista
kamaa.
Hyllyri
vieressä oli mylly,
minittäin
käsi kivet,
joilla jauhettiin
vasta tapettuja
rukiita
uutispuurojauh
o iksi.
Portaan toisesta
päästä
nousivat
leveät lautaportaat
yläkerrokseen
eli
solaan.
Rakennuksen
yläkerroksessa oli näet kaksi duhtia
ja niiden
edessä sola, jonka
rinnuksessa
oli
leveä aukko.
Kammion
vesikatto
oli vedetty
leveäksi
lak aksi,
.njin
että SE' suojeli
sekä solan että tämän alla olevan portaan.
Lu hdeista oli xoisessa
talon, toisessa palvelijain vaatteita.
Siellä piiat aina
kesäisin
makasivat.
iHe muuttivat
sinne kuin ku rjet aikaisin
keväällä ja palasivat
taas syksyllä
takaisin pirttiin.
kun pakkanen
jo rupesi nipistämään
vällyjen alta esiin
pistävaa
nenänpäätä.
Luhdissa
pojat
kävivät
öisin
likkapelissä.
Väliin mustasukkainen
kidpak osija
telkesi ulkoapäin
luhdin oven, niin
että tytöt sulhasineen
saivat
_olla
siellä satirnessa,
kunnes
isäntä
tai
emäntä
tai parhaassa
tapauksessa
Van.h a-rlvl ikkn päästi heidät pois.
Nuoret
pitävät
peliään,
puheli Vanha-Mikko
itsekseen,
tiukkaan rin nu kse n ja oven väliin Iskettyä puutelkeä
poi kiskoessaan.
Ei siis ollut erikoisen
suuri tämä
maailma,
johon talon lapset ensiksi laskettiin.
Kun
isot portit
ja
tarhaveräjä
ja pieni
vesiporttikin
eli k aivo lle johtava ovi pidettiin suljettuina.
oli lasten
toiminta-alueena vai n pieni kartano.
jossa ei 01-

lut paljon
eikä vaihtelevaa
n ahtiivää.
Mutta kun sinne paistoi aurinko ja puhalteli
tuuli, kun siellä
pääskyt
lentelivät
milloin matalalla
maan
pinnalla
viuhkaiste n,
milloin pesäänsä
räystään
alle su ha htaen. kun siellä kanat kuopustivat
ja
kukko
komenteli
akkaväkeään
ynnä kissakin
pesi puskiaan
kammion
portaalla
istuen,
niin mikäs
siinä oli lasten kauniina
lämpiminä
päivinä
lek o tellessa.
Ei ollut hyvä
päästää
pientä miesrii suljetun
linnanpihan
ulkopuolelle.
sillä siE'l'ä
vaanivat
monet vaarat.
Hän v o isi
eksyä metsään,
jok a alkoi jokseenkin heti tarhan
takaan.
tai hukkua
jokeen, jo ka oli talon vastakk
aise lla puolella noin sadan metrin päässä ja jota vain asui nrake n nukse n ikk un oista sai katsella.
T'alvisin
oli
elämä
kesk ittyn yt
asuinraken nukseen,
ja su n a ennen
muuta
pirttiin.
Pirtissä
oli suuri
uuni eli muuri ja su n a avara takka.
Tämä pesä oli suu ltaa n niin leveä.
että siinä poikittain
voi m ie s hyvin
maata
polvet
koukussa.
Perällepäin pesä kapeni niin suuresti.
ettei
se takacsastaan
enää ollut
pu ol.n
metriä leveämpi.
Pesä oli myöskin
niin korkea. että metriset
h alot hyvin sopivat
sinne pys.tyyn.
Takka
o l; tehty tällaiseksi
siitä syystä, E",',ä
siinä palava
pystyvalkea
samalla
sekä valaisi
että
lämmitti
avaraa
pirttiä.
Pys tyva.lke a n loisteessa
voi
k ok o talon väki Iekctella.
kun piikä pöytätuoli
s-irrettiin
poikittain
pesän eteen, ei suinkaan
lähelle.
siPiä siinä olisi ollut liian kuuma.
vaan niin kauaksi.
että tuolin molemmat
päåtkin
sopivat
l oirn otta-
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van valkean
hohteeseen.
Siinä 'istuttiin
aarn uin illojn, milloin
pu hdc tö ilta ehd'ittiin.
Va n.ha-Mikk o piti
pystyvalkean.
'rakentamisesta
huolta
kahdesti
pai.våsså,
aamulla
:a ehtoolla.
Sitä varten hän päivällii kantoi
halkovajasta
aimo kasan
halkoja
pirttiin
muu rinnur'kka an.
flän se myös sulki uuninpelIin
illalla, kun vahva
hiilu sta
raukesi
vasta niin myöhään,
että nu o re m pi
väki jo silloin veteli vanhursk aan
unia.
Peliin sulkeminen
oli tarkkaa
työtä.
Ei saanut päästää
lämmintä
harakcille,
mutta ei ollut myöskään
hyvä
sulkea
peltiä
liian
aikaisin"
sillä tuo llaise stah iilustasta
olisi hcl- ,
posti tullut häkää,
varsinkin
k n.n
mitään suupeltiä
ei ollut eikä juuri
olisi
voinut
laittaa.k aan
sellaisia
niin avaran
pesän
suulle.
Uunin
edessä
oli 'kyllä välikatossa
sivulle
t yö nnet tävälbi
luukulla
suljettava
ra ppii nå. joka avattiin,
jos huoneeseentuli
savua tai. häkää,
m ut t a
eihän
sitä kylmillä
ilmoilla sopinut
yöksi auki jättää.
AamulJa se avartiin 'tuokioks~,
että paha ilma pääsipirti sta ulos.
Uunin' edessä oli koko
muurin
levyinen suuri nelikulm ainen, hyvin
tasainen
ja sileä kivi, joka oli upotettu lattiaan
niin, että se oli muun
pe rrna nn on tasalla.
Se oli jostakin
löydetty,
laahattu
paikalle ja asetettu tähän takan
eteen"
etteivät
avonaisesta
pesästä
putoavat
hiilet
ja etäälle
sinkoavat
poukat
sytyttäisi
lattiapalkkeja
palamaan,
va a n
putaisivat
kauniisti
kylmällekivelle, jossa pian sammuisivat.
'I'ällä
kivellä oli myöskin
rn uk ava oikoa
rautanauloja
ja muita
m aå lyjå, tai

kalkutella
kaikennäköistä
pientä
esinettä
kirvespohjalla
tai vasaralla,
Tällä kivellä myöskin
naiset pakkasesta tullen seiso skelivat,
ko henteiivat ha meitaan
ja lämrnittivät
selkäpuoitaan
h okien
: huh-hu
h. hu hhuh!
Ja
tälle
kivelle
myöskin
Vanha-Mikko
usein pistäytyi
hakotukkinsa
äärestä tarhasta
larnrn iitclernåä n. Se oli se varsinainen
kotiliesi" jolle talon ihmiset kyllä käänsi vät selkänsä
ja paljasti va t varjopuolensa,
mutta
sitä
eis·uinkaan
tehty
halveksimisen
merkeissä,
vaan hyvän
olon tunteesta,
Puhdetöitä
tehtiin
jo syyspu olcllakin niin paljon, että hyvän-miehen
oi saatava reki jouluksi
valmiiksi.
Mutta kun jo ulun ro n t ti oli mennyt
;.1 taas alkoivat hårk iviik o t ja läpileivät, tulivat puh de työtkin
uudella
voimalla
vak ina iseen
påiväjårst yk
Tupaan
jälleen
reente e lmykset,
astia laudat.
pa repu ut ynnä muut miesten
käsitöiden
tarveaineet.
N aiste n ke hruuh u o necna
ja muuna
työ pajan a
oli aina pirtti, sillä tupa oli talvella
liian kylmä,
Vanha-Mikkokin
teki
pirtissä
päreitä
säleista.
jotka
hän
ensin
tuvassa
lo hk oi
is ornrn ist a
pu o likk aista.
Huonommat
påreet
k aytcttiiu
valaistusväline
ik si, mutta
paremmista
Mikko teki k o ppia. kuten
ko rvin-, hahtuvaja perunakoppia.
Valaistus
muuten
oli hyvin heikko, varsinkin
tuvassa,
jossa miehet
tekivät
puhdetöitään,
sillä siellä ei
edes pystyv alk eak aan valaissut
huonetta, kuten pirtissä.
Peräseinåstä
pöydän
.k o hdalla
esiintyo ntyvallå
jalustalla
paloi pieni'
läkkipeltinen
je

se

en.

laah

attiin

lamppu.
jonka sentin levyinen
~,ydän kärysi ja valaisi niin hyvin kuin
se halutt o m a na ja lasittomana
taisi.
Keskellä
lattiata
seisoi pare pihti.
jo nk a vastakkaisilla
puolilla
olevissa .ra utaham paissa ta va llisesti paloi
yhtaikaa
kaksi pärettä.
Naisilla paloi oma päreensä
. totoJ.1a
heidän
ruua nlaittopu uhissa
t ouh u tessaa n
On selvää, että täll ainert valaistus
oli useinkin
riittämätön.
kun miehet esimerkiksi
uursivat
astiatautoja, laittoivat
ketar apenkkejä
rek iin
tai tekivät muuta tavallista
tarkempaa työtä.
Silloin
täytyi
;,pnkul1
toisen ottaa pä re pihdistä
~:a näyt-·
tää sillä- valkeata
puusepälle.
Lapset saivat tavallisesti
olla valkeannäyttäjinä.
'Mutta se oli äärimmäisen epakiitullista
työtä.
Mojovat
haukkurnasa
nat ja isornpain
ja pienempäin
k iro usten tulva vuc datettiin valkeannayttäjäin
niskaan vaikka hän kuinka
hyvin tahansa
olisi
koettanut
virkaansa
hoitaa.
Ja jos
ihmistyö
on puutte eblista yleensä"
on
pärevalkea n näyttäminen
sitä
erittäin.
Siinä on mahdoton
pitää
edes iu o kka rajoja selvinä,
sillä ensimmäistä
k iu luaa n k ok o ova renkipoika voi haukkua
emäntänsä
pataluhaksi,
kun tä,mä sulasta hyvä-hyvyydestä
aik o o auttaa
poikaa
saamaan välttämättömän
miehen näyttee nsä kunnollisesti
va.Jmiiksija
näyttää
hänelle valkeata.
Sillä päre on sangen epävarma
ja oik uttelcva va.c nlähde.
Jos sinut o.n komennettu
näyttämään
Matille
valkeata
tämän
purhaalla
hakatessa
ketaranreikää
reerijalakseen.
niin
sinä valik o it kirnpusta
kauniin,
leve än ja tasapaksun
pare en. sytytå t

'('11 pih disså.
palavasta
päreestä
ja
alat toivorikkaana
tehtäväsi.
Sinä
p.dät pärettäsi
niin paljon vinossa,
että se palaa suurella liekillä lähellä
Matin purasta.
iMatti lyö harvakseltaan
puun uija lla pu rh aan varren
pää.hän.
viheltele e ja keskustelee
toisten
ihmisfen
kanssa.
Hän k overtaa nyt reiän k esk ik o htaa.
jolloin ei niin k ovin
tarkkaa
näköä
tarvita.
Hän näyttää' olevan tyytyva.rie n 5a sinäkin
olet tyytyväinen.
,Mutta kun. Matti sitten
kumartuu
katsomaan
missä hänen veitsellä vetä mänsä p.iru kulkee! täytyy sinun
';,uuri niistää
pårettåsi,
sillä se on
.ta lla aikaa jo ehtinyt
palaa pitkälle
karrelle.
»Mihin
hemmettiin
sinä
se n valkean
viet?» ärjäise e Matti.
Sinä
säikähdät
ja työn nät pä reesi
suoraan
Matin nenän
alle.
»Pclt a tk o sinä saakeli ihmisten
silm ät Po
huutaa
Matti
ja' vevaa
päänsä
kauemmaksi,
mutta 'silloin ei Matti
taas näe
mitään.
Sinä
ty rk k aa t
lcirn ottavan
soih t usi eli.
soittosi,
niinkuin
sitä täälläpäin
nimitetään,
uude s taan lähemmäksi,
jolloin olet
vähä;lä
polttaa
Matin sormet.
Sinun täytyy nyt pitää pärettä vinosti
ylöspäin.
ett ei se palaisi nii.n suurella liekillä.
.Mutta se alkaa pian
palaa huonosti
pihistä
ja savuta,
niin ettei Matti näe.
Sinä k äännät
nyt päree n alaspäin
pystyyn,
mutta
tulen kohdalla
sattuu juuri olemaan
paha oksa eikä päre rupea
'kirkkaammin
palamaan.
Kun ,Matti
taas ärj,yy näyttämään
hänelle edes
vähänkin
tulta. työnnät
sinä pihisevän ja vaivaisesti
palavan
pärr-esi ihan Matin
pään viereen,
kuri
Matti kumartuu
tarkastamaan
pii-
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ruaan.
Mutta yhtäkkiä
päree n oksanreiästä
ampuu
pitkä,
sihisevä.
sininen
tulenkie leke suoraan
päin
Matin poskea.
.Matti kiroo synkästi ja uhkaa lyödä sinua nu ija llaa.n.
mutta
sinä väistyt
ja pulotat
palavan päreesi
lattialla
oleviin
lastuihin.
jotka, syttyvät
nopeasti
palamaan.
Matti hyökkåä
niitä sotkemaan
ja saakin
heti tulen sarnm urn aa n. .Mutta sinun pareesi
on
myöskin
sammunut,
ja iMatti kie ltää kaikkien
tuntemainsa
pahojen
henkien
nimessä _sinu.a enää ottamasta
uutta
pärettä
ja yrittämästä muka näyttää
valkeat~,
sillä simm todellinen,
ilmetty ja ilkeä tarko ituksesi
'on "polttaa
ihmisC't:j.a
k ok o talo.
Sinut on erotettu
häp å'llisesti
esta.si
ja tilallesi
otetaan
toinen.
jonka ehkä onnistuu
suuremmitta
kommelluksitta
näyttää
valkeata
niin kauan.
että
puhdetyöt
tältä illalta jo lopetetaan.
Talon
pienestä
pojasta. Heikistä
oli valkeannåyttårninen
ylen o rjallista ja vastenmiefistä
työtä.
Hän
ei milloinkaan
perehtynyt
siihen
niin hyvin .. että olisi välttynyt
sadatuk silta.
Hänen huomionsa
kiintyi
tässä
yksitoikkoisessa
työssä
väkisinkin
johonkin
sivuasiaan.
ja
päre paasi omin n okk insa palamaan
tai
sammumaan.
miten milloinkin
hyväksi
nak i.
'Håne n vanhempi
veljensä
Jaakko
si ävastoin
osasi
nåyttämisen
taidon
pa,t,on, paremmin.
Heikkiä
harmitti
koko homma.
sillä isot ihmiset .me-riettelivät
hänen
miele ståa n aivan sopimattomasti tulta näyttäviä
poikia
k ohe

.to

im

taan.
Silloin. 'kun .på re paloi hyvin,
he juttelivat
ja nauroivat,
hakivat
työkaluja
ja tarvekoivuja.
.sarialla
sanoen tekivät kaikkea muuta kuin
sitä työtä. jota, varten valkeata näytettiin.
Mutta armas, kU!1J päre rupesi vik u roi maan, niin silloin heidän juuri
täytyi
tehdä
kaikkeintarkinta
työtä. joka vaati hyvää valoa.
Erikoisesti
suututti
Heikkiä
Matin ja Maijan valine n
suhde.
jota aikuiset
.k uu'luivat
nimittävän
te erenpeliksi.
Kun
Heikki
hoiti
parcensa
hyvin. niin että se paloi
kirkkaasti.
silloin
hän
yhtäkkiä
hoksasi,
ettei
Matti
tehnytkään
työtään,
vaan katseli sivulle t ot an
puoleen.
jo rrk a edessä Maija. oli jotakin
hääräävinään.
Hcikk iki n
kååntyi
sinne katsomaan
ja näki,
kuinka
.Maija sie:lä liikutteli
huuliaan ja teki kaikennäköisiä
salaperäisiä
liikkeitä.
Tämä
oli Heikistä niin metkaa,
että hän jäi sitä
k atse lernaan
ja
unohti
päreensä.
.Mutta
kun Matti
äkkäsi.
mihin
1-IE'ikinhuomio
oli kiintynyt.
ärjäisi hän näyttämään
tulta
vähän
äkkiä.
Heikin
päre kuitenkin
pihisi taas puolisammuksissa
.. ia hän
sai kovat nuhte et.
Toisinaan
taas
•
äiti huomasi
Heikin
uteliaana
tark asteleva n .Maija n keimailua
ja hän
k o me n si poikansa
jättämään
valkea nnäyttärnisen
sikseen
ja menemään pirttiin.
Pirtissä
Heikki mieluummin
viettikin iltapuhteensa.
Siellä o li lärn1111ll
ei tarvinnut
näyttää
kenelle\,ään valkeata.
vaan sai istua py st yvalk e a n.
paisteessa
ja kuunnella
naisten
keskustelua.
jo-hon toisinaan Vanha-Mikko'kin
otti
osaa.

•

Emän n än ja pal veI ustyttöjen
ruki t
hyrisivät
niin somasti
ja VanhanMikon päre läjähti lattialle
. pudotessaan niin lystikkååsti.
Naisten
'k~skustelu
pysyi ai-na
tarkasti
so pivaisuude n
rajoissa.
kun arvokkuutta
ja, hyviä
tapoja
ylläpitävä
emäntä
oli läsnä.
Puheltiin
päivän
kotoisista
tapahtumista ja pohdittiin
kylästä
kuuluvia uutisia.
Joku
oli sairastunut.
joku peräti
kuollut.
Kirkossa
oli
kuulutettu
ne ja ne avioliittoon.
Sekin tyttö oli vihdoinkin
saanut
miehen,
kun oli sitä jo pitkät a,;at
innokkaasti
hamuillut.
Timarin
Kustaa oli k uulutettu
Karrin AnnaLiisan
kanssa.
vaikka
hän aik aisemmin
oli laittanut
lapsen Tikan
Kaisalle.
Kaisan kanssa hänen siis
olisi pitänyt
mennä naimisiin"
arveli Maija.
.Mu tta emäntä
sanoi,
että
Kustaa n
päähän
väitettiin
myöskin
Perttu lan Pir ja.n poikaa.
Pirja
hänen
siis myöskin
olisi pitänyt naida.
Mutta kun yksi mies
ei saa kerralla
muuta
kuin yhden
rn uian.
oli jokseenkin
samantekevä. kenet hän lopullisesti
nai.
Kai
hän
vielä
avioliitossakiriyrittäisi
hypätä ~arsina-aitansa
yli..'
Tällaiset
keskustelut
olivat kuitenkin liian vaikeatajuisia
Heikille.
joten hän k uu.n teli niitä vain puolella korvalla.
;'a olisi torkahtanut,
jo llei va t naiset olisi vaihtaneet
keskustelukysymystä
ja ruvenneet
puhumaan
suuren
maailman
ihmeistä.
Piika Miina oli sill~ alalla eri}:oinen asiantuntija"
sillä hän
~Ii
ollut elämänsä
varrella
seitsemässä
kirkossa
ja piti sen perusteella
itseään muita pyhempänä,
kuten ei-

•
I

kean
pyhiinvaeltajat»
tuleekin.
M.m. hän oli ollut Prunkkalan
kirkossa.
jonka
pappi oli sanonut,
että
tarna maailma
oli petollinen
kuin leskenlehti.
Mutta
sellaista
puhetta
ei Ieskiemänrä
tahtonut
kuulla, vian väitti, ettei leskenlehti
ollut
sen petollisempi
kuin muutkaan lehdet.
Mutta
naisihmiset,
'vieläpä rn onessa kirkossa
käyneet
naisetkin,
saivat olla vaiti ja kuunnella
mettiäisiä. kun oikea tietomies.
VanhaMikko. alkoi jutella.
Hän oli vaellusvucsi naan
kulkenut
maat
ja.
manteree-i
ja
nähnyt
ja 'kokenut
paljon asioita.
joista kannatti
kertoa ja .:oita kannatti" ainakiri 'Mikon
omasta
mielestä,
kuunnella.
Ja
Heikink in mielestä
ne olivat .m~ailman
parhaita
ajanvietekert
ornuksia -, vaikka ne usein nostattivatkiri
niskakarvat
pystyyn
ja panivat
vilun vä reet karehtimaan
'pitkin
selkää kuuman
tulen
loisteessakin.
Vanhan-Mikon
kertomuksilla
oli
5·:;' ominaisuus.
ettei niissä yleensä
ollut mitään
kärkeä.
Hän
alkoi
kertoa olostaan
jossakin,
:a kuulija
odotti. että tapahtuisi
jo tak in. mutta ;uttu loppuikin
ilman. että mitään tapahtui.
Kuulijakunta
ei kuitenkaan
ollut niin esteettisesti
valveu tunutta, että se
olisi
osannut
vaatia
kircäta
novelli nk aart a, eikä
niin salap oliisijutt'ujen
k yllastyttämää. että sille olisi kelvannut
ainoastaan
huikean
jännittävä
seikkailukertomus.
Ja olihan Mikonk in kertomuksissa
jännitystä,
ainakin poik ain mielestä:
k ok o se salaperäinen
henki- 'ja k um m itus rn aailma, jossa Mikko tuntui olevan kuin
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kotonaan.
Silloin kuin mWa
Mustallalammilla
oLin, saattoi
Mikko aloittaa, tehtiin
siellä hyvää
leipää.
Entä sitten?
kysyi
jännityksellä odottava
·Heikki.
- .Mitå
sitten?
kysyi
Mikko'
vuorostaan.
Mitä sitten tapahtui?
tiukkasivat pojat,
- Mitä siinä muuta
olisi tapahtunut kuin että minä söin mielelläni sitä leipää, selitti Mikko ja jatkoi päreitten
vu o lem ista.
Sellainen" kertomus
ei
.po ik ain
mielestä
ollut minkään
arvoinen.
Entä Euran
.Jukkarilla?
uteli
Heikki ko ettae n saada .Mikk o a kertornisen
vauhtiin.
Mitä Euran
lukkarista?
kysyi
Mikko.
Ettekö
te
o.le o llut Euran
lukkarillakin
P
- Olen niin.
Mitä sitten?
- Tapahtuiko
siellä mitään?
- Kyllä joka paikassa
aina jotakin tapahtuu,
selitti .Mrkk o.
- Kertokaa
nyt" mitä iEuranJukkarijla
tapahtui,
pyysi -Heikk i h artaasti,
Vanha-Mikko
heltyi.
T'äytyihä n
pojalle kertoa
elämyksiään,
kuri se
niin hartaasti
odotti.
Ja Mikko alkoi jutella:
Silloin kuin minä Euran lukkarilla o'lin, oli k erran kovin kylmä.
Eikä pirttiä lämmitetty.
Silloin minä menin
halkovajaan,
toin sieltä
sylillisen
halkoja
ja rakensin
valkean pirtin pesään.
Kun pystyvaik ea. ,;0 patoi että råiskyi,
tuli lukk a.ri sisään ja kysyi tuimasti:
»Kuka tulen pesään on tehnyt?»
»Mi-

nä sen tein», vastasin
mun a ja kysyin vuorostani
yhtä tuimasti : »Mitä sitte n?»
Lukkari
ei vastannut
mitään
vaan meni takaisin
kamariinsa.
Vanha-Mikko
vaikeni ja kohdisti
taas koko huomionsa
päreiden
halkomiseen.
POlikain
pettymys
oli
suuri, kun ei Euran lukkarilla
syntynytkään
tappelua,
vaikka
he
jo
niin varmasti
luulivat
.sellaisen tu.evan asian päätteeksi.
Kuitenkin
oli tämä juttu jo hiukan pitempi ja
parempi kuin edellinen.
Ehkä Mikko kert o isi vielä h urk eam piakin tarinoita,
kun hän ensin pääsisi alkuun.
Eivätkä
pojat odotuksessaan
pettyriee-tkään.
Sillä vähän
ajan kuluttua Mikko laski pois puukkonsa.
täytti
p ijp punsa
si an.rakko kukkarosta ja sytytti sen pitkällä päreellä
pesästä.
Sitten
hän
istahti
taas
jakkar allee n ja alkoi kertoa:
Silloin kuin. minä Pikonkorvessa
olin, jo ududn minä kerran
olemaan yksin kotona.
Oli Mikk eIin aatto.
Isäntä
ja emäntä
olivat
menneet
KalvoIaan
vieraisiin
ja
palvelusväki
o.li tietysti kaikki juossut kylään,
kun oli o toltinen
aika.
Minä olin yksin
kotona
pirtissä.
Oli pimeä,
kuuton
eht o o- Muna
makasin
sängyssäni,
mutta en saanut unta.
Oli niin kovin hiljaista.
Vain iso taalalaine n kello kävi: tiktak. tik-tak.
Silloin pirtissä
minun
kanssani
oleva nuori
koira
alk oi
surkeasti
vin kua.
Minä päästin sen
porstuaan,
jossa
oli
samanlainen
koirankäytävä
kuin täälläkin.
Siitä
se .me ni uivin alle ja alkoi kiivaasti
haukkua.
Minä nousin
ylös, otin
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kirveen
oven päällä olevasta
kirvespuusta
ja m eni.n tämä ase
koholla akkunan
luo.
Oli pimeä kuin
ro htimiscssa
säkissä.
Ei nähnyt
e des kämmentä
nenän edessä. Mutta kun kädellään
hapuilee,
silloin
on -aina 'kui,n, vähän näkisi.
HapuiIem alla minäkin
ta voitin' pihanpuoleisen
ikkunan
.ja k oetiri. 'katsoa
ulos, mutta
niin oli kuin sysimusta seinä edessä.
.Sitten minä menin
päätyakkunasta
ja senjälkeen
pellonpuoleisesta
akku nasta kurk.isteletuaan.
Mutta en minä nähnyt
edes taivasta.
saatikka
sitten
mitään muuta.
.Min
seisoin .k a u a n
akkunanpielessä
ja kuuntelin.
Ei
kuulunut
yhtään, mitään, sillä kbisak in oli' jo lakannut
haukkumasta.
Vain taalaalaineri
kello kävi:
tiktak, tik-tak.
Pojat istuivat
;'ännityks.E'stä jäykkinä .. Ja kun Mikko vaikeni, 'kopisti piippunsa
takkakivelle
.ia ryhtyi taas saletta halkomaan,
ei -Heikk·i voinut enää odottaa,
vaan kysyi
ääni 'Vapisten:
Mitä sitten tapahtui?
- :Sitten minä menin uudestaan
maate, s-elitti IMiJkko. - Mutta pitkään aikaan .en saanut
unta, vaan
kuuntelin
tarkasti.
'Kuitenkaan
ei
kuulunut
yhtään
mitään
muuta
kuin
taataalaisen
kellon
tik utus.
Sitten minä n ulk u in. Aamulla
minä
menin -ensi töikseni
riihelle,
avasin luvan. OVE'n ja huusin:
»Onko
täällä
ketaän P»
Kun
kukaan
ei
ä

vastannut,
menin minä sisään, mutta en nähnyt
mitään.
Sitten
minä avasin
riihen oven ja huusin :
»Onko täänä ketään P» 'Kun ei sieltäkään vastattu,
meriin minä sisään

ja näin ikäänkuin
kaksi rnakuusijaa permannolla
pahn.oilla.
Siinä
oli kaksi ihmistä maannut.
- Keitä ne olivat? kysyi Heikki.
Tiesi
heidät, vastasi
Mikko.
- Mutta ehkä ne olivat mur tovark aita, jotka aikoivat
tulla sisään,
m utta
eivät
sentään us,ka,uaneetkaan, vaan menivät
riiheen
maa te.
Tai ne olivat joku talon pojista ~a tytöistä,
jotka eivät tahtoneet Mikkoa häiritä ja pyytää ovea
avaamaan.
vaan
menivät
riiheen
maa te, arveli Maija.
Sinä
sellainen
holtiton
olet,
että
piehtcr oit
'oka permannolla
kenen kanssa .hyvä nsä, ärjäisi Mikko suuttuneena,
kun hänen rosv-o.:aan epäiltiin.
Siinä talossa' elivät piiat siivosti.
Mikko ei saa suuttua,
vaikka
Maija
ymmärtämättömyydessään
epaile ekin niin selviä asioita,
lepytteli emäntä.
- Mutta voivat ne
kummituksiakiri
olla siellä riihessä:
Se oli rauhallinen
riihi, murahteli
Mikko taas melkein
,l,eppyneenä. - En minä milloinkaan
nähnyt siell'ä minkäänlaista
tonttua
enkä haltiaa.
Eivätkä sitäpaitsi
aaveej
jätä mitään
mak uusijaa
jälkeensä.
Niiden
ruurnishan
on 'köyk'äinen
kuin höyhen.
.Kuinka se sitten voisi painaa
jäljen o.Ikiin?
Ei, k y.lla
nämä olivat oikeita pahoja ihmisiä.
- Kertokaa
meille vähän aa veista, Mikko,
pyysi Heikki.
Niistä nyt tässä ehto ola vielä
ptäisi teille kertoa!
huudahti,
emäntä. - Muutenkin
pelkäätte.
- En minä pelkää, väitti Jaakko.
Enkä minä, vakuutti
Heikkikino
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_ Ei aaveita tarvitse pelätä, kun
vain antaa niiden o.lla rauhassa,
selitti M·ikko. Mutta teeppäs
heng istii pilkkaa, riii n kyllä pian
saat
siipiisi että m ojk u u. Muistuu
tässä
mieleeni
muuan
tapaus,
jossa pilantekijäin
pilkk a
kolahti
oikein
tuntuvasti
omaan
nilkkaan.
Ja
Mikko alkoi taas ha.rvakseen
kertoa:
Kuusjo ella kulkiessani
kuulin
kerrottavan
kummallisesta
Perttelissä sattuneesta
tapauksesta,
jonka pitäisi varmastioHa
tosi .siitä huolimatta, että sikäläiset
kertojat
ovat
kovia valehtelemaan.
Oli Perttelissä kolme
hyvä:ä
ryyppytoveria,
jotka
aikoinaan
olivat
tehneet
monta
metkua
ja jutkua .yhdessä,
kuten tällaisten
tänttäröijäin
tapa
maailman
sivu on ollut Itäällä niinkuin muuallakin
saatuaan
tarpeeksi tänttärintippoja
nahkaansa.
1 0,
yksi näistä
veikoista
'kuoli ;a vietiin k irk on tapulin
alakerrassa
läpikäytävän
vieressä
olevaan
ruumishuoneeseen
odottamaan
Jrautausta.
Mutta surivaiko
toiset toverinsa
kuol.emaa?
Vielä
mitä!
He jatkoivat
ryyppäiärnistään
entiseen tapaan
ja joutuivat
.hum alapäissään
kerran
yösydännä
hevosella ajamaan
kirkon
ohi.
Silloin
he
muistivat
paareilla
makaavan
toverinsa,
joka oli muka
jäänyt
aivan ve rikor vaksi ryypyistä.
Heidän tuli kui vin suin lepää vää
'toveriaan
sääli.
He pysäyttivät
hevosensa aivan ·kirkon kohdalle.
Toinen
heistä
hyppäsi
alas rattailta,
kohotti
pullon korkealle
ilmaan
ja
huusi huikealla
äänellä : »Kalle, tule ottamaan
ryyppy l'ämpimiksesi!»

.- Kuolleen
ryyppykaverin
nimi
oli näet Kalle. - Silloin kuului kellotapulista
ääni vastaavan:
»Qdottakaa vähän,
jahka mä tästä .kerhän».
Ja läpikäytävän
aukosta
näkyi joku yrittävän
kornpur oida ulos.
Sillo in odottavat
ryyppyveik ot kauhistuivat
kovasti,
vaikka
he
itse
o:i vat
m anan.neet'
vainaan
esille.
Rattai.J.la istuva
iski piiskalla
hevosta ;a Lähti hirmuista
kyytiä pakoon.
Tiellä seisova sai ratta ideri
takalaudasta
kiinni 'ja roikkui
siinä
mukana
pitkän
matkan,
sillå
ajaa
ei uskaltanut
pysäyttää
hevosta edes sen. vertaa,
ettå toinen
olisi päässyt rattaille.
Mutta tämän
perässä
r oikkuvan
miehen.
jalat
laahasivat
koko
matkan
pitkin
maantietä
ja kuluivat
niin piloille,
cv:ä rnolernrnat
jalat täytyi pclvesta asti sahata
paikki.
Siten 'kosti
vairiaa
vallattornille,
jotka hänen
urraan
häiritsivät.
Pojat
eivät saaneet
sanaa suustaan.
'Niin
'kovasti
oli kertomus
heihin tehonnut.
Vaiti vaimoväkikin kehräsi
-jo nkun aikaa.
iMutta
.o pulta ei iMiina,
joka myöskin
oli
maailmaa
nähnyt
tavallista
enemmän ja tunsi asioita,
enää voinut
vaieta,
vaan
Mjk o n suuttumisen
uhallakin
toi omat tietonsa
esille.
Hän sanoi:
Minä olen itse ollut samassa
Pertteiin
kirkossa,
joka on seitsemäs nä'kemäni temppeli.
Olisin yksin tein mennyt
U skelarrkin
kirkl~oon, josta siten olisi tullut kahdeksas pyhakko ni. mutta minä en pääscyt sinne sisälle, kun se oli vajorinut maan alle.
Perttelissä
kuite nhn 'kuulin tämän Mikon kertoman
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tarinan.
,Mutta minä kuulin siihen
luonnollisen
selityk se nkin.
Lu'kkaIi oli sinä ehtooria myöskin
juo potellut
'a
mennyt
humalapäissään
läpikäytävään
m aate.
Viinalle
perscna hän 'tietysti
heti kuudi,
kun
ryypylle. .kutsuttiin,
-ja lupasi
tulla
sekä
lähti
'käydä
t oikkar oirnaan
ulos. Mutta toiset eivät häntä odottaneet.
vaan pakenivat
kauhistuneina.
Mikko murisi kiukkuisena:
Luo nn olli sen
selityksen l
Lu o n no llinen ihminen
ei ymmärrä
niitä kuin hengen
ovat, vaikka hän
olisi
käynyt
sadassa k'irk.o ssa ja
osaisi laskea lukua kuin vettä vain.
Ei se kirkonkäynti
näytä
mitään
auttava n'[ 'kun täytyy olla noin syvälle vajonnut
e pausk o on, epäilyksiin ;a muihi.n
suuriin
synteihin.
Älkää te, pojat, antako
jarjellenne
valtaa,
vaikka
opittekin
lukemaan,
vaan pysykää yksinkertaisessa'
usk050a.
Sen neuvon armau teille.
Mutta
äiti antoi pojilleeri
toisen
neuvon,
jota
oli heti n o udatettava : oli 50 myöhä, täytyi mennä kamariin maate.
Maatemeno
oli
jo ka iltainen
ja
siis
vanha tehtävä,
mutta samalla
se oli aina uusi ja jännittävä
temppu.
Kun
pirtin
ja asuinkamarin
välisessä seinässä ei ollut ovea, täytyi kamariin
mennä
pimeän
p orstuankautta.
Ja se otti lujille, varsinkin sjllo in kuin iMikk o 011 salaperäisiä
tarin.cita an .juteHut. Ja hän
muuten
jutteli
niitä harva se ehto o.
Jollei hän niitä jut ellut, oli
pojilla täysi työ pysyä valveilla niin
kauan .k uin äiti istui pirtissä ;a kehräsi. Aitiä piti .odottaa,
sillä ei hul-

Jukaan
mennyt
ennen
häntä
pimeään kamariin
makuulle.
Pirtissä
ei ollut lupa nukahtaa,
sillä u ntunutta miehenalkua
ei millään
voimalja saanut
kävelemään
kamariin
ja riisumaan
vaatteitaan.
Jos siis
pojat pitkänä
iltapuhteena
laskeutuivat
pitkäkseen
penkille tai pöyItätuolille,
huusi äiti heti: . »Älkää
nuku t elk o, po jat !» Ja istumaan
tai
polvilleen
oli
siitä
vaan nytt åva.
Mikko
siten toisaalta
teki hyvän
työn pojille, 'kun piti heitä
hereillä
-,:.utuillaan,
mutta
toisaalta
hän pi,!asi
poikain
hermot
kumrnituk silIaan,
Kun äiti siis sanoi, että nyt oli
mentävä
nukkumaan,
olivat pojat
heti valmiit häntä seuraamaan.
Äidin .tietysti annettiin
mennä ensimmäiseksi
pimeyttä
h alkaisemaan.
mutta toisesta
ja k o lman n esta
sijasta oli p oikain kesken ankara kilpailu, jonka piti tapahtua
hiljaa ja
.pim eyden
verhos sa, ettei äiti si,tä
huomaisi.
Äiti r ank aisisi tällaisesta veljesten
välisestä nahinasta
eikä
sitäpaitsi
ollut miehekästä
näyttää
aikaihmiselle
arkuuttaan.
Heikki
heikompana
tavallisesti
jäi k olmanneksi tässä joukossa.
Menihän
se porstuan
läpi vaeltaenineri kutakuinkin,
kun kaikki olivat vie la samassa
pimeydessä
ja
toisista
tuntui
saavan jonkinlaista
turvaa.
Mutta .k.un sitten jäi 'viimeiseksi
kamarin
ovenrak o o n ja
selkäpuoli
oli suojattomana
käännetty 'kaikkia pimeyden
voimia vastaan, oli tilanne kaukana
h au sk asra.
Heikki
hyppäsi
aina tasajalkaa kamarin
kynnykselle,
siLlä 61isi ollut luonnotonta
omien jåse-
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nie nså halveksimista
jättää
toinen
jalkansa
muusta
ruumiista
jälkeen
ja siten alttiiksi
tuh olle.
Koi'ran,käytä vässä
vaaniva
piru voi, näet
pitkällä
kourallaan
vielä viime tingassa iskeä vitkastelevaan
kantapäähän
kiinni.
Heikki
tunsi pi.ru nk o ura n hyvin.
Siksi
nimitetrii.n
'kolmepiikkistä,
.k.uokan tavoin- taivutettua,
jykevåa
talikkoa,
jolla pääasiassa
kisk o ttiin
ojatu rpeita pientaf'eelta
keskemrnälle sarkaa.
Jos
oikea
pirunkoura
oli yhtä iskevä ja vahva, niin k ylIä o.li. helisemässä
sen kynsiin
joutuessaan.
Lapset muuten eivät saan eet sanoa
pirunkoura,
si,I,lä heillä
ei ollut .oik e utt a k o sk aa n käyttää
kirosanoja,
vaan heidän täytyi
san oa: pahan.hengenkäsi.
Kun Haikki
o.li onnellisesti
saanut
molemmat
jalkansa,
samoin
kuin koko ruurn iinsakin,
kamariin,
oli viim.einen urheuden
näyte vielä
suo rittarnatta.
Aiti sanoi:
- Ota avain pois suulta, Heikki,
Se nyt vielä
puuttui:
'I'åytyisi
jälleen
pistää
kätensä
o venra osra.
pimeän
porstuan
puolelle,
haparoi'CIa avain Jukosta :käte,ensä, vääntää
,se suulta ja ottaa sisäpuolelle,
etteivät varkaat
pääsisi yö,Hä kamariin.
Heikki
sanoi k o etteeksi.:
-'- Ottak o on Jaakko.
Mutta
Jaakko
istui .lattialla
ja
.veti
paraillaan
kovalla
t o uh ulla
saappaita
pois. jalasta.
Ai,ti. sanoi-

.kin :
Ota
sin.a vain', kun kerran
olet siellä ovella.
Mutta
jos pahanhengen
käsi
ottaa minun :käteeni kiinni,
san oi
Heikki epäröiden.

-

Ole vaiti, sanoi äiti ankarasti,
Ei niin sopim.attomia
saa puhua.
Me olernrne aina J umalan 'kädessä
eikä siis pahanhengen
käsi meihin
ulotu.
Heikillä
oli' kuitenkin
ornat epai.lyksen sa näiden herrain
voirnasuhteista, sil.lå Vanha-Mikko
oli jutellut niin monta peloittavaa
tarinaa
kadotuksen
kuninkaan
riemuvoitoista.
Mutta äidille ei missään
nimessä sopinut
näitä epäilyksia
ipal,;astaa.
Täytyi
siis vainkaraista
luontonsa
ja ottaa avain pois.
Hän
.rao itti ovea niin paljon,
että
sai
.kätensä
tvö nnetyksi
.ra osta, . 'kåmmen
ulospäin
ja sormet
haralla.
Sitten hän kiskaisi avaimen
pois Ja
sitä
uhkaavasti
heiluttaen
sai kätensä ehjin nahoin kamarin
puo.lelle Oven hän sulki kiireesti.
Nyt
oli onnellisesti
päästy linnoitukseen,
jo sta ei tarvitsisi poistua ennen kuin
aamulla.
Vaatteet
pois
yltä ja. 'kiireesti
vuoteeseen.
Aiti
makasi
toisessa
sängyssä
Ja pojat yhdessä
toisessa.
Tuli yhtäkkiä
niin kamala uni. Siksi tun tui hirm ui sen raskaalta äidi n
.k sky :
-

ä

Siuriatkaa
itsenne,
lapset, ennen kuin nukutte.
Ei auttanut,
täytyi
vääntäytyä
polvilleen.
Sitten hehymisivät
siu.n auksensa
maateri kyyryssä
m ahal.laan, polvet koukussa
vatsan alla ja
otsa painettuna
ristissä
olevia ikäsiä
vasten.
He ruk cilivat siis sama-ssa
asennossa
.kuin
m uham ettilaiset,
mutta
eivät
kääntyneet
Mekkaa
kohti.
He eivät olleet kuulleet Me,kastapuhuttavankaan.
He ruk oilivat
k ntyneinä
Iu ori'etta kohti,
ää
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sillä sängvn päänalus
oli luoteen
puolella.
Usein .he ke-sken rukoustaan nukkuivatkiri
tähän asentoon:
etupää
alha a.lla, takapää
ylhäällä.
Uni petti, vaikka he koettivat
vaIita niin lyhyitä
rukouksia
kuin
rnahdotlista,
sillä peloittavaa
eli,
jo s luku jostakin
syystä. jäisi rkesken.
.Se täytyi näet sitten tuomiopäivänä
lukea loppuun.
Ja
siitä
.karttui Kovasti ylimääräistä
työtä
'siksi päiväksi,
jos Iuku usein
ja t
.keske n.
Ja kuka sen sanoi, osaisik o silloin enää näitä lukuja
~L/;:oa?
Aluksi äiti opetti heitä vain
[y.h yesti 'sanomaan:
»iHerra siunatkoon minua ja varjelkoon
minua».
Mutta
kun he oppivat
lukem aa n,

täytyi näissä rukouksissa
käyttää
.aapiskirjassa
olevia aamu- ja ehtoorukouksia.
Ne
olivat niin .kovin
pitkiä ja aikaa vieviä: ehtoolla
tahtai uni pettää
'kesken
ja aamulla
-täytyi äkkiä hypätä
ylös vuoteesta,
kun äiti herätti,
iM uuten.kin
tuppasi makaamaan
liian kauan.
Kun
he sitten äidin .ukernasta
»Muuka,'aisten ·kotidämästä»
Jöysivät
Iyhyemrnät
r uk o uk set, :kehuivat
.he
niitä ankarasti
ja saivat äidin suostum uksella
.ottaa
ne käytän.töön
. aapise n rukousten.sijasta.
Samasta kirjasta he löysivät myöskin
erittäin sopivat, lyhyet ruoka.luvut,
joita he sitten käyttivät
-elämänsä
Ioppuun
asti.
Eemeli J aaiklkiola.
Forssan
-Leh dessa kesällä
1933.
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