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kirkon urkujen
historiikkia.

Juhannuksena
vuonna
1850 SOIvat urut ensi kerran
jum alan.palveluksessa
Herralle
.kiito sta ja ylistystä Tammelan
kirkossa,
joten
siis ensi kesänä
tulee
k u.uneeksi
85 vuotta
tästä merkkitapauksesta.
Koska
urkujen
r akenn usk o mitealla
tehtävässään
oli paljon puuhaa
ja
hommaa,
kuten Tammelan
kirkon
arkistossa
säilytettävä t
asiakirjat
osoittavat
ja koska nykyajan
ihmisille
saattaa
olla mielen.kiin toista
saada nähdä,
miten komitean
jäsenet erittäin
perusteellisesti
su o rittiva t tehtävänsä,
esitämme
seuraavassa näiden
urkujen
r akennushistoriikkia.
Jo muutamia
vuosia
aik aisernmin oli pitäjänkokouksessa
ollut
esilä
urkujen
ha nkkirnisk ysyrnys
ja pyydetty
hankinta tarjousta
Kangasalla
asu valta urkujen
r ake ntajalta Anders
Thulelta.
Heinäkuun
2 p :nä
1848 pidetyssä
pitäjärikoko uksessa, jossa oli läsnä runsaasti
pitäjäläisiä,
esitettiin
Thulen
hanki n tatarj ous
r o-äanikertaisista
uruista
2000 hopearuplan
hinnasta.
Seurakunta
katsoi
yksimielisesti
sopivaksi
hyväksyä
sen ehdolla,
et-

rakennus-

tä Thule
asettaisi
täyden
takuun
työn su o rituksesta,
mieluimmin
sam an.aisen
.kuin muutamia
vuosia
aikaisemmin
oi vaadittu,
jolloin
urkuja
oli suunniteltu
rakennettavaksi.
V aItu u tetuksi
seura kunnan
puolesta,
Thulen
kanssa
sopimusta
tekemään
valittiin
Mustialan
opiston johtaja
G. R. Fock, Viksbergin
tilanhoitaja
C. W. Hake,
varapastori H. G. Söderborg,
kirjanpitäjä
Gabr.
Nyman,
rustitilalliset
Kaarle ja j aakk o Mansikkaniemi
Hevonniemestä,
Juho Anttila
Lu nttilasta,
lautamies
Heikki
Ylöstalo
Häiviästä
ja kestikievarinpitäjä
Juho Lana
Kuustosta.
Heinäkuun
31 'P :nä kokoontuivat
mainitut
valtuutetut
.pap pi.a a n
hyväksymään
Thulen
kanssa tehdyn sopimuksen,
jota
varten
Thule
oli hankkinut
Tanun isaaresta
takausmiehiksi
ka upungi n voudin
Eric Johan
Lindegrenin
ja kaakcliuunin
tekijämestarin Henrik
Sanngrenin,
jotka m ainitunkaupungin
pormestari
Carl
Kjellin
todisti
vakavataisiksi
vastaamaan
siitä, mihin
olivat sitoutuneet.
Johtaja
Fock
oli estynyt
tilaisuuteen
saapumasta,
mutta
oli
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lähettänyt
kokouksen
pu hecnjo ht aj alle, tohtori
Nils Tolpolle
kirjailisen tiedon,
että vaikka
takuumiehet
olivat hänelle
tuntemattomia,
niin
oli seurakunnan
syytä
hyväksyä
sopimus,
koska
Tammisaarenpormestari
oli vahvistanut
takuumiesten
va.k ava rais uuden, Takauskirja
luettiin
ja käännettiin
suomeksi
kaikki asiakirjat
olivat
siihen
aikaan
vielä ruotsiksi
kirjoitetut
ja
puheenjohtaja
pyysi saaria k uulla
valtuutettujen
mielipiteen
asiasta;
Kaikki hyväksyivät yksimielisesti
tarjouksen,
ja
1000 hopearuplaa
oli heti maksettava 'I'h ulel.e pitäjän
viljamakasiinin varoista
kuittia
vastaan,
mikä
kuitti
ja takuukirja
oli viljalainamakasiinin
jo htckun nan säily.ettävä.
'I'hulcn
raava:

hankintasopimus

oli seu-

»Allekirjoittanut
urkujenrakentaja sitoutuu
Tammelan
emåkir kkoon
valmistamaan
sekä täydelliseen ku nto o n laittamaan
ja .paik oilleen
asettamaan
yhdeksäntoistaäänikertaiset
urut tässä tarkoituksessa
esi ttämänsä
s u unni telrn a n
mukaisesti
niihin
kuu.u vine aineineen seuraavin
sitournuksin
ja ehdoin, nimittäin
1) Kaikki
aineet
näihi n urk uihin hankkii
ja kustantaa
allekirjoittanut
urkujenrakentaja,
joka
valmistaa
ne Kangasalla,
kustantaa urkujen
.kulje tuikse n Tammelaan, asettaa
ne täydellisessä
kunnossa
paikoilleen
sekä sisäosiinsa
että ulko koristeluunsa
nähden
niihin
kuuluvine
m aalauksineen
ja
ku.taux si neen, seu ralkun n an ta rvit-

sematta
puuttua
muuhun
kuin mitä alempana
koko laitoksesta
mainitaan.
2) Allekirjoittanut
sitoutuu
h u oleh timaan
urkulehterin
tar.koituksenmukaisesta
laittamisesta
ilman
mitään
erikoista
arviota,
kuitenkin
tulee seurakunnari
pitää saatavilla
sekä
lchteriin
tarvittavat
ainekset
että myöskin
päivä työläisiä
tarpeen
mukaan.
3) Piirustusten
hyväksymisestä
asianomaisessa
paikassa
huolehtikoon seurakunta
omalla
kustannuksella.
Sitten
Ikun mainitut
piirustukset
ovat vahviste tut ja rnin ul.e jätetyt,
tahdon
minä luovuttaa urut 1 vuoden 3 kk. kuluessa
täysin valmiina,
jolloin
asiantunti-jat voivat ne tarkastaa
ja .k c ei taa,
mistä
toirnituksesta
seurakunta
huolehtiko on omalla kustannuksellaan.
4) Urkujen
kclvo llisuudesta
on
allekirjoittanut
vastuullinen
kolmen vuoden ai.kana, laskettuna
siitä päivästä alkaen, jolloin tarkastus
on tapahtunut,
mikäli vahinkoa
ei
ole aiheutunut
niille
väkivalloin,
onnettomuudesta
tahi taitamattomuudesta
ja huolimattomasta
hoidosta.
5) Korvaukseksi
eli m aksuksi uruista vaadin minä Thule 2000 hopearuplaa
sekä
siitä
etumaksun a
1000
ruplaa heti, kun sopimus
on
vah vistettu,
600 ruplaa
seitsemän
kuukauden
kuluttua
sekä ja.jellä olevat 400 ruplaa,
kun urut on tar.kastettu ja hyväksytty.
6) Sitoudun
minä
allekirjoittanut tunnustamaan
Tammelan
seuraku nnan
oikeuden
saamaan
5a1<-
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ko a r o ruplaa joka kuulkaudeha
urkujen
valmistuksen
myöhästymisestä, minkä valmistuminen
menee
yli m ääråtyn määräajan;
sitä vastoin
jää minun
vapaaseen
harkintaani
uruille tarvitta van leh terin s uun nitelmasiitä
päivästä
asti, jol.oin sopimus on tehty, ollen minulla
velvollisuus
seurakunnalle
ilmoittaa
ajoissa ainesten
ja työväen hankinnasta, jota lehterin
rakentaminen
vaatii.
A. Thule.

lallisen Juho Anttilan,
majatalonpitäjän
Juho
Lan an,
puustellin
vuokr aajan
Matti
Heikkilän
ja
Kartanonkylän
omistajan
~apteeni
C. E. Wetterhoffin.
Vaikka
monta
muuta järkevää
ja kun nianarvoisaa
miestä kyllä oli seurakunnassa,
niin
rovasti
katsoi
yllämainitut
seurakunnan
luottamusta
nauttivat
henki.öt so pivimrniksi
tähän
komiteaan. Useampia
ei rovasti
katsonut
tarpeelliseksi
valita. Tähän
ehdotukseen
seurakunta
suostuikiri
yksimielisesti.

Thule
ryhtyi
valmistamaan
urRakennuskomitea.
jonka
tehtäkuja tehtaassaan
Kangasalla,
mutväksi seurakunta
oli antanut
ei aita vasta seuraavana
vuonna
maanoastaan
tarpeellisten
ainesten
liskuun
25 p :nä,
maarian påiväna,
hankkimisen
ja päivätöiden
järjesoli pitäjänkokouksessa
esillä urkutämisen,
vaan
myöskin
töiden yjakin koskeva
asia. Pitäjän
kirkkolimmän
valvonnan,
.koko o ntui ensi
herra ei ollut voinut sairauden
takerran
huhtikuun
23
p :nä v. r849
kia tulla saapuville
tähän Ikokouk\
Tammelan
pappilaan.
Yksimielisesseen, jossa käsiteltiin
urkulehtorin
tä pyynj;ös~ä
joh taja Collin sUOo'
rakentamista,
vaan oli valtuuttanut
tui ottamaan
komitean
puheenjohpuolestaan
varapastori
Söderborgtajan tehtävät.
Varapastori
Söderin puhetta
johtamaan.
Koska k ir kborg
valittiin
sihteeriksi,
jo
nlka
tehk o.herr a kivulloisuutensa
takia ei
tä vänä oli kokouksissa
pitää pöytäoisi voinut valvoa urk ulehte rin rakirjaa. Hän tahtoi ensin kietäytyå,
kentamista.
niin
päätettiin
valita
mutta suostui kuitenkin,
kun kokoerikoinen
urkujen
r aken nusk omius
lupasi
hänelle
vapauden
tästä
tea,
joka
seurakunnan
puolesta
toimesta,
milloin virkatehtävät
estihuolehtisi
.kaikesta,
mitä kysymykvät
häntä
saapumasta
k
o
kouksccn.
sessä olevan
lehterin
airieksiin
ja
(Frey :pitikin .puolet pöytäkirjoista.
tarvitta viin tyopäiviin
tulee. KomiKerrankin
oli varapastori
k okouktean jåse ni'ksi tohtori
Tolpo oli ehsesta poissa perunain
nostamisen
dottanut
seuraavat:
Mustialan
otakia;
saapui
toisinaan
myöskin
piston
johtaja
C. Collinin,
.kirjanmyöhästyneenä,
jolloin Frey' oli apitäjä
Gabr. Nymanin,
rustiiilalliloittanut
jo pöytäkirjan
pitämisen.)
sen
J aak.k o Mansikkaniemen
ja
Puheenjohtajan
tehtäviin
kuului
lautamies
Heikki
Ylöstalon,
pitämyöskin
kutsua
Ikomitea
koolle,
jän
vi.jarn akasiinin
johto.kunnan
jäseninä,
sekä
vara pastori
E. 1-1.
jos hån ei katsonut
yksin voivansa
ratkaista
asioita,
määräämään
ajan
Söderborgin,
kruununnimismies
ja
ja paikan. Vaadittiin
vähintään
ncltoirnitusvo uti G. A. Freyn,
rustiti-

6
Jan jasene n läsnäolo,
puheenjohtaja mukaan
luettuna,
ennenkuin
kokous oli päätös valtainen.
Puheenjohtaja
oli vastuunalainen
kaikkien
jäsenten
kanssa
yleisesti,
olivat he
sitten osallistuneet
kokoukseen
tai
ei. Sihteerin
,tuli konseptina
esittää
pöytäkirja
seuraavassa
kokouksessa tarkastettavaksi
ja
hyviiksyttaväksi, jonka jälkeen
puheenjohtaja
otti sen haltuunsa
ja myöhemmin
komitean
suoritettua
tehtävänsä,
tuli pöytäikir jat luovuttaa
seurakun nan kir kkoherral.e
muiden
asiakirjojen kanssa säilytettäväksi.
Tässä
kokouksessa
kirjanpitäjä
Nyman
teki ehdotuksen
urkulehtoriin tarvittavien
rakenn usainei den
hankkimisesta.
Osa oli jo hankittukiri, mutta
puuttuvien
hankkimiseen oli kiireisesti
ryhdyttävä.
Ko sk a keli .pitkälle kuluneen
talven takia oli jo käynyt
huonoksi,
niin
päätettiin
tarkan harkinnan
jälkeen
sopia, että vu ok r aaja Heikki:ä,
kirjanpitäjä
Nyman
ja tohtori
Tolpo
hommaisivat
puuttuvat
rakennusaineet, pilarit ja laudat. Pitäjän
viijamakasiinin
rahaston
käyttövaroista Nymanin
tuli maksaa kirkolle tuoduista
aineista.
Urku1ehterin
rakentamista
varten tarvittiinpuusepän
ja muurarin
tehtä viin
perehtyneet
miehet,
jollaiset päätettiin
harrk kia julkisella
kuulutuksella
kirkossa.
Kirjanpit.ijä Nymanin
ehdotuksesta
päätettiin, että jokaiselta
talon sav uita oli
aluksi
lähetettävä
mies
paiviik si
työhön
urk uleh terin
rakentamista
varten, ja jos enemmän
tarvittaisiin,
niin se olisi myöhemmin
jårjestet-

{tävä. Puheenjohtaja
'seen urkuleh terin

otti hankkiakpiirustukset.

Seuraa va .ko.kous pidettiin
heinäkuun
14 p :nä; läsnä olivat muut
paitsi Jaakko
Mansikkaniemi.
11-·
moitettiin,
että muut paitsi tohtori
Tol.po olivat jo hankkineet
lu.paamansa
rakennusaineet;
senvuoksi
päätettiin
kirjeellisesti
kääntyä
tohtori Tolpan
puo.een ja ystävällisesti keh oittaa
häntä
hommaamaan
aineet viikon kuluessa;
päinvastaisessa
tapauksessa
Nyman
oli oikeutettu
tielustelemaan
muualta.
Urkujenrakentaja
Thule
oli
myöskin kokouksessa
läsnä, kehoittaen ,komiteaa
tarkastamaan
urkulehterin
piirustuksia
ja Jruornauttamaan,
jos jotain
muutoksia.
olisi
niihin tehtävä.
Komitea
huomautti'k in, että pilarit
ovat nclik ulm aise t
'ja silloisen muodin
mukaan
ne oli. si tehtavå
ip yor eiksi,
läpimitaltaan
I6 - I7 tuumaa
alhaalta
ja I2 tuumaa ylhäältä.
Mutta koska
rakennusaineet
puuttuivat,
niin suostuttiin,
että aluksi asetetaan
nyt jo
valmistetut
n elisk ulm aiset
pilarit,
jotka
myöhemmin
verhotaan
lauG'oilla pyöreiksi.
Muuten
hyväksyttiin piirustukset
sellaisinaan.
Muurareita
oli ilmoittautunut
,kaksi,
Tanngren
ja Oulistr örn sekä vain
yksi puuseppä,
Grönlund;
näistä
otettiin
Gullström
57 I/2 ja Grönlund 40 kopeekan
päiväpalkasta.
Lehterin
alla
oli hautah olvi, ja
syntyi kysymys, tulisiko se vahvistaa
muurauksella.
Neuvoteltuaan
asiantuntijoiden
kanssa komitea
.päätti, ettei nyt vielä tarvitsisi
si.ä tehdä,
mutta
mahdollisesti
myöhemmin, jos olisi tarvis.
'I'hu.e esitti
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vielä erikoisen
muistilistan
mukaan
luettelon
tarvittavista
aineista,
kuten raudasta,
nauloista,
ruuveista
yrn. Kirjanpitäjä
yman lähti vartavasten
Turkuun
niitä ostamaan,
siihen
aikaan
kun
paikkakunnalla
ei ollut kauppapuoteja.
10 miestä
tarvittiin
heti töiden alkuun,
mistä
annettiin
tieto ruoduille.
Kun Thule ilmoitti,
että työt puuttuvan
valvonnan
takia edistyvät
huonosti,
niin
komitea
lausui toivomuksen,
että Nyman
lähellä .kirkk oa asuvana ottaisi korvauksesta
töiden valvonnan
ja samalla
valvoisi,
että
täysin kykenevää
ja kelvollista
väkeä lähetettäisiin
töihin; päin vastaisessa
tapauksessa
Nymanilla
olisi
oikeus ottaa
Q{elvottomien
tilalle
palkattua
väkeä.
Kun kornitealla
ei ollut täydellistä toimintaoh
jetta, niin
päätettiin
kirjelmällä
kääntyä
Tammelan
kirkkoherran
puoleen
ja
pyytää
häneltä
pitäjänkokouksen
pöytåkirjat, jotka sisältävät
kokouksen
tekemät päätökset
urkujen
piirustuksista ja Thulen kanssa tehdystä
so.pimuksesta,
sitoutuen
komitea
palauttamaan
ne
hyvin
pidettyinä
seurakunnan
ank isto o n.
-Siinä ta.pauksessa,
ettei
komitea
katsoisi
muutamissa
kohdissa
voivansa
ratkaista
asioita,
päätettiin
pyytää
.kirkkoherr an
k uuluttarn aan
pitäjån'kok o ukse n pitämistä.
Kesäkuun
22 p :nä komitea
piti
taas Mustialassa
kokouksen,
jossa
muut paitsi Mansikkaniemi ja Lana oivat
läsnä.
Varapastori
Söderberg
saapui myöhästyneenä,
joten Frey piti pöytäkirjaa.
Päätettiin
että
ruudulta
ei tarvinnut

enempää
kuin 6 !päivätyötä.
Ilmoitettiin,
että Turusta
tilatut tavarat
olivat
saapuneet,
ja tohtori
Tolpokin
oli jo hankkinut
hylkylautoja.
Seuraava
kokous
oli heinäkuun
4 p :nä Mustialassa,
jolloin
poissa
olivat komitean
jäsenet
Lana, Anttila ja Heikkilä.
Kysymystä
urkulehterin
piiar ie n muodosta
komitean jäsenet
näkyvät
pitäneen
niin
tärkeänä,
että se jätettiin
pitäjänk ok o uksen
ratkaistavaksi.
Pitäjänkokous hyväksyi
yksimielisesti
pyöreät pilarit.
Thule
teki niistä kokonaista
neljä eri ehdotusta.
Niihin meni 1'0 tolttia
lautoja
sahattuina listoiksi,
joilla pilarit verhottiin.
Kolmen
kuukauden
IkuluHua
Thule
lupasi saada
urut valmiiksi
eli marraskuun
alkuun mennessä.
Seuraava
komitean
kokous pidettiin vasta seuraavana
vuonna
helmikuun
4 p :nä 1850 Mustialassa;
poissa
olivat
Lana
ja Söderborg.
Puuseppä
Grönlundin
tehtäväksi
annettiin
pilarien
pyöreiksi
verhoaminen laudoilla
1 ruplan
85 kopeekan hinnasta.
Sorvatu t osat saisi
joku muu tehdä,
koska
Grönlund
ei osannut
sorvata.
Sopimuksen
mukaan
piti urkujen
olla valmiit
toukokuun
9 päiväksi.
Mutta maalausta ei voitu suorittaa
niin aikaiseen
vuodesta,
koska kirkko
oli
lämmittämätön,
joten maali ei olisi
kuivunut.
Thule oli eh~dottanut, et.ä
urut va.mistuisivat
hyväksyttäväksi
vasta kesäkuun
24 päiväksi
eli juhannukseksi.
Komitea
ei katsonut
voivansa
siihen suostua,
vaikka asiaan vaikuttavia
syitä oli olemassa,
vaan päätti puheenjohtajan
kautta

8
tiedustella seuraku n n an mielipidettä asiasta
pitäjänkokouksessa
ja
sittemmin ilmoittaa siitä 'I'hulelle.
Toukokuun 2I p :nä pidettiin kokous
Mustialassa;
poissa olivat
Lana ja Söderborg. Päätettiin urkulehterin ja .pilarien maalauksesta
ja ehdotettiin, että tehtäisiin urakkasopimus
maalari
Wikb-ergin
kanssa,
joka
näihin aikoihin o.i
Mustialassa. Jos hänen kanssaan ei
saataisi sopimusta, oli Freyn sovittava urakasta jonkun hämeenlinnalaisen kanssa,
mihin
kaupunkiin
hän pian
matkustaisi.
Päätettiin
kutsua
Helsingistä
musiikkitirehtööri J. O. Nybergh seurakunnan
kustannuksella
toimittamaan
urkujen tarkastus, olisivatko ne i.;elvolliset hyväksyttäväksi.
Päätettiin
nyt kuitenkin vahvistaa urkulehte·rin alla oleva .hautah olvi, mikä annettiin urakaile 37 hopearuplasta.
Kesäkuun 13 p :nä Mu tialassa
pidetyssä kokouksessa,
josta poissa olivat Söderborg, Heikkilä, Antti.a ja Lana, puheenjohtaja
Collin
ilmoitti, e ttji hän virkamatkan
takia ei voisi saapua urkujen tarkastustilaisuuteen.
Halusi tietää, pidettäisiinkö
urkujen tarkastusmiehille ja kirkcnvanhimrnille
merkkitapauksen johdosta päivälliset. Kokous päätti yksimielisesti, että sellaiset pidetään, joita varten rustitilallinen
Mansikkaniemi
luo vu ttaisi tarvittavat
huoneet, kirjanpitäjä Nyman huc.ehtisi
laskunmukaista korvausta
vastaan itse päivällisten järjestämisestä
ja nimismies Frey asianomaistenkutsumisesta tilaisu uteen.
Juhannusaattona
komitea
ko-

koontui
Tammelan
kirkonkylän
Sipilän
tilalle.
Saapuvilla
olivat
kaikki jäsenet paitsi johtaja Collin;
lisäksi olivat läsnä kapteeni Wetterhoff, m usiikkitirehtööri
N ybergh
ja urku tehtailija Thule.
Musiikkitirehtööri Nybergh jätti komitealle kesäkuun
22
p :nä su o rittamastaan urkujen tarkastuksesta
seuraavan lausunnon:
»T'am meln n Pitäjän Urkujen rakennuskomitean
Puheenjohtajan
Hra Tirehtööri
C. Collinin 'kutsumana mainitun Komitean puolesta
toimittamaan
Hra
Urkutehtailija
T'h ulen
mainitun
seurakunnan
Kirkkoon rakentamien
uusien urkujen tarkastusta tämän kuun
22
päivänä
seurakunnan
paimenen
Korkea-arvoisan
Herra Tohtori ja
Tähdistön
jäsenen
Tolpon sekä
Herrojen ja kunnioitettavien
Komitean jäsenten läsnäollessa on allekirjoittanut
suorittanut
mainitun
tarkastuksen,
jolloin ,kävi selville,
että Palkeet, Tuurlilaatikot,
Kielija Putkiäänet
olivat Aineiden hyvyyteen ja työn tarkkuuteen
nähclen erinomaiset
sekä äänenanto,
väritys ja viritys
mitä parhaiten
onnistuneet.
Kosketin ja registratuurijohdct
ovat uuden
Herra
T'h ulen
älykkäästi
par antaman
keksinnön avulla tulleet tarkoituksenmukaisemmiksi
ja :paremmiksi
kuin
uusissa
Helsingin
kirkon
uruissa.
Täten olen havainnut, että voin näitä urkuja asianomaisille mitä lämpimimrnin
hyväksyttäviksi suosittaa.
Tammelassa
23
p .riä kesäk.

Turun

I930.

Joh: Abr ah : Nyberg.
Tuomiokirkon
ent. urkuri.»
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Tämän
lausunnon
johdosta
komitea hyväksyi
urut ja lausui kiitoksensa
hra Th ulelle hänen
vai.
voistaan
sekä päätti maksaa
jäljellä olevan
summan
400 ho pearupiaa,
Tirehtööri
N yberghille
maksettiin
hänen
esittämänsä
menoarvion mukaan
edestakainen
matka
Helsingistä
Tammelaan,
,päiväraha,
urkujen
tarkastuksesta,
koesoitosta
ja vihkimisestä,
yhteensä
43 hopearuplaa
(nyk. rahassa
noin 2,000
markkaa).
Kirjanpitäjä
Nyman sai
suorittaa
laskun.
Heinäkuun
8 p :nä .pid'ebtiin kirkon sakaristossa
kokous,
josta olivat poissa Collin ja Lana ; läsnä
olivat lisäksi lautamiehet
Samuel
Saksa ja Heikki
Ylöstalo.
Maa-'
lari Wikberg,
joka oli saanut maalattavakseen
urkuparven,
oli hiljattain kuollut
ja leski Lisette
Wikberg
oli
ilmoittanut
komitealle,
että
urkuparvi
oli nyt maalattu.
Tarkastettaessa
se havaittiin
sopimuksenmukaisesti
maalatuksi
ja
kuilatuksi
ja maksettiin
leski Lisette Wikbergille
31 ruplaa,
mistä
summasta
hänen miehensä
oli ottanut
sen maalattavakseen
: lisäksi
6 ruplaa portaiden
ja laattian
maalauksesta
ja rusettieri
kultauksesta,
mik'i ei ollut sisältynyt
hänen miehensä
sopimukseen.
Syyskuun
25 p :nä komitea
piti
,iime. =en kokouksen
M ustialas ,3.
Läsnä olivat kaikki muutpaitsi
varapastori
Söderborg,
joka perunain
r.o sto n takia
ei
ollut saapu.iut.
Sensijaan
oli
saapuvilla
r ov.isti,
tohtori
Tolpo,
joka komitean
erikoisesta
pyynnöstä
oli saapunut
tähän
viimeiseen
kokoukseen.
Luettiin
kaikki edelliset
pöytäkir-

jat, JODka hyväksyttiin.
Esitettiin
kirjanpitäjä
Nymanin
tekemät
tilit
urkujen
rakentamiseen
käytetyistä
varoista,
mitkä hyväksyttiin.
Lausuttiin
komitean
pu.o le ta
harras
kiitos
kypsyneistä,
ar vo k kaista
neuvoista
sekä voimakkaasta
tuesta, jota komitea
oli vaikeassa
ja
vas-tuunalaisessa
tehtävässään
saanut .niin runsain
määrin
lääninrovasti, teologian
tohtori ja tähdistö n
jäsen Tolpolta.
Kirjanpitäjä
Nymanille
päätettiin
antaa vähäiseksi
pa.kkiok si toirneliaasta
avusta urkujen
rakennushommasta
30 hopearuplaa
tai jos hän niin halusi,
vastaa van
arvoinen
hopea;pokaali
asiarimukaisine
omistuskir j oituksineen.
Samoin
annettiin
vuorimekanikk o Ahlströrnille
urk ulehter in
piirustuksista
ja hautaholvin
vah• vistussuunnitelmasta
10 hopearuplan arvoinen
nuuskarasia,
Urkujen
.rakennuskustannukset
nousivat
\ kaikkiaan
2,382 rupl. 83
kop.
eli
nykyisessä
rahassa
yli
100,000
markkaa.
Mansikkaniemessä
pidetyt
päivälliset
tuiiva t
maksamaan
88 rupJ. 55 k o p. Kuriositeettina
mainittakoon,
että Hämeenlinnasta
tilatut
viinit, joita
päivällisillä
tarjottiin,
maksoivat
26
rupl. 97 kop., nykyisin n. 1,350 mk.
Näin oli Tammelan
seurakunta
saanut
arvokkaat
urut, jotka
pian
sata vuotta
ovat tukeneet
ja kannattaneet
seurakunnan
virren veisuuta sekä sulosninnuillaan
kohottaneet ihmisten
mie.et Luojan
valtaistuimen
luo, jossa iki-ihanat
laulut soivat.
O. Saarinen.
Forssan
Lehdessä
3/9. 12/9 ja

r.
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Pikonkorpi
Kun
Tammelan kirkolta lähtee
Mustialan
ja
Susikkaan
kylien
kautta
kulkemaan
Hämeenlinnaa
kohti, joutuu Lautaportaassa
Lopen- Urjalan
väliselle valtatielle
ja samalla Kalvolan pitäjän alueelle. Tuntuu
siltä kuin Tammelan
laaja pitäjä olisi jäänyt taakse kokonaisuudessaan.
Niin ei kuitenkaan ole, sillä n. kolmen kilometrin päässä
on Kalvolan maiden
keskellä vielä kaksi Tammelan pitäjän kylää: Torajärvi
ja Piko nkorpi.
Edellisessä on kaksi taioa:
Puhtila ja Heikkilä sekä Puhtilasta aikanaan syytinkimaaksi
erotettu, nyt jo itsenåistytetty,
Isomäki
niminen lohkotila.
Lähellä Heikkilän
taloa oleva Ylösmäki-niminen asumus, sekin .pieni eläketorppa, on nykyisin hengittämässä
viimeisiä elinvuosiaan.
Siinä kaikki
Torajärven
asumukset,
ellei ota
lukuun Patakankaan
nuorisoseuran
taloa, joka on rakennettu Puhtilan
talon maalle.
Torajärven
kylästä
on aikoinaan
hävitetty Harvian,
Eerolan ja Lammaskallion
torpat.
Ne ovat olleet verrattain
lähellä
varsinaista
kylää,
joka
sijaitsee
Lautaportaan.Ld-lakimäen
kylätien
varrella, korkealla ja kauniilla paikalla.
Näköala kylän raittikujaita

ja Torajärvi.
on avara.
Itse raittikin suurine,
satavuotisine
haapoineen
tekee
hauskan
vaikutuksen.
Olemme
Tammelan ylängön melkein
korkeimmalla kohdalla, näemme metsää joka puolella, itsenäistetyn torpan jossakin lähikunnaalla
ja pienet metsälammet siellä täällä puiden piilossa.
On kuin olisimme
jossakin
Keski-Suomen
seudussa,
pohjois-Hameen
metsärikkailla
maiila.
Kylän sanotaan saaneen nimensä siitä, että lähellä olevasta 'I'crajärvestä oli kalastajilla aina riitaa.
Kylän
ensimmäiseksi
asukk aaksi
mainitaan Jaakko-niminen
mies ja
hänen
asuntoaan sanottiin kauan
aikaa jaako nmäeksi.
Vielä nytkin
on kylän läheliä Jaakonmäki-nimi-·
nen paikka, missä todennäköisesti
Jaakon
pirtti on sijainnut.
Mäki
on Puh tilan maalla, n. sadan met-.,
rin päässä talosta. ,Sittemmin
.cri
talo halkaistu ja on syntynyt Puhtila sekä Heikintalo;
jolla nimelä
vieläkin
joskus
kunleeiHeikkilää
mainittavan.
Kummassakin
talossa oli. vielä parikymmentä
vuot-·
ta sitten vanhaa, hyvää. hämäläistä tyyliä oleva asuinrakennus:
pakari ja pirtti vastakkain, niiden vä"
.issä porstua, ja pirtin perässä .kak-
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si karnaria.
Heikk ilåssa on vielä
jäljellä vanha rakennus,
mutta Puhtilassa se on saanut
väistyä uuden
tieltä.
Heikkilän
pihamaalla
tapaa
vanhan luttiaitan,
jossa on leveästä
puo;ikasputista'
tehty
pykäläinen
rappu.
,

..

.

Pikonkorpi
on parin
kilometrin
päässä Torajärven
kylästä Urjalaan
käsin.
Se on vanhempi
kylä kuin
Torajärvi.
Sen
sanotaan
tulleen
asutuksi kappaleen
matkaa yli kuusisataa vuotta
sitten.
Ensimmäinen
asukas
oli
Pikko-niminen
mies
Rengosta.
Hän
rakensi
talonsa
nykyisten
kylän
talojen
välirnail.e,
missä
havaitaankin
jonkinlaisia
rauniontapaisia
.. Myöhemmin
Pik o n talo on halkaistu
ja siten saatu Alitalo ja Ylitalo.
Ylitalon
hakametsään
on
muutamia
vuosia
sitten rakennettu
vanhusten
rakennus aivan lähelle kylän taloja
Moniaita
vuosikymmeniä
sitten
on
kylästä
hävitetty
Tahjan
ja Porttilan torpat.
Kylän maat ovat huiskin haiskin
Ka.vo lan maiåen
keskellä, siroteltuina
useampaan
palstaan.
Airioastaan
kotimaat
ovat
isommat
ja yhdessä kappaleessa.
Pikonkorven
rakennukset
ovat
myös
olleet
samantapaiset
kuin
TorajärveJ:äkin.
Yli talossa on vanha asuinrakennus
säilynyt
tähän
. asti, mutta Alitaloon
on tehty hiljattain
uusi tuparakennus,
ja pirtti
ja pakari hukkuvat
kai ennen
pitkää vanhaan
satuun.
T'orajärveläisten
ja pik onkorpilaisten viljelysrnaat
ovat sangen k ivikkoisia,hiekkaperäisiä.
Useassa
pienernrnässäkin
peltotilkussa
näkee
,kymmenittäin
kiviraunioita.

Suoviljelyksiä·.on
auennut
viime
vuosina
sinne tänne ja antavat
ne
aika hyviä satoja, vaikka savea ei
ole.kaan niiden painoksi
käytettävissä.
Hiekkaa. sen sijaan on he.ppo saada.
Laitumet
(hakamaat)
ovat lehtimetsäisiä,
ruohoisia
ja
kosteita.
Karjaa:
voidaankin
näiden kesälaitumien
turvissa
pitää
runsaasti,
vaikka talvirehua
onkin
ostamalla
lisäks.i harrkittava.
Sitä
mukaa kuin suoviljelykset
tuleva;
laaje m m iksi, muodostuu
näistä syrjäkylien
taloista. omavaraisia
asumuksia,
joissa .hyvinkin
kuljetel.aan elämää
eteenpäin.
Tarinoita
tietysti kuulee Torajärvellä ja 'Piko nkorvessa.
Pikonkorvenk ylänlähellå
on Lappalaislarnmi.
Sen sanotaan
saaneen
nimensä eräästä lappalaisesta,
joka
murhattiin
Pik o nkorveh
Ylitalossa.
Lappalaisen
piti
olleen
rikkaan
nahkojen
ostajan,
jolla oli paljon
rahaa.
Oliko .hän todella lappalainen vai oliko hänen nimensä
Lappalainen,
ei tarina
tunne.
Puhu
taa n vain lappalaisesta,
joka YÖpYI
Yii talo o n eräänä
talvi-iltana.
[oku talon väistä huomasi
matkamiehellä olevan
paljon
rahaa
ja vihjaili
asiasta
isännänkin
kuullen
Isännässä
heräsi halu saada yö vieraan rahat.
Hän kehoitti
miestä
menemään
kylpömään
talon
sau
naan ja sillä matkalla
rikos tapah- .
tui .. Isäntä
oli mennyt
saunaan
V
ennen vierasta,
ja kun sitten matkamies
pisti päänsä
saunan
sisäpuolelle,
viskasi.
isäntä
kuumaa
varia
hänen
kasvoilleen
ja virkkoi raa'asti:
»Noin puhtaaks'
meillä vieraan
kasvot
kaltataan».
Lap.palaisen
kasvot paloivat
pah as-
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tr Ja hän mene-tti näkönsä.
Talon
miehet
surmasivat
sitten
hänet,
ryöstivät
rahat ja jättivät
ruumiin
saunaan.
Parin
päivän
kuluttua
isäntä kuljetti
vainajan
ha vuk uo rmassa
lammen
rannalle
ja upotti
ruumiin
veteen.
Keväällä
paimenet löysivät
ruumiin
lammesta
ja
asia kerrottiin
nimismiehelle,
joka
määräsi siltavouti
Lindholmin
asiaa
tutkimaan.
Kun Lindholm
ei tullut, erotettiin
hänet
toimestaan.
Yli talon isäntä,
Simo, joutui
kuitenkin
oikeuteen,
mutta
vapautet·
tiin murhasta.
Kerrotaan,
että Ylitalon karjasta
katosi silloin kaunis
härkäpari,
mikä nähtiin
Tammelan
tuomarin
tallissa. Olivatko
lahjukset kyseessä
sekä nimismieheen
että siltavoutiin
nähden,
ei tarina
tunne, mutta kansa' on vie.äkin niin
valmis
uskomaan.
Ylitalosta
häipyi murhaajasuku
muualle,
talo
myytiin
ja oli sitten kauan
aikaa
eräällä
toisella
suvulla,
kunnes
muutamia
vuosikymmeniä
sitten
siirtyi oston kautta
eräälle
renk olaiselle, jonka poika nyt omistaa tilaa.
Suku
ei liene edesmenneen
Pikon sukua.
Piko rrko rpi
ja Torajärvi
eläYät
omaa elämäänsä
kaukana
emäpitäjän kirkolta
ja Forssan
nopeasti
kehittyvästä
kauppalasta.
Verot
maksetaan
uskollisesti
Tammelaan.
niinkuin
on vuosisatoja
suoritettu.
Karjantuotteet,
viljat ja muut myytä vä t vaihdetaan
rahaksi
Forssassa
ja . kaikenlainen
kanssakäyminen
suuntautuu
sinne käsin.
Kansakoulun
oppimäärä
suorite ..
taan Kalvolan
Patakankaan
koulussa, jonne on matkaa n. kolmisen

kilometriä
Pik o nk oj vesta, Torajärveltä hiukan vähemmän.
Tällainen
järjestely
o rrkin varsin
luonnoLi .
nen ja on se ollut voimassa
yli kaksikymmentä
vuotta.
Tammelan
kunta
on perin suosiollisesti
maksanut
Kalvolan
.kunnal.e
menevät
menoerät,
eikä minkäänlaista
k ahna usta ole puolin cikä toisin ollut
havaittavissa.
Nykyisin
on Tammelan ja Kalvolan
väli.lä sellainen
sopimus,
että Kalvola
saa lähettää
Teuron
kouluun
kaikki
sanotun
koulupiirin
lähellä
asuvat
o,ppive:"
volliset ja Tammela
taas saa tilaa
mainitussa
Patakankaan
koulussa
Hyvä sopu tilaa tekee, sanotaan,
ja
niin tässäkin.
Vast'edeskin
pidet
täköön hyvät suhteet
voimassa,
sillä kumpikin
kunta
tarvitsee
toisiaan kou.ukysyrnyksessä.
Omaan
orpouteensa
jäävät
muuten
to rajärveläiset
ja piko nko rpilaiset,
ellei
heillä ole siltoja myös naapur ipitäjään Kalvoiaan.
Ennen
mainittu
nuorisoseurakin
on yhteinen.
Jokainen
tuntee
sen omakseen.
Ur
heilukenttäkin
on yhteinen
ja onpa
jotakin
muutakin:
sukulaisuussunteet, kestiystävyys
yms.
Miten on mahdollista,
että tarnrnelainen
asutus
on aikain kuluessa takamaille
ehtinyt?
- Joku huimapää
on ensin uskaltanut
talon
tehdä, toinen
perässä
ja niin
on
syntynyt
pa ri pienoiskylää.
Tam
me lasta päin
asutus
on joka tapauksessa
näihin
kyliin,
ainak!':
T'o rajårvelle
levinnyt.
Kielimurteestakin
vie.ä havaitsee
sen. Näihin asti on torajärveläinen
pistellyt sujautellut
i'-tavun,
niinkuin
emätammelainen
sen pistelee.
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Vieraan pitäjän keskukseen joutuneet tammelaiset näyttävät
yhä
edelleen säilyttävän kaikessa muussakin tammelaisuutensa.
Ja mikä
olisikaan kauniimpi piirre.
Kotiseutu on aina kotiseutu, vaikka se
oli kivikkoinen ja karukin. Jokainen
tasanko
on tuttu, jokainen
metsälampi huokuu omaa tarinaansa. Täällä
on äiti laulanut k au-

neimmat kehtolaulunsa
ja täällä on
isa kertonut
menneitten
polvien
elämänsatua.
Vuosisadasta
vuosisataan on eletty ja taisteltu,
kärsitty ja k estetty. Tääilä tahtoo poikakin opettaa pojalleen elämän kestävyyttä,
täällä
jokainen tahtoo
säilyttää sen, mikä sitoo meitä kotiseutuun ja sitä tietä isänmaahan.
E. Mikkola.

Forssan

Lehdessä

24/9 -34.

Raittiusyhdistys Kaiun 50-vuotishistoriikkia.
Kun Kaiun pöytäkirjoja
on säilynyt vain viimeiselta
vuosikymmeneltä, on tässä käytetty
lähinnä vanherualta
ajalta
o·p. T. Hirsjarven
kirjoitusta
U. Auran Tammelan
numerossa
v. 1911, maist. E. Aaltosen
kuva uksia teoksessa
»Vanhan Forssan elämää»,herra
Juho Rantasen
muistiinpanoja,
vanhoja sanomalehtiä
ja seuran
vanhinten
jäsenten
muistitietoja.
Raittiusseura
Kaiku
on Forssan
varsinaisista
yhdistyk sistå
ensimmamen
ja siten tavallaan
paikkakunnan
yhdistystoiminnan
tieriraivaaja.
IS80-luvun
alussa oli Suomessa syntynyt
muutamia
ehdottoman
raittiuden
pohjalla
toimivia
raittiusseuroja,
mm.
Turussa
ja
Helsingissä
(Vaasassa
jo 1877 Hilda Hellmanin
toimesta).
Näitä seurasi pian Forssassa
ja Tammelassa
raittiusseura
Kaiun perustaminen
v.
1884, samana
vuonna
kuin Tarn peree.la ja Hämeenlinnassakin
sellaiset syntyivät
ja jotenkin
samoihin
aikoihin kuin maamme
yleinen raittiusyhdistys
»Kohtuuden
ystävät»
muuttui
»Raittiuden
ystäviksi»,
mikä nimi sillä vieläkin on.
Viime
vuosisadan
viimeiset vuosikymrnenet
ja tämän
vuosisadan

alku oli ripeätä
kehityksen
ja toiminnan
aikaa myös raittiusliikkeen
alalla. Maaperää
raittiusseura
Kaiun synnylle
oli luonnollisesti
jo aikaisemmin
valmistunut.
Kun 1860Iuvu.la
kotitar.peen
viinanpolttooikeus lakkautettiin,
herätti
se yhdessä ja toisessa
perhejuhlien
vanhojen
totunnaisten
tapojen
vuoksi
epäilystä
tällaisten
muutosten
suhteen. Tammelassa
ei liene hu ornattavamrnin
tuota uutta lakia pu uhattukaan
ja salapolttoakin
ilmestyi.
Mutta hyötyä uudesta laista joka tapauksessa
oli
paikkakunnallekin,
kuten osoittaa
mm. se asiakirja,
joka Viksbergin
tehtaan
savupiippua
purettaessa
1928 muiden
asiapapereiden joukossa
löydettiin
ja jossa
tätä asiaa koskeva kirjoitus
kuuluu:
»Varsinaisen
tuomiokirjan
pykå.ie n
luvun voi katsoa
ISO :ksi eli puolta
vähemmäksi
kuin mitä olosuhteet
olivat 2'0 vuotta sitten ja syy tähän
lienee etsittä vissä muu tturieessa
paloviina-asetuksessa,
kotipolton
lopettamisessa
ja koroitetuissa
ulo so ttosakoissa.
Yleensä
on esiintynyt
sangen
harvoja
vaikeampia
rikoksia. Forssassa
elokuun
1 p :nä 1877.
A. Ståhlström,
varatuornari.»
Hänkin oli siis tyytyväinen
uuden lain
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vaikutukseen,
olojen
muutokseen,
rikosten
luvun vähenemiseen.
Mutta sitten alettiin
peru staa maaseudu.le
oluttehtaita.
Semmoinen
ilmestyi Forssaankin
Viksbergin
tehtaan lähelle ja
sieltä
k uljetet iiin
olutta
koteihin,
jopa
teh taallekiri,
jonka vuoksi tyo njo h taja teetti korkean aidan tehtaan
ja jokirannan
välille syntyneen
polun poikki. Kun
tehtaan
isännöitsijä,
joka
sarnala
oli kartanon
ja oluttehtaan
omistaja, matkalta
tultuaan
huomasi
tämän, määräsi hän aidan .purettavaksi, si.lä, sanoi hän, »kuka e:ät:ää ne
vaivaiset,
jotka
korkean
aidan yli
kiivetessään
loukkaavat
itsensä.»
Sitä ei sentään
purettu
vaan tehtiin
siihen portti.
On selvää, millaiseksi
elämä muodostui taajaväkiseksi
rnuodostuvassa tehdaskylässä
helpon oluensaannin johdosta.
]uopuneiden
rähinää
ja tappeluita
jopa joukkota ppeluitakin tapahtui
usein iltasin ja
varsinkin
usein lauantaisin,
kun toripäivinä
ympäristö nkin
asukk ai;a
kokoontui
toripäivi:Je.
Oluttehtaan
läherä
olevan
riihen
ympäristöllä
riitti rähinää
toisinaan
koko lauantaipäivän.
Tätä taustaa vastaan voimme hyvin ymmärtää
perustetun
raittiusyhdistyksen
työ~ä
ja merkitystä.
Kuntakokouksissa
'oli jo aikaisemmin keskusteltu,
väitelty
ja tehty
päätöksiä
väkijuomien
säännöstelyn
suhteen
ja kuntakokouksessa
r873
valittu valiokunta
laati sääntöehdotuksen tohtori
A. E. Granfeltin
perustamalle
»K 0 h t u u den
Y ht e y del
I e väkijuomien
yleistä
nautintoa
ja muita
pahoja
tapoja

vastaan.»
Seuraavana
vuonna
kuntakokouksessa
mainitaan
hyväksytyn »Sääntöjen
ehdotus
k r i s t i II i s e II e s i v i s t Y s Y h t i ö II e», johon edellämainittu
nähtävästi sulautui
tai jolla nimellä se sitten
alkoi toimia ja toimi hyvinkin
huomattavalla
tavalla. Tämän
»yhtiön»
sieluna o li Tammelan
silloinen kansakoulunopeaaja
H. Toivonen,
joka
Tammelan
kirkkoherran
tri
Granfeltin
kanssa
suoritti
huomattavimman
osan mainitun
seuran toiminnasta.
Sitten
kun rait.iusaate
siirtyi kohtuuden
asteelta
ehdottoman
raittiuden
asteelle,
oli Kaiku
seuran
yhteydessä
jonkin
vuoden
ajan erikoinen
ns. Kohtuuden
osasto, johon saivat liittyä jäseniksi
»ne
30 vuotta täyt.aneet,
jotka eivät hyvåk syrieet väkijuomien
käytön
ehdotonta
kieltoa, mutta jotka olivat
muutoin
siisteiksi
tunnetut.»
Raittiusyhdistyksen
. syntysanat
lausui Tammelan
kirkonkylän
koululla p it åmjissaå n esitelmässä
kcsållä r883
opettaja
H.
Toivonen.
»Rai tti ude n Y stä vien»
esimieheksi
tulleen tri A. A. Granfeltin
- Tammelan
kirkkoherran
tri Granfeltin
veljen pojan käynnin
jo.hdo st a
Tammelan
pappilassa
kutsui
k irkkcherra
Granfelt
sittemmin
Ta~nmelan
kansakoulunopettajat
H.
Toivosen
ja A. Vik steni n sekä urkuri G. A. Luotosen
,pappi:aan,
k ehoittaen
heitä ryhtymään
raittiustyöhön
äskettäin
pappilaan
i u lleen
ja raittiustyöhön
halukkaan
pastori
F. E. Si.va nder in (sittemmin
Salokas) kanssa.
Sitten valit tiiuk in asiaaharrastavista
henkilöistä
väliai-.
kainen
toimikunta
perustamaan

16
raittiu sseuraa
Tammelaan.
Tähän
toimikuntaan
tulivat:
F. Edv. Silvander puheenjohtajana,
Aug. Viksten sihteerinä,
Herman
Toivonen
rahastonhoitajana,
urkuri
G. A.
Luotonen,
op. H. Vuori, tehtaal. J
B. Sulin, rieidit H. Nikander
(Saukkola) ja A. Lindqvist.
Toimikunnan
tehtäväksi
tuli sääntöjen
laatiminen
ja vahvistuttaminen.
Eräässä
Häm. San. Forssan
kirjeessä
silloin
sanotaan,
että toiminta
aluksi kulki
vitkaIleen.
Tammelan
usk onnoilismielisissä
'piireissä
oli paljon
niitä,
jotka
epäilivät
koko raittiusseuran
tarpeellisuutta.
Se muka synnyttää
omahyväistä,
tekopyhää
mieltä ja
ylpeyden
henkeä,
joka vain on esteenä Jumalan
hengen
vaikutukselle. Pyhän hengen
vaikutuksen
alaisena seuraa raittiuskin
itsetäån.
Kesällä 1884 piti tri Granfelt
Hevoniemen
Vekki.ässri esitelmän
raittiudesta,
pitäen hyvin tärkeänä,
että
raittius seura Tammelaan
saataisiin.
Syksyllä
(lokakuussa)
toimikunta
saikin valmiiksi säännöt,
jotka vahvistettiin
samana
vuonna
joulukuussa. Nähtävästi
siitä syystä Hämeen Sanomissa
(1909) Kaiun, 25vuotiskertomuksessa
mainitaan
seuran
perustaminen
tapahtuneeksi
joulukuussa
1884.
Seuran
nimeksi
tuli »K a i k u» ja se rekisteröitiin
Raittiuden
Y stä vien haaraosastoksi
järjestysluvulla
24, siis verraten
ensimmäisten
joukkoon.
Kaiun ensimmäisessä
kokouksessa valittiin sitten vakinaiseen
toimikuntaan
.kaikki väliaikaisen
toimikunnan
jäsenet
ja lisäksi
tehtaal.
Juho Villberg. Pastori Silvander
tuli seuran esirnieheksi,
op. Viksten

sihteeriksi,
op. Toivonen
rahastonhoitajaksi,
op. H.
Vuori
varapuheenjohtajaksi
ja urkuri
Luotonen
kantomieheksi.
Tuossa
Häm.
San. edellämainitussa
2S-vuotiskertornuksessa,
jonka varmaankin
senaikainen
sihteeri ja Kaiun puolesta
kirjeenvaihtajaksi
valittu seuran jäsen K. Virta on kyhännyt,
sanotaan,
että »alkuaikoina
innostus
oli suuri
ja toiminta
vilkas.» Kokouksia
pidettiin ahkerasti,
joskus samaan
aikaan kahdessakin
kylässä.
Jäseniä
seuraan
liittyi runsaasti.
V, 1886
vuokrattiin
Lunttilan
Matt ila sta koko ushu o ne, jossa koikouksia
pidettiin vuoroin
lauantaisin
ja sunnuntaisin,
Kokouksia
oli väkeä tuvan
täydeltä.
Parin
vuoden
kuluttua
muutettiin
kokousten
pito opettajatar H. Nikanderin
IkouluIle, missä
oi tilavampi
kokous·huone.
Tämä
koulusalikin
oli kokouksissa
ahdinkoon
asti täynnä, joten innostusta
todellakin
oli alkuaikoina,
jolloin
tämä yhdistys
oli
melkein
ainoa
paikkakunnalla.
Forssa
muodostui
si tten
varsinaiseksi
toirnipaikak si
taaja väkisyytensäkin
tähden.
Lippu
vedettiin
ikok ouspaikan
pihalla olevaan
korkeaan
tank o o n merkiksi
kylåläisi.le,
että taas kokoonnutaan.
Myöhemmin
sitten
vuok rattiin
Ikauppias
Churmanin
perheettä
ns.
»Riihikirkko»
(nyk. E.Meyerin
hallussa) ja V. 1903-04
ryhdyttiin
vihdoin
oman
kodin
hankkimiseen.
KeräykseIlä
saatiin
varoja
800 mk
(J Rantasen
menkintöjen
mukaan
Il60 mk)
sekä ar pajaisissa
lisäksi
400 mk. 0 ma talo
jäi
saamatta;
tontin
saannissa
jo oli vaikeuksia.
Yhteen
aikaan
oli kokoushuoneen
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saannin
laita niin ja nam ; Ikokouksia piC:'ettiin joskus
kansakoulussa,
yaikka joku sitä paheksuik in.
Pastorit
Silvander,
Tarkikanen
ym , opettajat
Toivonen
ja Viksten
sekä urkuri Luotonen
kävivät edelleen myös Tammelan
kylissä oh jeimallisia kokouksia
.pitärnäss a Mutta pian ilmeni, ettei seuran
jäsenmääräs',ä
ollut mo nt a'kaa n luc tettava a , sillä viettelijöitä
oli
paljon,
raittiuslupausten
rikkomuksia
ja
luo purnuk sia tapahtui.
Jo edellä viita ttu
evank e.isten uskonnollismielisten
vieroksuva
suhtautuminen
raittiusliikkeeseen
vieroitti
myös
monen
raittiusseurasta.
Niinpä esim er'x ik si Jalmari
Lax, joka Vik sbergin puolella
ensimmäisenä
alkoi
puhua
raittiudesta
työtovereilleen
ja kehoitti
heitä
seuraan
jäseniksi
sekä puhui itsekin innokkaasti
Kaiun kc-xouksissa,
myöhemmin
erosi
siitä ja heitti sinisen nauhan rinnastaan.
Hänen
esimerkkiään
seurasi
suuri
joukko
tehtaalaisia,
vaikka
heidän
täytyikiri
tunnustaa,
että
seuran
toiminta
oli hyödyllinen
maallinen
perin;ö, joixa oli pelastanut
monta
juomaria
pahalta
jä:jelta». kuten mainitaan
Häm. San.
J :\87. Näin
pysytteli
Kaiun
jäsenrraära n o in 500 korvilla, vaikka kirjoihin merkitty
jäsenluku
ro ensimmäisen vuoden aikana no-usikin yhteensä lähes r 000 _ Ei sovi ihmetellä
vaikka
joukkoori
pääsi nirniraittiitakin, kuten
joku
viittaa
Turun
Lehdessä
v. r888; «erto cpa kirjoittaja ha istar eensa h okmannin
löyhkää
toisinaan
rs ittiusseuran
iltamassakin
Uudisraivaajan

työtä

seuran

toi-

minta
siis todellakin
oli. Säätyläisetkin asettuivat
raittiustyöhön
nähden
yleensä
välipitämättömiksi.
Seuran
iltamiin
siellä
täällä
kerääntyi
joskus
häiritsevää
yleisöä,
ainakin
eteisessä
hu vitteluhaluinen
nuoriso
usein tungeksi
pilkkaa laskien ja kujeita
tehden.
Sen vuoksi
tehdasyhtiön
isännöitsijä
A. Borgström antoi työväelleeri
v. r890 tällaisen kuulutuksen:
» Jokainen
ajatteleva myöntää
täkäläisen
raittiusyhdistyksen
vaikutuksen
oikeaksi ja
siunausta
tuotta vaksi;
tietäköön
sentähden
jokainen
tehtaalainen
menettäneensä
työpaikkansa,
joka
rohkenee
yhdistyksen
toimia häiritä
sopima ttomalla
käytöksellä
kokoushuoneen
sisällä
tai ulkopuolella»
Epäilemättä
näin
tehokas
asiaan
puuttuminen
auttojkin.
Minkähän
laatuisia
lienevät
0 hj e l m a t olleet alkuaikoina,
kysyy
varmaan
lukija itsekseen.
Kyllä ne
olivat oloihin
nähden
varsin täysipainoisia
ja sisältörikkaita,
pohjautuen vahvasti
uskonnolliseen
henkeen. Ohjelmaan
kuului tavallisesti
hartauspuhe,
esitelmä,
laulu, lausunt aa yrn. Ne olivat tavallaan
ensimmäisiä
yleisiä
iltamia
paikkakunnalla,
Puhujataidostaan
tunnetun ja innostuttavan
.pasto ri Silvanderin esimiehyyden
aikana seura piti kaksi kertaa kuukaudessa
'keskustelukokouksia
ja lisäksi eri puolilla
Tammelaa
,kokouksia,
joissa
kuultiin raittiusym. esitelmiä
(esim.
kansallisuusasiastakin)
rinnan
hengellisten
puheitten
kanssa.
'Pastori
Silvander,
opettajat
Toivonen
ja
Viksten
niissä useirnrnite n esiintyivät. Toisinaan
pantiin
(Forssassa)
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toimeen
ns. teeiltoja
ohjelmineen,
tai »pake tti-iltamia> , joissa
ohjelmaan kuului esim. 25 penniä maksavien pakettien
onkiminen
ver ho n takaa. Hyvin ne kaupaksi
k aviva tkin ;
nuoriso
kaipasi tällaisia
illanviettoja. Orn pe.u seura, nais- ja sek ak ucro, joskus mieskuorokin
toimi
euran keskuudessa.
Kuorolaulua
jo hvi
op.
A.
Viksten
t oistakymrne
ntå
vuotta.
Kaukolasta.
Kuustosta
ja
Forssastakin
saakka
laulajia kävi
Tammelan
kirkonkylän
ikoululla
harjoittelemassa.
Urkuri
Luotonen,
o pettajatar
H. Nikander
ja turk kuri
A. Lindfors
myös toisinaan
hoitivat
kuoroa.
Ohjelmia
varten toimitettiin
myös
kerran
,kuukaudessa
ilmestyvä
käsin kirjoitettu
sanomalehti
nimeltä
Kaiun
Kyyhk y ncn, jonka toimittajana aluksi oli urkuri
Luotonen;
avustajia
oli useita. Kirjoittipa
pastori Matti Tarkkanen
kerran runonkin:
» Juttu
juornareista.
koottu
koh me.oväestä>.
Juho
Rantanen
kertoo toimitusajoiltaan.
että avustuksia toisinaan
ei tullut lainkaan,
joten toimittajan
oli pakko kyhätä
useita
kirjoitelmia
ja tekaista
kirjo ittajik si salanimiä.
Kuulijat
sitten
ihmettelivät,
miten paljon hänen oli
onnistunut
saada muka avustuksia.
Kaiku
raittiusseura
oli
kauan
Forssan
'huomattavimpana
yhdistyksenä. V. 1892 sen jäsenmäärä
oli
539. Raittiusseuran
riveissä sai moni työläinen
erinomaisen
k ansalais,kasvatuksen.
Oli opettavaa
raittiusseuran
kokouksissa
keskustella
yhteiskunnailisista
asioista,
k u ntak ok o ukselle tehtävistä
esityksistä
jne.
Erittäin
pastori
Silvanderin
keh oit-

ta mi na ja rchkaisernina
moni työmieskin
harjaa ntui esiintymään
ja
ilmaisemaan
ajatuksiaan.
pitämään
Iyhyi.å esitelmiakin.
Panipa hän toisinaan
näistä jonkun
pitämään
alkuruko tsk senki n. Näin seura ka va tti seuraavalle
ajalle esiintymään
k yke nevia toimihenkilöitä
Pu h ujaseuraa, esiteImien
jasen nysharjoituk
sia
y m. aikoinaan
yriteltiin.
Tärkeänä
osana seuran vaik uur'cse ssa o li sen aloitteesta
tehdyt esitykset kuntakokouksissa.
Ja Kaiun
syntymävuonna
oli
kuntakok ouksessa
käsitel\ävänä
kysymys
o.uen
myynnin järjestämisestä
ja siitä riitti sitten riitaisuutta
tri Granfeltin
ja
kauppaneuvos
A. W. Wah r enin \'älillä aina senaattiin
asti, jossa Granfeltin kanta voitti.
Vuoden
I896 kuntakokoukse.'sa
valittiin Kaiun aloitteesta
Forssaan
6 valvojaa
huolehtimaan
siitä, ettei
rnallas- ja väkijuoma-asetusta
siellä
rikottaisi.
V. 1898 raittiusseura
anoi
Forssan
Osakeyhtiöitä,
että se sulkisi olutmyymälänsä
ja kuntakokouksessakin
syntyi tästä kesk uste.ua,
ilmoitti' isännöitsijä
Borgström,
että
»se on jo sulettu siksi, kun voidaan
havaita,
m ink a vaikutuksen
sen sulettuna oleminen
tekee salakapakoiden
syntymiseen».
Kuntakokous
lausui
sydämelliset
kiitokset
»semmoisesta
yhteistä
parasta
tark oi ttavasta, yleistä rauhallisuutta
edistävästä toimenpiteestä».
Kaiun :kokouk sessa
I893 ,päätettiin
v. t. kirkkoherra
Aimosen
esityksestä
myös
anoa, että kunnalle
myönnettäisiin
kunnallinen
kieltolaki.
Anomuskirjelmän iaativat
opettajat
H. To iv one n, H. Nikander
(Saukkola)
, u r-

1.9
.kuri G. A. Luotonen,
kirjuri ]. V.
Helin, ja lähetettiin
se tuomiokunnan edustajalle
A. Perholle.
r898
kuntakokouksessa
kysyttiin:
»Puolustaako
kunta
kieltolakia».
Osa
puolsi
tätä. mutta
vastu tajilla oli
äänten
enemmistö,
joten
vastaus
jäi kielteiseksi.
Seuraavana
vu o n n a
kuitenkin
päätettiin
»yksimielisesti
kannattaa
täydellistä
kieltolakia»
ja
raittiusseura
keräsi tuomiokunnan
valtiopäiväeri ustajalle
lähetettävään
jättiläisanomukseen
nimiä
saadakseen yleiseri tai
edes
kunnallisen
kieltolain.
Kun
maassamme
v. 1898 syntyi
juoma lakkoliike,
oli
Kaiku
siinä
voimiensa
mukaan
mukana
paikkakunnallaan.
Tri Granfelt,
siroin jo
melkein umpisokea.nousi
saarnatuo!iin ja piti voimakkaan
puheen. jota
kirkontäyteinen
k uu lijak unta h artain mielin, moni aivan kyynelsilmin
kuunteli.
Kaiku
euran
pöytäkirjaan r8. r I. 1900 tuli niistä hetken
innostuksista
jåtteenä
seuraava
pyka.ä : »Juomalakon
rahat,
1 mk 65
p :iä, sekä muu omaisuus
jätetään
ra ittiusseuralle,
ja lausuttiin
seuran
puolesta
kiitos.»
Tuo »rnuu omaisuus» supistui
kaiketi
siihen
iippuun, joka juhlakulkueessa
kannettavaksi oli hankittu.
Joulukuussa
v.
1902 Kaiku
puuhasi
Forssassa
juomalakkoa
jouluksi;
nimiä
saatiin
sado ttain, joskiri rikkureitakin
sitten
ilmestyi.
V.
1903
oli kuntakokouksessa
taas k asiteltavii na Kaiku seuran esitys
olutkaupan
rajoittamisesta.
»Kii tett ä yällä
yksi mielisyydellä»
kunta pä åttikin
anoa kuvernööriItä
ettei m alla sjuorn ia myytäisi
toripäi-

vi na, niiden ede.li inä paivma, vakinarsm a
käräjäpäivinä,
asevelvollisu us-ik uts u nta- ja verojen kanto påivinä. Tämän
päätöksen
kuvernööri
sitten myös vahvisti. V. 1905 Kaiun
toimesta
pidetyn
kansa.aisk ok o uksen
päätöksen
mukaisesti
tehtiin
mielenosoitu
sretk i Viksbergin
tehtaalle, missä pyydettiin
että oluttehdas suljettaisiin.
Se hyöty siitä käynnistä oli, että teht. silloinen omistaja
S. Stålström
päätti pitää tehtaan
ja
kaupan suljettuna
myös maanantaipäivät.
Saman vuo den lopulla suurlakon jå.ke en sai Kaiku aikaan sen,
että olutkauppa
oli suljettuna
joulukuun loppupuolen,
Muuan iloinen
raittius poika sepitti
siitä ju o marin
puolesta
leikillisen
valitusvirren
:
»Voi minua poika raukkaa,
kun olen onneton,
.ku n kokonaista
kaksi
päivää
oluetta
ollut oon» jne. Oluen myynti Forssan
Osakeyhtiön
kaupasta
oli jo lopetettu,
ja vapaaherra K. E. Palmenin
ja tilanorn ist.
P. Järnströmin
ansiosta toteutui
sitten
vihdoin
Kaiku
seuran .harras
toivomus.
kun oluttehdas
suljettiin
v. 19II. Se oli suuri voitto paikkakunnan
raittiuspyrinnoille.
Raittiusseura
levitti myös kirjallisuutta,
toimi palvelusväelle
vapaaviikolla iltamia, piti kirjastoa
ja iukutupaa.
Kaikesta
edelläkerrotusta
jo selviää, että Kaiun toiminta
neljännesvuosisadan
ajan oli hyvinkin
aktiivista
uudis raivaajan
raittiustyötä. - Nykyisistä
seuran jäsenistä on ennen muita mainittava
hu oRehr.
Kaukov.allan
huomautus
»Forssan
puuvillatehtaan
historiassa»
(s. 598) P. J:n suhteen on mielestäni
aiheeton.
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mattavimrnin
vaikuttaneena
raittiustyöntekijänä
opettaja
K. Pylkkä··
nen.
Hänen
ja Jalmari
Matistori
toimesta
.perustettiin
esim. v. 1906
-07 vaiheilla moneen kylään raittiusseura,
niin että yhteen
aikaan
Lounais-Hämeessä
o.i kokonaista
17 raittiusyhdistystä.
Niitä syntyi
Y päjäl.e,
.Somerolle,
jokioisille
ja
Tammelassa
Teurolle,
T'orrolle,
Letkulle,
Lunkaaseen,
Kaukjärvelle, Liesjärvelle
ym. Lähimpiin
kyliin
Kaiku seura teki
edelleen
hyökkäys- ja vierailuretkiä
silloin
tällöin varsinkin
past. K. Kahiluodori
täälläolon
aikana ja vielä myöhemminkin.
Mutta
kieltolain
voimaan
tultua
monet raittiusseurat
hiljenivät ja yleensä
raittius työ laimeni.
Sitä enemmän
on kiinnitetty
huo·
miota lasten raittiustyöhön
kouluissa, alettu y.eisemmin
toimeenpanna
lasten
raittiuskirjoituskilpailuja
ja
lasten
raittiusjuhlia.
Aikaisemmin
olivat muutamat
opettajat
Fo rssassa tehneet
varsinaista
Toivonliittotyötäkin
lasten keskuudessa.
Kaiku
ajoi innokkaasti
naisten
äänioikeuden
laajentamisasiaakin,
koska
siten toivottiin
suurempaa
pontta
myös raittiusasialle.
Kaiun
toimesta
perustettiin
v. 1897 eläinsuojelusseurakin,
joka toimi maailmansodan
aikaan
saakka.
Kaiku
seura
sitten
toimi joskus
muiden
seurain
kanssa
yhteisiä
käveyjuhlia esim. Talsolan
Paa velan lähellä
tai Lamminrannan
takaisella
harjulla ja kesäjuhlia
pidettiin
myös
Luuttilan
Sipilän mäel.ä.
Ensimmäisen
25 vuoden
aikana
Kaiun
esimiehinä
seuraavat seuran
jäsenet:
F. E. Silvano livat

1884-87, past. M. Tarkkanen
r887-, v.t. kirkkoherra
D. A. Ai- .
monen
1889-,
past,
K. Berg
1891-,
urkuri
G. A. Luotonen
1892-, op. H. Toivonen
1895-,
past. E. A. Lindgren
1896-, kirjuri J. V. Helin
1899-, op. K.
Pylkkänen
1903-, op. H. HirsjårVI
1906-, op.
K.
Pylkkänen
1907-,
tehtaal.
J.
Rantanen
1909- ja sitten kirjuri J V. Helin 1910-. Edellisten
lisäksi maider

nitaan seuran toimeliaimpina
ja inno kkairnpina
jäseninä
K. G. Henriksson,
K. Amark
(Jousinen),
joka tireht.
Luotoselta
saamani
tie··
don mukaan
oli mieskuoron
parhaitaensitenoreja,
K. Virta,
joka
toimi
seuran
palveluksessa
lähes
30 vuotta, oli monivuotinen
taloudenhoitaja,
laivaretkien
järjestäjä
ja tarvittaessa
sihteerikin,
J. Päiviö, K. Olander,
J Årnark, Konrad
Sundblom,
K. Kindahl,
neidit E.
Åkerman,
L. Seppänen,
J Grönlund, A. Levander
ja Tekla
Nieminen.
Viimeiset
pari vuosikymmentä
on
raittiustyön
alalla ollut vähän hiljaisempaa
ja varsinkin
kieltolain
aikana
monet
arvelivat
asian kulkevan jo omalla painollaan
eteenpäin.
Supistuipa
yhteen
aikaan
toiminta
melkein
vain virallisiin
kokouksiin
ja tehtäviin,
sillä arveltiin kokousten
pito ainakin
Forssassa turhaksi,
kun yleisöä ei niihin tullut.
Myöhemmin
sitten ilmeni, että yleisöäkiri
sentään
taas
kokoontuu,
jos ohjelma
on arvokkaan monipuolinen
ja ennakko tiedoitus
kokouksesta
riittä vån tehokas.
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Kaiku-seura
on kaiken aikaa tavailisten
iltamakokousten
lisäksi
vuosittain
toimeen pannut
myös
erikoisempia
juhlatilaisuuksia,
joissa puhujina
on ollut kauempaa
pyydettyjä yleisesti tunnettuja
raittiushenkilöitä.
Jo 1886 vietettiin
Tammelan
kirkonkylän
kansakoulussa
raittiusliikkeen
r oc-vuotisjuhlaa,
jonka ohjelmassa
oli torvisoittoa
ja
kuorolauluakin.
V. r888 seuran
vuosikokouksessa
piti
past.
Elis
Bergroth
esitelmän
raittiusliikkeen
tarkoituksesta.
Seuraa vana vuonna
mainitaan
Lunttila n Sipilän mäessä
vietetyn
kesäjuhlan
olleen komean,
sillä se pidettiin
yhdessä
orn peluseuran
arpajaisten
kanssa.
Ohjelmassa
o li
m.m. Hämeen
piiritoimikunnan
esimie.hen lehtori
Yrjö ..Koskisen
puhe, kuorolaulua
y.m.
V. r890 kesäjuhlassa
oli puhujana
tunnettu
raittiusmies
tri A. A. Granfelt.
Sittemmin
on täällä vieraiden
puhujien joukosta
mainittava
m.rn. Mat ..
ti Helenius-Seppälä,
AIli Trygg
Helenius,
Maiju
Seppälä,
Jalmari
Matisto
y.m.
Seuran
2S-vuotisjuh
lassa puhuivat
maist. R. Saikku ja
Kaiun
ensimmäinen
puheenjohtaja
F. E. Salokas
(Silvander),
joka
myös zo-vuotisju'hlassa
oli puhujien
joukossa.
30-vuotisjuhlassa
olivat m.rn. kirkkoherrat
Aimonen
ja Hurmerinta.
Kesäk. r p:nä 1919
pidettiin
Forssan
puistossa
kieltolakjjuhla,
jossa puhuivat
past, A.
Savola ja op. K. Pylkkänen.
Seuraa van
vuosikymmenen
vieraista puhujista
mainittakoon
mm.
kirkkoherra
K. Kahiluoto,
past. K.
Aro.
opettajat
T. Hänninen,
V.

Tupala ja neiti A. Rautiainen.
V
1922 marrask.
r9 ja 20 p:n raittiuspäivillä
puhuivat
Aili Trygg-Helenius, K. Aro, V. Karpio ja K. Ka·hiluoto.
Ohjelmassa
oli kuorolaulua ja yksinlaulua
viulun ja pianon
säestyksellä
sekä lausuntaa,
Kaiun
40-vuotisjuhlassa
9/r 1 1924,
siis
10 vuotta
sitten.
sisälsi ohjelma
paitsi tervehdyspuhetta
ja 'historiikkia maist, P. Pohjanoksan
ja kirkkoherra
Kahiluodon
puheet, kuorolaulua
(kahdesti),
pianonsoittoa,
murrejutun
ja näytelmän
»Susanna-tädin
tupasessa».
Yleisöä
oli
KirjastotaIon
avara
sali täynnä.
Seuraavana
vuonna
Jiuhtikuuvs a
pidetyillä
raittius päivillä
sekä aikuisten että lasten juhlassa
puhuivat
past. Aro ja nti Rautiainen.
Samana
vuonna
marrask.
8 p:n
ohjelmana
oli op. V. Tupalan,
past.
M. Mustosen
ja rva Siska Seppälän puheet,
kuorolaulua,
soittoa,
runo ja varjokuvia.
V. r926 lasten kevätjuhlassa
(huhtik.)
puhuivat op. A. Rautiainen
ja K. Pylkkänen, syksyllä sekä lasten että aikuisten
juhlassa
Osk. Orasmaa
ja
rva E. Laurila.
Paitsi tilattuja
puhujia
on piirin puolesta
kiertänyt
seuran
alueilla
useampia
kiert åvi:'
puhujia,
kuten J. Matisto,
O. Orasmaa, T. Tuovinen,
yliopp. Salokas,
y.m.m.,
joiden
Forssassa
ollessa
toimitettiin
tilaisuuteen
puheen
lisäksi muutakin
ohjelmaa.
Erittäin
ansaitsee
mainitsemista
:; vuotta
sitten
(1929)
Forssassa
pidetty
Hämeenlinnan
raittius piirin
vuosikokous
ja juhlailtama.
joissa
ohjelma
oli monipuolinen.
Puhujina
esiintyivät
mm. kirkko-
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herrat
E. Laurila
ja K. Ka'hilu o to,
reht. J. E. Hyötyniemi
jahra
J.
Matisto;
kuoroja
yksinlaulua,
runo ym. kuului ohjelmaan.
Vuosikokouksessa
jaettiin
myös seurain
zo-vuo tismerkkejä,
joista
Kaiku
seurarikin
10 jäsentä
tuli osallisekSI.

Tuskin
tarvinnee
rnairn ta,
että
kaikenlaisissa
ohjelmapuuhissa
Kaiun
johtokunnan
jäsenillä
0~1
luonnollisesti
myös
aina
ollut
erilaisia
tehtäviänsä,
millä puhe vaikkapa
vain
tervehdyspuhe
millä muuta
ohjelmaa
tai tointa.
Kahden
viimeisen
vu csik ymrnenen ajalla ovat Kaiun
puheenjo htajina olleet op. H. Kivikoski,
past.
K. Kahiluoto,
opettajat
E. Sipilä,
K. Pylkkänen
(aikatietoja
puuttuu), J. Ra nttila 1923-27,
A. Mäk irien 1928-30,
E. Sipilä 193132, K. Pylkkänen
1933-.
Sihteerin tointa
ovat täl.ä
ajalla
hoi ta ..
neet kirjuri Fr. Lehti, op. H. Kivikoski, A. Hirsjärvi
ja vuodesta
1929
alkaen
H. Hirsjärvi.
Aikaisemmin
toimivat
pisimmän
ajan sihteerinä
urkuri
Luotonen
ja kirjuri
Fr.
Lehti.
Rahastonhoitajina
ovat toimineet
viimeisillä
vuosikymrne niila : J. V.
Helin 1907-10,
H. Kivikoski
1910
-17,
J. Rantanen
1917-27,
E. Sipilä
1927-30
ja
H.
Kivikoski
[930-.
V.
1932
muodostaa
käänteen
raittiushisto
riassa ; raittiusväen
suruksi
kaatui
kieltolaki.
Samana
vuonna .helatorstaina
pidetyssä
juhlassa
Forssan
seurakuntatalossa
puhui rovasti Heikinheimo
vakuut-

ta vasti raittiusasias.a
; samoin
toisella kertaa samassa paikassa
tri S.
Sirenius.
Heidän
toimestaan
perustettiin myös raittiusmielinen
päivälehti Aika, jonka elinikä jäi kuitenkin lyhyeksi.
Sen jälkeen
on Kaiun oma-aloitteinen
toiminta
taas
vilkastunut.
Rikaso hjelmaisia
perheiltamiakin
on jäsenten
innostamiseksi ja
virkistykseksi
pidetty.
Arvokasta
lisää ohjelmiin
on saatu
senkin kautta,
että seuran
jäsenikEi ja johtokuntaan
on liittynyt
yhteiskoulun
opettajia;
aikaisemmin
jo E. Knoblock,
sitten J. E. Hyötyriierni ja näinä vuosina
H. Teppo ja P. Oura. Työväenopiston
taholta myös on saatu arvokasta
apua, mm. näytelmien
muodossa,
kuten nyt 50-vuotisjuhlassa,
samoin
viime marraskuun
juhlassa,
jolloin
opiston johtaja
rva Elli Laurila
piti puheen. Juhlapuhujana
silloin oli
kanslianeuvos
N. Liakka.
Viime 'vuosina
on Forssan
valtuusto myöntänyt
varojakin
suoraan KaiulIe, kun niitä sensijaan
aikaisemmin
myönnettiin
vain
piiritoimikunnan
vålityksellå
pienemmässä määrässä.
Niinikään
on vuosittain
myönnetty
varoja
lasten
raittiuskirjoituskilpailuja
varten tarvittaviin
kirjasiin.
Takavuosina
asettui
Kaiku
seura
so lidaari sek si
myös
raittiuslautakunnan
kanssa
yhteisvoimin
edistääkseen
raittiusasiaa; anottiin
denaturoidun
spriin
säännöstelyä,
puuhattiin
kansalåiskokous
(1927)
yrn. Mainitsemista
ansaitsee
tässä myös tänä vuonna
toimeenpantu
nimien
keräys
alkoholijuomien
myynnin
rajoittamista
yrn. tarkoittavaa
anomusta
varten.
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Ilman vaikutusta ei sekään
liene
mennyt.
Uhrauksiin on Kaiku seura myöskin aina c.lut valmis, jos sillä vain
on ollut varoja. Niinpä se aikoinaan
toimitti aina Siperiaan saakka kirjallisuutta
sinne tuomituil!e
vangeille. Myös myönsi Kaiku seura
varoja esim. LönnrotilIe
pystytettävää
muistomerkkiä
varten;
samoin pääkaupungin
teatterin raittiusravintolaa
varten
tarvittavan
kaluston hankkimiseen jne. V. 1891
päätettiin antaa 10 mk palkinto jokaiselle tunnetulle juo mar il.e, joka
suostuu vuoden ajan olemaan ehdottomasti
raittiina.
1895 'päätettiin perustaa säästökassa, johon seuran jäsenet tekevät säästöjä, ja jos jäsen rikkoo
raittiuslupauksensa.
jää säästö seuralle. 1897 päätettiin teettää hopeinen rintaneula, jossa oli nimi Kaiku. Sen pitämisestä toivottiin h elpotusta kiusausten välttämisessä ja
saman aatteen kannattajat
tuntisivat toisensa matkoillakin.
Tällaisista toimenpiteistä
ei kuitenkaan ole o.Iut toivottuja tuloksia. Mutta edellisten sukupolvien
moninainen uurastus oikean asian
voitt oon viemiseksi kannustakoon

meitä jatkamaan heidän perintöänsä jalon raittiusaatteen
puolesta,
vaikka
kehityksessä tapahtuu kuluneiden
vuosien tapaisia tak atalviakin, sillä vastustajain joukko on
suuri.
Kaatuessaankin
oikea asia
kaatuu kuitenkin eteenpäin. Juuri
raittiustyö sai aikaan sen, että juomatapa. tunnustetaan
pahaksi sekä
alettiin pitää häpeällisenä
kulkea
viina pullo
taskussa
näkyvissä ja
että vihdoin kansa 'halusi kielto.akia, vaikka se ei valvonutkaan
sen
säilymistä.
Toivomme nousevasta
polvesta
parempaa
tulevaisuuden
vartijaa, kun sille sitkeydellä ja kärsivällisesti selitetään asiain tilaa ja
raittiuden merkitystä.
Voitaneen
lopuksi pitää historiikkiin kuuluvana merkintää myös
siitä, kutka nykyään kuuluvat johtokuntaan.
10 vuotta
sitten olivat
johtokunnassa
ja edelleen opettajat H. Kivikoski, A. Hirsjärvi, H.
Hirsjärvi, E. Sipilä, K. Pylkkänen
ja J. Ranttila sekä hra ]. Rantanen (varalla nti A. Tähtinen). Nyt
kuuluvat siihen yhä samat jäsenet
ja lisäksi kirkkoherra
E. Pispala,
yhteisk. opettajat E. Knoblock , H.
Teppo ja P. Oura. Seuran jäsenluku oli vuoden vaihteessa 53.
Juuso Ranttila.

Forssan
Lehdessä
-34.
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7/10. 9/10 ja

Muuan riitajuttu Kuhalan Tölöstä.

Kauppalassa olevan Tölö~ ta.o n
kantaisänä
mainitaan olleen viime
vuosisadan taittumissa Matti Heikinpoika, s. 1782 ja kuoli 1843.
Hän oli kotoisin Jokioisten Latovainion Markulasta ja siirtyi Tammelaan heti ensimäisen
vaimonsa
Maria Antintyttären,
Kiipun Paaralta, kuoltua 1808. Kuhalan kylään tu.tuaan .hän meni 'heti seuraa vana vuonna naimisiin Kuhalan
Mattilan talon tyttären, Liisa Antintyttären, kanssa. Mutta kun tämäkin kuoli jo v . 1814, otti hän
emännäkseen
nuoren 22-vuotiaan
Anna Mikontyttären,
jonka
kotoperä
oli Linikkalan
Myllylästä
(Myllylån torppa oli jotenkin siinä
vaiheilla, missä Forssan vanha tori
sijaitsee).
Matti Heikinpoika siirtyi 'I'ö.ön talon isännäksi v . 1819
tai 1820. Tästä hänen kolmannesta avioliitostaan
oli neljä lasta,ni• mitt. Matti Petteri (1818-1'850),
Jaakko (1823-1884),
Kaisa-Liisa
(1825-1916)
ja Tuomas, s. 1828.
(Muutti
Humppilan
Huhtaalle
Frantsilan
torppaan,
josta hän
myöskin otti emännän
itselleen.)
Matti Petteri meni naimisiin Hed-

vig- Kustaantyttären
(1821-1849)
kanssa Talsolan Sorrilta sekä toisen kerran Brita Katariina Matintyttären, s. 1824, kanssa, Tammelan Lunkaan Mattilasta.
Juuri
näitten,
Brita Katariina
Matintyttären ja Matti Heikinpojan
toisen pojan, Jaakon, kanssa
tu.i
käräjäjuttu
Tölön talon hallintaoikeudesta.
Sivumennen on mainittava, että Jaakko ei asunut talossa,
vaan viljeli Kuhalan kylässä
olevaa
Hakala
eli Kopila-nimistä
torppaa, joka kuului samassa
kylässä olevaan Yiiskylän taloon.
Tämä riitajuttu oli ollut esillä jo
kihlakunnanoikeudessa,
mutta sen
päätöksestä
valitti Brita Katariina
Matintytär laamanninoikeuteen,
joka oli kihlakunnanoikeuden
ja hovioikeuden välimuoto.
Laaman ninoikeuden päätös kuuluu
vapaasti
suomennettuna
näin .
Uudenmaan ja Hämeen laarnanninoikeuden päätös kihlakunnanoi-·
keuden päätöksestä
Tammelan pitäjänkäräjäkunnan
laamanninoikeuteen
vedotusta
jutusta, joka
koskee edesmenneen
sukuoikeustilallisen
Matti Petteri Matinpoika
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Tölön
jälkeensä
jättämää
leskeä
Brita Katariina
Matintytärtä
yllämainitun
pitäjän
Kuhalan
kylässä,
ollen hänen
asiamiehenään
herra
käräjä.kirjuri
Carl Johan
Reinho.d
Ollberg
vetoojana,
sekä mainitun
Matti
Petterin
veljeä,
torppari
Jaakko Matinpoika
Hakalaa
samasta kylästä.
Jaakko
Matinpoika
oli
määrätty
holhoojaksi
Matti Petteri Matinpojan
edellisestä
avioliitosta
Hedvig
Kustaantyttären
kanssa
syntyneille
lapsille Johan
Heririki.le
ja Amanda
KaroliinalIe.
Vastaajana
tässä.
jutussa
oli
Jaakko
Matinpojan
puolesta
varatuomari
Carl Granfelt
ja koski asia
Jaakko .Matinpojan
saamaa kirjallista haastetta
kihlakunnanoikeudessa esitettyyn
vaatimukseen,
että
Brita
Katariina
Matintytär,
joka
leskenä
Matti
Petteri
Tölön
kuoleman jälkeen otti hoitoonsa
ja .hallintaansa
tällä elinaikanaan
Tamme.an
pitäjässä
Kuhalan
kylässä
olleen
Jokioisten
kartanoitten
omistaman
Tölön
sukuoikeustilan.
olisi oikeutettu
hankkimaan
taloon
hallintaoikeucien,
mutta
Brita
Katariina
Matintytä.r
.o li kartanon
puolesta
ylössanottu
talosta
ennen
Tuomaanpäivää,
ja talo luovutettaisiiri Jaakko
Matinpojan
hallintaan.
Myöskin
o.i esitetty,
että
talo oli huonosti
hoidettu
Brita
Katariina
Matintyttären
aikana
ja
ettei hän myöskään
äitipuolena
pitänyt huolta e dellämainiutun
riesvainaja nsa Matti Petterin
lapsista.
Tässä
riidassa
oli kihlakunnanoikeus antanut
päåtöksensä
9 p:nä
marraskuuta
1852.
Silloin tuli toteen näytetyksi,
että pesä oli selvi-

tet7.
edesmenneen
Matti
Petteri
T'ölön
sekä
hänen
isänsä
Matti
Heikinpojan
kuo.ern an jälkeen
23
p :nä
helmikuuta
1844 pidetyssä
perinnönjaossa.
Matti Heikinpoika
oli antanut
jo elinaikanaan
tilan
hallintaoikeuden
kysymyksessä
olevaan Tölön
sukuoikeustilaan
pojalleen Matti Petterille.
Ja kun tämä vasta tämän jälkeen, eli 14 p :nä
helmikuuta
1850. meni naimisiin
lunkaalaisen
Brita Katariina
Matintyttären
kanssa
olematta
siitä
avioliitosta
lapsia,
ei senvuoksi
Brita Katariinalla
ollut mitään
oikeutta
tilaan.
Myöskin
oli näytetty toteen,
että hän ei ollut antanut tarpeellista
hoitoa Matti Petteri Tölön ensimäisestä
avio liitostaan
Hedvig
Kustaantyttären
kanssa
syntyneil.e
lapsille
Johan
Henrirille ja Amanda
Karo liinalle
sekä
että Brita Katariina
oli talurrpit o nsa aikana päästänyt
tilan rappiolle.
Sitäpaitsi
herra
kapteeni
Bremer,
joka omisti edellämainitun
suku oikeustilan,
o.i tehnyt kirjallisen
sopimuksen
5 p :nä huhtikuuta
1852,
jossa sopimuksessa
hän suostui siihen, että Jaakko
Matinpoika
Hakala jo sinäkin
aikana,
kun hänen
holhokkinsa
ovat
alaikäisiä.
saa
hoitaa
tilaa ja astua
sopimuksen
mukaan
heti hallintaan.
Kulut
kuitattiin
asian
laatuun
katsoen
asianomaisten
kesken.
Kuitenkin
jätti kihlakunnanoikeus
Brita Katariinalle
kirjallisen
va;ituscikeuden.
mikäli
asia
koski
Jaakko
Hakalaa,
Hämeeniinnassa,
11 p: nä toukokuuta 1853.
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Laamanninoikeus,
joka asiassa
jo oli selvittänyt
kantansa,
ei voinut myöntyä
Brita Katariina
Matintyttären
vaatimukseen
ja päätti
yhtyä
kihlakunnanoikeuden
päätökseen
sen
vah vistamalla,
ettei
Brita Katariinalla
o.e Tölön
sukuoikeus tilaan
mitään
oikeutta
sen
paremmin
kuin kysymyksessä
olevain lasten
huoltoonkaan.
S;t:i··
paitsi ei hänellä ollut myöskään
o ikeutta
hakea muutosta
tähän
päätökseen.

Päivä

ja paikka

kuin

Laamannirioikeuden

yllä.
puolesta:

o

G. Utter.
(määrätty)

Tähän siis päättyi tämä riitajuttu
ja Matti Heikinpojan
toinen poika.
Jaakko,
astui
luo nn ol.isesti
isännyyteen
ja piti sen kuolemaansa
asti,
vuoteen
1884.
Senjälkeen
siirtyi
talo
taas hänen pojalleen
Kalle Tölötle.

J. V. Kaleva.
Forssan

Lehdessä
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Vanhoja helavalkeeketoja
Tammelassa.
Kyllä nuoriso
entisaikaankin
halusi ieikkiä,
tanssia
ja muulla
tavalla huvitella.
Mikäs siitä sen parempana merkkinä
kuin se, että melkein jokaiseen
suurempaan
kylään
niin
Tammelassa
kuin muuallakin
maassamme
muodostui
jo ylimuis ..
toisista
ajoista
asti jatkuneen
käytön kautta
oma ta nssiket o nsa. Eamoin kuin helavalkeaja myöhemmin
keinupaikkansakin.
Monen
sukupolven
aikana on nuoriso
niille kesäiseen
aikaan
koko o ntunut
ei vain omasta kylästä, vaan kauempaakin,
usein
kuuluisimpiin
paikkoihin naapuripitäjistä
asti.
N yk yaika on kaikin
tavoin
koettanut
.heikentää
niiden merkitystä.
Kun
neljännesvuosisata
sitten näilläkin
main alettiin perustaa
työväenyhdistysten
taloja,
siirtyivät
nuorison
tanssit
suureksi
osaksi niiden suojun.
Kun samoihin
aikoihin
alkoi
ilmestyä
muitakin
aatteellisia
seuroja, kokosivat
ne moninaisiin
harrastuksiinsa
samaa
nuorisoa,
joka
kävi noilla vanhoilla
huvittelupaikoilla.
Vihdoin
ovat viranomaiset
hätyyttäneet
noita laittomia
»nurkkatansseja»,
jopa niin rajusti,
että
dynamiitilla
räjåytettiin
rikki leikkike toje n pintaa,
kuten
Jokioisilla

Reh tijärven
PirulankankaalIa.
Siten
onkin
jo onnistuttu
hävittämään
miltei
sukupuu.ttoon
kylien
yhteiset
aisakeinut,
samoin
kuin
ovat
unohtuneet
useat leikkikentätkin.
Mutta
k uuluisirnpien
maine elää yhä nousevien
nuoris opol ..
vien keskuudessa
eikä mikään mahti näy voivan masentaa
tuo+ vanhaa perintätapaa.

Histo riallises ti mielenkiin toisimpia
ovat
vanhat
helavalkeapaikat
ja tanssikedot,
jotka useid olivat
toistensa
yhteydessä,
koska
täten
saattoi
hyvin yhdistää
molemmat
niiden tarjoamat
huvitukset.
Mainitse n tunnetuimmat
tällaiset
kedot
vanhan
Tammelan
alueelta.
Suku"
ian,
Talpian
ja TOHon,
ehkäpä
muittenkin
lähikylien
nuorison
kokoontumispaikkana
oli Vehkanokka
eli
Sannan nokka
Sukulanjärven
rantamaIla,
n. 1f2 km Vihtaniem en
ent. torpasta
järveen
päin.
Täällä poltettiin
keväisin
hela valkecta
ja tanssittiin
pitkin
kesää.
Läh eisillä . k yli.la
oli
tämän lisäksi
vielä oma leikki- ja valkeenpolttopaikkansa.
Niinpä Torrolla
oli sellainen
Marttilan
koivu metsällä
ja
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Häiviän
kyläläiset
kokoontuivat
Riuttankedolle,
joka
on vähän
matkaa tiestä metsän keskellä.
N.
W vuotta takaperin siellä vielä yleisesti käytiin tanssimassa ja valkeata pottamassa,
mutta näyttää tapa
JO unohtuneen.
Sen jälkeen siirtyivät nämä toimitukset lähellä olevaan Valtaimen kujansuun metsikköön,
minne ehkä vieläkin kesäisin nuorisoa kokoontuu.
Kallion
ja Riihivalkaman
kylien
nuoret
riensivät kesäisinä lauantai- ja sunnuntai ..ehtoina
J ontturin kallioile
Sakarin talon kohdalla. Kydön
kyläläiset
kävivät
Syrjänharjulla,
Kaukjärven
rannalla, sijaitsevalla
tanssija kokko paikalia,
mutta
pelkkä
helavalkean
polttopaikka
oli Koikkurin kalliolla Pyhäjärven
rannalla. - Tammelan kirkonkylän
nuorisolla oli oma tanssipaikkansa
Syrjänharjun
eteläliepeellä, paikalla, jonne tie kävi Humalaisen talon
luota.
Portaan
laajan
kulmakunnan
tanssipaikkana
oli n.s. Naistenketo
Hämeenlinnaan
vievän tien varrella, Porrassyrjän
mäen alla, josta
toinen tie haar aantuu Portaan metsäkulmalle. Täällä kcikoontuu nuorisoa ehkä vieläkin kesäiltoina, h uvittelupaikka kun on yksi kaikkein
vanhimmista Tammelassa. - Hykkilän ja Lunkaan nuoriso ei ole vieläkään unohtanut Koukonpään
ketoa sie.Iä Okslahden tien varrella.
Letkun
kylän
nuorison leikkipaikka oli keskellä maantietä, noin
kilometrin
matkan päässä kylästä
Somerolle päin sijaitsevalla Korsunmäe.lä. Aikoinaan mäen päällä oli
n. 10 m:n leveä tasainen
paikka,

jossa piirileikkiä hypättiin pyhäehtoisin ja toisinaan poltettiin valkeetakin. Joukkoon
tuli usein nuorisoa Patamoltakin,
samoin Someron
lähikylistä. Nyt on mäki jo alennettu ja vanha tanssi paikka siten rikottu. Seudun varsinainen .hela valkean polttopaikka o.i Tourunjärven
rannalla Hiiskan kalliolla. - Liesjärven kulman tanssi- ja polttotanner oli Hiiliniemen korkealla laella.
Myllykylän tienoilla sijaitsi soma
tanssi- ja helavalkeanpoittopaikka
Ajo nkal.io lla, joka on vähän matkaa kylästä Kukkamolle päin ja n.
100 m maantieltä
syrjässä. Paikalla
poltetaan ehkä vieläkin helavalkeita, taitaa siel.ä vielä aisakeinukin olla kunnossa. - Pihtikoskella
varmaankin on vielä tapana kesäiseen
aikaan kokoontua
piirileikkiin jokisillalle myllyn luona.' Aika ääni
kuului sieltä vielä joku vuosi sitten
lauantai-iltoina
ja pyhäehtoisin
yli
pu o.e nyo n. - Teuron ja Kuuslam ..
min kylien leikkipaikka oli Aholan
luona Ylilekkalan maalla. Lähellä
o.evassa
santakuopassa
poltettiin
valkeeta helatorstaisin ja helIuntaisin. Monta vuosikymmentä
on siitä
jo kulunut, kun täällä hypåttiin,
mutta
jälkeen
pain
otti nuoriso
tanssipaikakseen
Teuron jokisil.an.
Sekin on jo täytynyt jättää käytännöstä pois, kun tavaton ääni håiritsi kylän vanhempaa väkeä. Nyt on
täärä suosittuna kesäisenä kokoontumispaikkana
kaunis keto Kuuslammen Myllynharjun alla. Varsinkin juhannusöinä
kokoontuu tänne
sadottain nuorta väkeä aina Urjalasta ja Hat-tulasta asti. Tasaisella
kedolla näyttää piirileikki sujuvan
hupaisasti.
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Kojo n puolella poltettiin
Jieln va!keita
Mattilan
pe.tornäessä
sillä
kohtaa,
missä nyt on Nuorisoseuran talo.
Kentän
vieressä
kasvoi
suuria
kuusia,
joitten
alle pääsi
suojaan
sateen sattuessa.
Forssan
tienoilla
oli
yhtenä
,he;avalkeen
p o lt topaikkana
Kikkerän
kallio
Haudankorvan
alueella,
paikalla,
missä
nykyisin
on kutomatehdas.
Mutta
muillakin
rn äil.ä poltettiin
valkeita,
kuten Vieremän
ja Linikkalan kyläkunnissa.
Vanhan 'tavan mukaan vain helatorstaina
ja helluntaina
,poltettiin
valkeita,
muttei
juhannuksena.
Juhannuskokot
ovat vasta nykyisen sukupolven
aikana tulleet käytäntöön
jahe.luntaivalkeat
jääneet
vain helatorstaisin
ja juhannuksen
aattoiltana
poltettavaksi.

\'l1osi"atojcn
takaa
ju o nt uva t
hela vaikeiden
liekit.
Tapaperinne
on voimakas
ja sitkeä,
eikä uusi
aikakaan
voi k itxeä juurettomaksi
esi ..isien jättämää
perintöä,
vaikka
se rn u uttelee
ja kehittelee
sen ilmenny-ksia. Lähes 1000 vuotta sitten
kertoi
muuan
historioitsija,
miten
Pohjolan
kansat
polttivat
vuo rillaan valkeita
auringon
kunniaksi.
Meidän aikamme
nuoriso jatkaa tapaa tietämättä
sen alkuperää.
Mutta elävä tuli on puoleensavetävä
ja
merki.linen
tunnusmerkki
ikuisesta
kaip aukse sta.
Mitähän
olisi, jos
ensi kesänä järjestettäisiin
hela valkeaketju
mäeltä
mäelle kautta
koko Lounais-Hämeen?

E.A.
Forssan

Lehdessä
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Tammelan hautuumaan muistomerkit.
Kun esivanhempamme
halusivat
kunnioittaa
jonkun
Kuolleen
omaisensa tai ystävänsä
muistoa,
niin he
pystyttivät
hänen
haudalleeri
muistomerkin,
tavallisimmin
n. 2 metrin
pituisen
laudan,
josta
neljännes
upotettiin
multaan
ja loppu jäi näkyviin haudan
yläpuolelle.
Tällaista
muistomerkkiä
nimitettiin paanuksi.
Vanhemman
henkilön
.haudalle
pystytetty
paanu maalattiin
mustaksi, mutta nuorena
nukkuneen
valkoiseksi,
Varhaisempina
aikoina
ei
täliaisi ssa
paanuissa
ollut mitään
merkintöjä,
,pelkkä
paanu
vain,
mutta myöhemmin,
tietojen
ja taitojen
kehittyessä,
alkoi
niihin
ilmestyä
tietoja
vainajan
syntymäpäivästä,
samoin
ku o linpäivästä,
vainajan
nimi sekä usein vielä joku
lyhyt lause raamatusta
tai virsikirjasta. Ne merkittiin
låkkipelli sta leikatulIe levylle. joka sitten ,kiinnitettiin rautana nloilla paanuun.
::vr.erkinnöissä
ei käytetty kirjoituskirjaimia, vaan koetettiin
jäljitellä
niitä
kirjaimia,
joita niihin aikoihin
käytettiin painetuissa
kirjoissa,
Vähitellen alkoivat näiden muistomerkkien
u lk o m u o do t muuttua
ristinrnuo to isiksi, ilmaantui
raudasta
valettuja
ristejä,
sekä viimeisten
vuosikymmenien kuluessa
ovat kivestä h aka-

tut muistomerkit
tulleet melkein yksinomaan
käytäntöön.
Käyåessäni
Tammelan
seurakunnan
hautausmaalla
kesällä
1934
merkitsin
siellä muistiin
yhteensä
848 muistomerkkiä.
I iistä
oli noita aikaisempaa
mallia olevia puisia
paanuja
enää vain 92, puisia ristejä
276,
rautaisia
ristejä
101, muita
rautaisia
merkkejä
10 sekä kivisiä
muistomerkkejä
369. Eräs hauta oli
koko
pituudeltaan
ja leveydeltään
peitetty
pienillä,
pyöreillä
kivil.a.
muutamien
.hauto jen
ympäristöt
olivat reunustetut
sileiksi hak atuilla kivilaatoilla
ja itse hauta koristettu
kukkaistutuksilla.
Muutamilla
haudoilla
taasen oii vainajan
nimellä varustettuja
sieviä m armorilevyja.
Kehitys
on nykyisin menossa
siihen suuntaan,
että vainajain
kunnioittamiselle
omistetaan
entistä suurempaa
huomiota,
ei yksin siinä,
että
muistomerkit
tehdään
en tistään kalliimpia
ja samalla myöskin
kauernm an kestäviä,
vaan myöskin
siinä. että ennen
unhoon
jääneille
haudoille
on myöhemmin
pystytetty
verrattain
kalliskin
muistomerkki.
Totesin
tapauksia,
että muu ta.n ia
kymmeniä
vuosia
aikaisemmin
k uo.Iut isä on saanut
mu ist o rnerkk ins vasta äskettäin
kuolleen
poiä
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kansa yhteydessä.
Samoin
hautoja
alettu istutuksilla
la nyt vasta, näiden oltua
ta jopa pitkiäkin
aikoja.

on m o nia
koristelh oitarnat-

luis tornerkkeja
on
pystytett y
yhteeensä
8IO vainajalIe,
joista miehiä on 3I4, naisia 286 ja ja lapsia
210. Että
tämä luku on pienempi
kuin patsaiden
kokonaismäärä,
jo.hturrsiitä.
että on kaikkiaan
277 sellaista patsasta,
joista
ei enää saa
selvää kenelle ne on pystytetty.
Monikin paanu on vielä verrattain
hyvässä kunnossa
muuten,
mutta tuo
.äkkipelti
on niin ru o stunut,
ettei
siinä olleista nimistä saa mitään selvää. Kun mainittu
hautausmaa
on
suuruudeltaan
vähän
yli kahden
hehtaarin
laajuinen,
tulee tuosta
848
muistomerkin
määrästä
niitä
tällaiselle
alueelle
verrattain
tiheään.
On
vaikeata
määritellä
muistomerkin
saaneiden
yhteiskunnallista
asemaa, kun heitä ei persoonallisesti tunne. Ja patsaassa
on ainoastaan
nimi, .hyvin useasti
vain nimi. Sen
verran
kuitenkin
yritin
tuollaista
erittelyä
tehdä, että luettelooni
tuli taloilisia
I68, säätyläisiä
53 ja itsellisiä 96. On otettava
huomioon.
että säätyläisten
ja itsellisten
lukumaaraan
on osaltaan
vaikuttanut
Tammelan
hautausmaalla
Mustialan ja aikoinaan
Forssan
mukana
olo.
Varallisuus
ei ole tässä asiassa tärkein tekijä, kyllä
varoja
näyttää
saadun,
kun vain on ollut .hyvää
tahtoa
vainajan
muiston
kunnioittamiseen.
Aviopuolisot
ovat usein
pystyttäneet
muistomerkin
lastensa
haudoille;
on joskus
jopa 8 lasta,

on åiti ja 6 lasta. on isä, äiti ja -t
lasta jne.
Paitsi patsaita ja kukkia on muu
tamien hautojen
ym paril.e istutettu
kuusia
eristämään
hautakumpua
tai
k um puja
muusta
ympäristöstä.
Suurimpia
tällaisia ovat kauppaneu ..
vos Wahrenin
ja tri Granfeltin
perhehautojen
istutukset.
Saaren
kartanon
omistajia
on myöskin
aikojen kuluessa
haudattu
yhteen
ryh ..
mään, ja kun siihen viimeksi
haudattiin yksi tällainen
isäntä, W. E.
de la Chapelle,
niin nyt tälle kummulle
muurataan
parhaillaan
sementtitiilistä
pientä kappelia.
Hyvin
hoidettujen
hautojen
iukuun merkitsemme
vielä myöskin
sen yhteisen haudan,
jossa punakapinan aikana aseettomina
surrnatut
Mustialan
oppilaat viimeistä untaan
nukkuvat.
Ihmisyyden
kannalta
katsottuna
olisikin
suorastaan
anteeksi antamatonta.
jos tämän haudan hoito laiminlyötäisiin.
::Kun viettää parvan tuolla paanujen parissa,
niin monta
asiaa siinä
mieleen muistuu.
Tuossa on kaunis
ja kallis muistomerkki,
joka on pystytetty hyväpalkkaiselle
valtion virkamiehelle
ja
hänen
vaimolleen.
Kauniisti
tehty
kylläkin.
Mutta
Tammelan
kunnan
kuntakokousten
pöytäkirjoista
nåk yy, että tuolle
valtion virkamiehelle
on luovutettu
kunnan
varoista
300 markkaa
vaimonsa
hautaamisen
avustamiseksi.
Tämä summa lisäksi vielä sellais~na
aikana, jolloin eivät omillaan
eläjät
kuluttaneet
kolmeakymmentäkään
markkaa
omaisensa
hautaamiseen.
Tällaiset
muistot
häiritsevät
väkis-
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te nxin sitä tunnelmaa.
joka meihin
syntyy
kalmistossa
k ulkiessamrne.
Viime
vuosisadan
kolmannella
neljänneksellä
haudattiin
Tammelan
hautausmaan
ulkopuolelle
muuan ihmispeto,
joka ensin tappoi
erään vaimon
ja sitten
vangituksi
tultuaan
itsensä.
Hänet
haudattiin
pystyasentoon,
pantiinpa
vielä tuo
mu rhapuuk k o kin
mukaan.
Kun
hautausrnaata
sitten myöhemmin
lisättiin sinne päin. joutui
tämäkin
vainaja se nt äån lopuksi pyhitettyyn
mu ltaa n.!
Niin rankaisi
kirkko
tuota k akseismurhaajaa
sekä äärimmäiseen
sjveettörnyyteen
vajo nnutta
miestä,
ettei suonut .hänelle leposijaa
siihen
tarkoitukseen
vihityssä mullassa.
Ja
1 Edellä mainittu
murhamies oli räätälin poika Matti
Sohlman,
kotoisin
Kuuston Nurnmelta T,a.mmel~sta. Isänsä
verstaassa olisi Matilla kyllä ollut työtä
mutta hän ei halunnut sitä tehdä. Eikä
hä-n halunnut tehdä työtä taloissakaan,
vaikka oli hyvin kehittynyt,
vankkarakenteineri mies. Kuljeskeli vain joutilaana, elättäen itseään var.astarnalla ja ryöstämällä. Kerran hän oli matkalla Sukulan kylästä Tammelan
kirkolle
päin.
Saa vutti siinä Häiviän kyliin ja Similän
tienhaaran välillä Häiviän Ylitalon »pikkupiian», Vilhelmiina Enbergin, joka oli
matkalla Nuutin torppaan kauraryynejä
sisältävä nyyti kädessään. Tämän nyytin
Matti ryösti tytöltä, poikkesi Kydön
kylään ja keitti ryyneistä puuroa. Pari
päivää tämän tapauksen jälkeen hän sitten' siellä Pernunnumrnella
tapasi erään
vaimon, jota houkuttelie.nrautumaan
itselleen. Kun v-aimo ei suostunut, tappoi
Matti hänet ja niin pääsi tahtonsa perille. Kun hän sitten vangittiin ja oltiin
häntä viemäss-ä Hameenlinnan
vankila-an, niin vanginkuljettajan
syöttäessään
hevostaan Rengon
pitäjässä,
onnistui
Matti saarnaan torpan eteisestä viikatteen j-a katkaisi sillä kaulavaltimonsa.

me
voimme
tuollaista
mcnette.yå
jonkun
verran
ymmärtää,
silloiset
olot huomioon
ottaen.
_:'[utta mitä sanoo nykyinen
k a nsa seuraavasta
tavasta. joka o.i käytännössä
ainakin
vielä viime vuosisadan
kolmannella
neljänneksellä:
Kun vaimo synnytti
lapsen ja kuoli
ennen
kun oli tullut ki rk ko o n otetuk si, niin hänet saatiin kyllä h a u ..
data
yhteiseen
hautausmaaha
n,
mutta ei saanut
häntä
viedä sinne
portista,
vaan hautausrnaa.a
ympäröivän
aidan ylitse
Haudankorvalainen
Johannes
Enberg
(synt.
1850)
on
kertonut
rnuistaneensa
vielii yhden
tuol.aisen,
itse näkemänsä
h autauksen
Kun kantajat
lähestyivät
porttia.
kääntyivät
he
siitä våhän sivulle ja eturnaisina
ele ..
vat
kantajat
nostivat
arkun jalkapuolen kiviaidalle,
niin pitkälle kuin
ylettyivät.
Menivät
itse po r tis ta sisään, siirsivät
arkk ua
eteenpäin
niin pitkälle kuin takimm aiset kan ..
tajat
ylettyivät
sitä kuroittamaan.
Nämäk in menivät
vuorostaan
portin kautta
hautausmaalle
ja ottivat
arkun muuri.ta.
jonka jälestä
hautaarn ine n sitten tapahtui
tavallisessa
järjestyksessä
Vaimo
oli elänyt
laillisessa,
Jumalan
itse asettamassa
avioliitossa,
mutta kuolema
oli e stänyt hänet täyttämästä
yhtä sen ajan
vaatimaa
»järjestelyä».
Sivumennen
tulkoon
tässä mairntuksi. että tuollainen
»kirkk oo nottaminen»
näytteli
silloisissa
o.oissa
hyvinkin tärkeätä
osaa. Hyvin usein
järjestivät
naiset tuon toimituksen
siten, että tekivät
matkan
kirx ol!e
sunnuntaina,
jolloin saivat olla mukana
yhteisessä
jurn ala n pa lveluk ..
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ses sa, kun aamulla ensin olivat tulleet sakaristossa
k irkko o notetuiksi.
Mutta tätä tarkoitusta
varten eivät
he saaneet
mennä
sakar isto o n kirkon kautta,
vaan sen ulk o pu o.elta.
Vas;a
tuon toimituksen
tapahduttua sai hän mennä suoraan
sakaristosta kirkkoon,
jossa ennen
häntä
istui
jo monta. ties kuinka suurta
lurjusta.
Kirkkoonottamaton
vaimo
ei saanut
tervehtiä
kädestä
ketään,
ei parhainta
ystä väänsäkään.
Monilla muilla säänriöksillä
oli hänen
julkinen
elämänsä
rajoitettu.
Oliko
sitten ihme, jos
hänen
kuollutta
r uu mistaankin
häpäistiin
vielä siten.
et tå se raahattiin
hautausmaalle
'aldan yli.

Kirkoista
ja hautausmaista
oi
esivanhemmillamme
monia tarinoita. muutamat
jopa suorastaan
p o yristyttä viäkin.· Vanha
metsän vartija
Enberg
kertoi isoisäitään
kuulleensa kertomuksen
kahdesta
miehestä,
jotka
olivat hyvin riitaiset.
etsivät
aina tilaisuutta
tappoluun.
Eräässä
suuressa
tappelussa
olivat he kurripikin saaneet
kuoliniskun.
Heidän
ruumiitaan
säilytettiin
ennen
h autaamista
kirkon
lattian
alla.
Kun
kirkossa
pidettiin
rippikoulua,
niin
lattian
alta aikoi toisinaan
kuulun
omituista
kolinaa. Kun lukkari meni katsomaan
sinne, niin hän, alustaan johtavan
oven avattuaan,
näki näiden
tappelupukarien
olevan
riidassa keskenään
vielä arkk uihinsa
suljettunakin.
Milloin olivat nuo arkut
pystyssä,
toisinaan
vastaan.
milloin oli toinen
arkku poikittain
toisen
päällä
jne. Lukkari
ärjäsi:
»Ettekö
te perkeleen
tappe.upukar
it

voi olla vielä kuoltuannekaan
pelematta!»
Silloin asettuivat
jälleen niille paikoille
m ihin
alkujaan
asetettukiri.

tapark ut
ne oli

Edellisen kertojan
pojaita, Johannes EnbergiItä.
olen kuullut suvussa säilyneen
kertomuksen
niiltä
ajoilta,
jolloin
Tammelan
kirkon
sakaristoa
rakennettiin.
Perustusta
kaivettaessa
tuli sieltä
esille
monenmoisia
luita, mm. niin pitkiä kylk i.uita. ettei suurinkaari
silloin eläneistä miehistä
voinut niitä sivuille
\evitetyin
käsin »syllätä».
Ne olivat
siis vähintään
kahden
metrin pituisia, ja niiden avulla voitiin todeta,
että sille paikalle
oli aikaisemmin
haudattu
noita entisajan
jättiläisiä.
Entisajan
kirkoilla
oli haltija.
kuten
k aiki.la muillakin
huoneilla.
Ki rx o n
haltian
viran sai aina se
vainaja, joka sen kirkon yhteydessä
olevaan
hautausm aah an
ensiksi
haudattiin.
Tammelan
kirkon h a.tia tiedettiin
olleen pieni, vasta muutaman
vuoden ikäinen 'poika. » Joku» oli aina
»joskus»
sen nähnytkin.
Täl.ainen
nuori .haltia oli ·hyvin sävyisä. mutta sillä oli se heikko puoli, ettei se
myöskään
voinut
antaa paljoa tieto ja niille noidiile ja tietäjille,
jotka
entisinä
aikoina
kävivät
niitä kirkoista kyselemässä.
Edellä mainituista syistä olivat olot Tammelassa siinä suhteessa
siis huonolla
kannalla.
Piti käydä
aina Loimaalla
asti niitä asioita h oitelernassa.
Mutta sieltä sitten kyllä sai tietoja mitä
vain, sillä siellä oli haltiana
oikein
vanha mies. Mutta se oli niin äreä,
etteivät
aremmat
tohtineet
mennä
lainkaan
häntä
tapaamaan.
Vaati
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kirkkoon
mentäessäkin
mään »tasak äpälää»
kirkon

hyppääkynnyk-

sen ylitse. Jos toinen jalka jäi vähänkin
toisesta
jälelle,
niin haltia
ko lhasi oven syrjä.lä kappaleen
pois
kanta päästä.
Tästä
syystä koetettiin varoa uutta kirkkoa ja hau.ausmaata
perustettaessa,
ettei ensiksi
haudattava
olisi
ollut liian nuori
eik i' liian va nh akaan, ja kuulemani
mukaan
mentiin
siinä asiassa
toisinaan niinkin pitkälle, että pyydettiin naapuriseurakunnasta
tällainen
ensiksi haudattava,
jos ei itselle sattunu t sellaista
tulemaan
niin pian
kuin tarve vaati.
Kun forssalaiset
erosivat Tammelasta
ja laittoivat
itselleen
oman
hautausmaan.
eivät he etsineet
mitään sopivaa
haudattavaa,hautasivat sen kuin saatavissa
oli, vaikka

se olikin vielä lapsi." Siihen mennessä oli ehditty
jo sellaiseen
aikakauteen,
ettei
tarvitse
mennä
enää kirkkojen
haltioilta
tie.oja hakemaan,
kun niitä saadaan
kirjoista ja kouluista,
lääkärit
parantavat
sairaat.
poliisit etsivät varkaat
jne.
Olkaamme
kiitollisia
siitä,
että
saamme
elää tä.laisten
avustajien
hoivissa.
Mutta
muistelkaarnme
kunnioituksella
niitäkin
toisissa
oloissa
eläneitä.
Eivät
he taikauskostaan
huolimatta
olleet sen
huonompia
ihmisiä
kuin mekään,
pikemmin
päinvastoin.

Juho Rantanen.

2 Sulo Kallio. Synt,
18. 8. 1909.
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Pellavan viljely ja käsittely
vanhassa Perttulassa.
Pellavalla
on aikoinaan
ollut tärkeä sija m aalaisk ansa n taloudessa
vanhan Perttulan
alueella niin kuin
suuressa
osassa
Suomea.
Monet
vanhat
tavat ja uskomukset
keskittyivätpellavan
viljelykseen,
jotta
sille saataisiin
menestystä.
Ei millekään
muulle
talouskasville
ornistettukaan
niin suurta
kekovuotista
huomiota
kuin' .pellavalle.
Tärkein
pellavan
menestymisen
merkeissä
vietetty juhla oli laskiainen. Sekä miesten että naisten vaatetuksen
piti silloin olla mahdollisimman puhdasta
ja valkoista.
var .
hempina
aikoina
nimenomaan
pesunjälkeistä
pellavakangasta.
Miehillä oli yllään valkoinen
rohtirninen mekko ja naisilla hienomrnasta
pellavasta
ommeltu
leninki.
Vaikoisen vaatetuksen
uskottiin
aikaansaavan, että seuraavan
kesän pellavasta kasvaisi
ehjä- ja valkok uituista. Jotta
kuidut
lisäksi
tulisivat
pehmeitä
ja hienoja,
niin naisten
piti esiintyä laskiaiseria
hajahiuksin.
Vielä
r880-luvun
alkupuolella
oli

mainitunlainen
laskiaisvaatetus
yleistä.
Muitakin
.pellavankasvutaikoja
tehtiin laskiaisena
Isäni kertoi, että kun hän oli .paimenpoikana
siinä
r850- ja r Söo-Iukujen
vaihteessa.
hänen
isäntäväkensä
teki laskiaisena pellavan
menestyrniseksi
jonkinlaisen uhrin.
Isänsä
veisti vitsakepin tyven
sulkavasti
kärjekkääksi,
emäntä
.pisti siihen läskinviipalecn
ja paistoi
tämän
hiilustalla.
Sen
jälkeen
paimenpoika
sai viedä vitsakepin
sille saralle,
mihiri seuraavana keväänä
aiottiin 'pellavaa kylvää
Pellava
kasvaisi siten vitsakepin mittaiseksi.
Lask iaispaivän
mäenlaskut
tarkoittivat
samaa.
Kenen kelkka ensi
kerralla
kaatumatta
liukui
pisimmälle, hänelle kasvoi paras .pellava,
Mäkeä
laskettaessa
huudettiinkin
:
Pitkiä
pellavia!
Pella via kuin silkinsuonia!
- Muillekin
viljelysk as..
veille oli tällöin omat huuto nsa,
Pellavalla
oli kolme kylvöpäivää.
nim. Erkin päivän
jälkeiset
perjan .
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tait. joita
sanottiink in pellavaperjantaiksi.
Kullakin
oli oma, pellavasatoon
vaikuttava
tehonsa.
Ensim mäinen
oli
tappurap erjantai,
mutta
toisten
perjantaitten
nimiä
en ole enää saanut tietooni.
Muitten asiaa selvittävien
kertomusten
perusteella
voinee päätellä, että toisena
pellava perjantaina
kylvetystå
pella vasta tuli laadultaan
hienom paa
tavaraa,
joskin
vähemmän,
ja viimeisen .perja n tain kylvöstä
vieläkin
hienompaa
pellavaa.
Vielä muutamia
vuosia
sitten
muuan
emäntä
määräsi
isa n nålle : Kylvetään
meillä
vain keskisenäperjantaina,
Tulee
hienompia
pellavia,
joskaan
ei niin
paljon kuin ensimmäisen
perjantain
kylvöstä
saataisiin.
Pellavamaan
·muokkaus
ja kylvö
kuuluivat
miesväelle.
Pellavan
kasvupaikaksi
valittiin
mieluimmin
muhevap o hjainen maa rukiin jälkeisestä alasta. Täten oli rikkaruohoista vähemmän
haittaa.
Kylvöstä
alkaenpellavamaa
kuului
naisväen
haltuun,
eikä yksin emäntien,
vaan
myös palvelus tyttöjen
velv allisuuksiin.
Jo .pellava n taimiasteella
alkoi rikkar uo ho.jen puhdistus.
Kasvukauden
alkupuolella
emännillä
oli
usein
oma
erityinen
työkuntansa
perkauksessa.,
Ehdittyään
täysin
tulentuneeksi
pellava
»vedettii n», nykäistiin
juurineen maasta ja puhdisteltiin
m ullasta.
Pcllavanvarret
koottiin
sitten pivoihin
ja nämä ladottiin
ristikasoihin
Sellaisin a ne ka nnettiin
riivintuolin
viereen.
Kaksi henkilöä
kussakin
tuolissa
toimitti
pellavien
riipimisen,
kulkkuje n erottamisen.
Riivityistäpella
vista muodostettiin

yhtenäinen
kasa, ryvet yhtåällepain.
Jotta
kuituihin
vaikuttava
hikoilu
estettäisiin,
oli kasan sisässä olevat
pivot välillä nostettava
ulkornaisiksi, alimmat
päällimmäisiksi.
Sen
jälkeen
pella vat kimputettiin,
järjestettiin
ns. likosalkojen
väliin pih ,
teihin ja vietiin likoon.
Liotusaika
oli eri pitkä.
Huolel!isimmat
kävivät lik oja tarkkailem assa heti, kun
vähin
Iiotusaika
oli kulunut
umpeen. Lio tusaika riippui Iäm pösuh;
teista, veden kokoomuksesta
ja siitä. oliko vesi virtaava
tai seisova.
Liotuksen
jälkeen
pella vat levitettiin kedolle kuivumaan
ja ahdet ,
tiin sitten riiheen.
Sen jälkeen
ne
olivat valmiit loukutettavaksi
ja lih ,
dattavaksi.
Tämä tavallisesti
tapahtui
talkoilla.
»1 tteviikon»
aikana
emäntä
jo hoputti
isäntää
myllyyn
ohria käyttämään:
talkooväelle
piti saada erikoista
ruokaa.
s Itteviikon» loputtua
renki lähetettiin
myllyyn ja isäntä, joka lämmitti
riihtä,
pani
renki pojat
hevosilla
hakemaan naapureilta
Io ukkuja lainaksi.
Emäntä
sitten
leipoi ohrasia
kakkuja.
Ehtoolla
siinä klo ·6 aikaan
kokoontui
taloon
miesväkeä
ja
nuoria .po ikia, joukossa
sellaisiakin,
jotka eivät aikoneetkaari
osallistua
talkoihin,
vaan
tulivat
mukaan
hau s kaan seuraan.
Pellavanlouku,
tus oli siis miesten
työtä.
Lo ukuttajille annettiin
talossa kahvit, jonka jälkeen
he menivät
riihen
luo
valitsemaan
itselleen
lo uku n Pian
työ sujui ripeässä
tahdissa.
Kotitekoiset
kynttilät
paloivat
lyhdyissä.
(Loukutus
tapahtui
riihessä.)
Parin tunnin
kuluttua
naisvåki
toi
lo ukuttajillc
kahvia,
juuri
uunista
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otettujen
kakkujen
neljänneksiä
ja
tuoreita
juusto nviipaleita.
Talon
naisväen mukana oli .paikalle saapunut myös naapurityttöjä.
T'alko otyöhön tuli uutta vilkkautta.
Naiset
tahtoivat
tarkkailla
kunkin
lo uk uttajan
työn hyvyyttä
ja lausua
arvostelunsa
kiittäen
taikka
laittaen.
Nuorempien
Io ukuttajien
työlle tyttöjen läsnäolo
aiheutti
'häiriötä,
ja
vanhemmat
miehet vaativatkin
naisten poistumista.
Jä!'een kului pari tuntia ja naisväki toi taas kahvia ja kakun
neljänneksiä.
joiden päällä nyt jo oli
voitakin
ja tuore
juustonviipale.
Kahvinjuonnin
aikana
riaisväk i
tarkasteli
loukutettujen
pella vie n
puhtautta
ja huomasi.
että nuoret
miehet
olivat
tehneet
osuutensa
huonommin
kuin vanhat.
Kimppuja laskettiin
ja 'huomattiin.
että ahkerirnrn at olivat
saaneet
viisikin
kirnppua
enemmän
kuin huonoimmat.
Kimppu
sisälsi 20 sorrn austa
ja tähän lukuun
tavallisesti
sisältyi
sidesorrnauskin.
Naisväki
poistui
valmistamaan
illallisateriaa.
Loukutuksen
vpäatyt..
t y ä klo II aikaan kukin luki kim ppujensa
määrän.
J oudukkaimrnilla
oli 18 :kin kimppua,
jokusella
vain
1O.':·
Isäntä
huomautti:
Kyllä kai
naiset ne niin tarkastivat,
että saatte vielä li·htaustalkoissakin
kiitosta
ja laitosta työstänne.
Loukut
jätettiin riihen tykö, koska isäntä lupasi
h u olehtia niiden toimittamisesta
oi':. Penavien .).oukutustyö oli saa vutuksiima n'ihden kovin vaihreleve ista. Jo
pellavan lä.hteväisyys saartoi vajhdella
1- 5
suhdeluvun
puitteissa,
tuloksiin
vaikuttaa työn hyvyys jne.

keille omistajille.
Lo ukuttajat
kävivät talon pöydän ääreen eh to o lli.,
selle. Myöhäisen
ajan takia ei enää
ruvettu -leikkimään,
vaikka Tuuran
Heikki oli vartavasten
ottanut
rnuk aa nsa klarinetin.
Ylläkuvatut
loukutustalko
ot pidettiin
Perttulan
Laurilassa
50
vuotta
sitten.
Olin loukutustyössä
mukana
12-13-vuotiaana
poikana
ja sain tulokseksi
13 kimppua.
Pääsin mukaan,
kun loukkujen
joukossa oli eräs', joka ei kelvannut
vart
tuneemmilIe
miehille.
Pellava n puhdistarnistyöt
jäivät
.o u kuttamisen
jälkeen
yksinomaan
naisväen
haltuun,
Emäntä
neuvotteli talon naisväen
kanssa,
milloin
lih taustalk o o t olisi
sopivin
pitää
Päivää
määrättäessä
otettiin
huomioon
naapureiden
työjärjestelyt,
ettei samalle
ehtoopuhteelle
tulisi
muita samanlaisia
talkoita.
Naapuristen
naisväelle
lähetettiin
sitten talkoosana.
Kaikki
kesti tysvalrnistukset
oli tehtävä
ajoissa.
koska talon omaa väkeäkin
osallistui talko oseen mahdollisimman
paljon.
Vohveleita
oli paistettava
ennakolta
saunan
ja uunin,
vieläpä
tarpeen
vaatiessa
liedenkin
hiilus,
talla.
Siinä
klo 5 vaiheilll
saapui taloon vanhempia
naishenkilöitä
lihta kainalossaan.
Nuoremmat
naiset ehtivät yleensä vasta ehto oaskareitten jälkeen.
Näille annettiin
talossa'
tulokahvit.
ja sen jälkeen
mentiin
Iih tau s.pa ika lle talon
saunaan,
minneemän
täkin
apu Iais,
tensa .kanssa ilmestyi
tarjoilemaan
kahvia
lihtaajille.
Sangalla
varustettuun
vakk aan oli ladottu
mo h ve-
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leita ja peitteeksi
pantu
puhdas
liina, Emäntä
astui etumaisena
saunaan, josta
pari poikaa
yritti 'pujahtaa ulos uusien tulokkaiden
tieltä, mutta emäntä kehoitti
heitä jää~
mään »jos jää .pannuu n kahvia,
niin saatte
jakkaisia».
Kukin
lihtaaja
sai k ahvi nsa mukana
kaksi
mohvelia . Kahvi
loppui
kesken.
mutta pojat saivat m ohvelin
kumpikin.
Sauna
oli kyllä avara, mutta
se
kävi ahtaaksi
lihtaajien
paljo udesta. Poikain
oli paettava
lavo n alle.
'I'ytöt tiesivät. että poikia kyllä saapuu vielä lisää ja tiloja tarvitaan.
Keskustelu
kehittyi
pian vilkkaaksi.
Puhuttiin
enimmäkseen
nuorten
riiausretkistä.
Saunaan
saapui uusi
poikajoukko.
josta useat sijoittautulvat lihtaajien
viereen.
Ken näin
oli .päässyt
mieleisensä
tytön
viereen, hän koetti olla apuna lihdattujen pellavien
kimputtarnisessa
ja
sormauksien
kääntärnisessä.
Piti
näet sorrnauksesta
asettaa päistäräisin puoli
päällimmäiseksi.
Jotkut
pojista
yrittivät
lisätä k imppulukua
siten, että tekivät sorrn aukseen kaksi sykk yraa.
Tällaiset
sorm aukset
kätkettiin
pellavakimppujen
sisään.
ettei
petos
olisi
silmään pistävä.
Kimput
tarkastettiin
ja sykkyräin
lukumäärän
mukaan
laskettiin
kuhunkin
kimppuun
20 sor mausta.
Saunan
ulkopuolelta
kuului
jalankapsetta.
Emäntä
jälleen
ilmestyi
saunaan
nuoren'
apuväkensä
kanssa
tuoden
virvokkeita
Pojille
tuli kiire tehdä .perrn an n olle tilaa ja
niin heidän oli väistyttävä
lav o n alle, osan mentävä
ulkosalIekin.
Ensin tarjottiin
kakunneljänneksiä
ja

niiden pääliä annettiin
vo ita ja juustoa, sitten kahvia vehnäleivän
kanssa ja lopuksi
pari mohvelia.
Kun
crnänta
apulaisineen
oli poistunut,
riensi vii t po ja t taas seu r aa lihtaajatytöille
pitämään
ja jåkkaisia
pyytämään.
Lihtaus
jatkui pian entisessä
tahdissa, samoin
asiain pohdinta,
Juttujen joukossa
oli joku m ielenkiinto isempik in uutinen,
koskapa
moni
samanaikaisesti
ehdotti:
Siitä tarttis tehdä laulu!
Kaikki sitä kannattivat ja heti alettiin
ajatella
säkeitä ja loppusointuja.
j ocu suk kelaälyinen
sai ensimmäisenä
kokoon
värsyn. mutta toiset kiirehtiväthuorn au ttama a n : Se on vanhan
laulun
kertaamista.
Tehkää
te parempia, vaati esittäjä,
Hetken
perästä
joku ehdottelikin
omaa tekeletråån
ensimmäiseksi
värsyksi
ja joukko
hyväksy! sen. Tästä tuli kaava. joka määräsi
muihinkin
värsyihin
sanojen ja tavujen
luvun.
niin ettei
niihin
laulettaissa
jäänyt
aukkoja
eikä sanojen
kasaantumisia.
Siitä
alkoi yhteinen
yritys uusien vä rsyjenkeksimiseksi,
Kun joku luuli
saaneensa
kokoon
onnistuneen
värsyn. hän esitti se n. ja koko seurue oli arvostelijana
ja korjauksien
esiintuojana.
Pojat taipumuksiensa
mukaan
löysivät
aina k arkeita
lausemuotoja.
eivätkä
tytöt silloin olleet täysin
innoin
mukana,
mutta
vanhemmat
naiset eivät hellittäneet,
vaan koettivat
mieclontaa
poikien
rohkeita
sanoja.
Niin kului aika ja pian oli uusi
vuorokausi
alkamassa.
Lih tau s lopetettiin,
vaikkeivat
lihdattavat
vielä loppuneet.
Lähdettiin
taloon
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illalliselle,
mutta
useimmat
pojat
jäivät saunaan
odottamaan
tyttöjä,
ja lopulta
.pååsi vatkin kantamaan
näiden lihtoja ja riiausta jatkamaan.
- Emäntä pyysi vielä niitä vaimoja,
joilla oli omilta askareiltaan
aikaa,
tulemaan
aamulla
jatkamaan
lihtausta,
jotta työ saataisiin
päätökseen.
Tämän
jälkeen
pellavat
oli vielä
häkilöitävä.
Häkilöimistalkoot
olivat edellisiä
hiljaisempia.
Tähän
lienee ollut syynä se. että hakiloiminen oli .pölyisempää
ja .enemma n
tilaa ottavaa
hommaa
kuin Io ukuttaminen
ja lihtaaminen.
'I'alko o leiman
häkilöimiselle
aritoikin
vain
se seikka, että työpäivää
jatkettiin
puhteena
ja siksi ajaksi tuli naapureista apuväkeä.
Mikäli
tilaa sau-.
nassa oli, pääsivät
pojatkin
seuraa
pitämään
ja
juttuja
kerto naan.
Myöshäkilöitsijöille
tarjottiin
kahvia useita
kertoja
ja sen mukana
mohveleita.
Häkilät kiinnitettiin
saunan pe nkkeihin. mutta
paremman
järjestyksen aikaansaamiseksi
tuotiin tu vasta tuoli taikka pöytätuoli.
Harvapiikkisessa
häkilässä
riivittiin
pellavaso rmaukset
siten,
että
niihin
tartut tiin keskikohdalta
ja käärme;
tiin ne kaksinkerroin
sormen
varassa.
Tästä
ensi
häkilöirnisestä
saatuja
tappuroita
eli rohtirn:a
sanottiin
»lalviaisiksi».
Tämän
jälkeen riivittiin
so rm au.k set keskitiheässä
häkilässä;
näistä
saadut
rohtimet
olivat »keskisiä».
Kolmas
rii vim i n en toimitetti in tiheim m as sii
häkilässä
ja silloin karttuneet
ro htirnet olivat
»isorohtimia».
Monen
häkilöimisen
kautta s orrnaukse t k
ä-

viva t pieniksi.
mutta
niitä yh disteltiin so lmuun. jotta ne siten pysyisisykkyrälle
Näiden
latvat pujo tettiin solmuun,
jottane siten pysyisivät paremmin
koossa.
Täten pellav a n arvokkain
aines, pellavan
ihot,
tuli siihen kuntoon,
että sen jäljes ,
tä voitiin
arvostellapellavasadon
laatu ja runsaus.
kun osattiin
mainita »ihojen»
paino.';'
Var h aisernpina aikoina ei rohtirnia
yleensä arvosteltu,
koska ne olivat sivutuotteita.
Häkilätuolien
vierille
kasaan tuneet tappurat
ja rohtimet
puisteltiin
suikealla
köpillä
pu h taiks]
päistäreistä
ja lasketti.n
penkille
ikäänkuin suomustamalla.
Siitä ne kepillä muodosteltiin
rohdintuteiksi.
Vanhempina
aikoina
pellavia
ei
yleensä kehrätty
talkoilla.
Erikoisista syistä .kuitenkin
niin silloin tällöin tehtiin,
samoin kuin villojakiri
on talkoilla
kehrätty.
Kun taloissa
oli paljon väkeä ja kasvava ikäpolvi
aina kotona, ko ulujaka a n kun ei ollut, niin lapsilla ja nuorilla
oli halua ja aikaa yritellå vanhempien
ihmisten
töitä.
Tytöille
järjestettiin
mahdollisuuden
mukaan
rohdinlankain kehräystä.
Heille
vain valittiin huonoimmat
rukit ja lalviaisro h ,
timet.
Näistä
saatiin
l~udinlankaa.
Paremmista
r chtimista
kehrättiin
lo irnilankaa.
ja kun sen täytyi olla
tasaisempaa
ja hienompaa
kuin k u ,
dinlangan,
piti
kehrääjänkin
olla
taitavampi.
Ih ojen kehrääminen
jäi
sitten
käteväim pä in naisten
tehtä,;. Jos tahdottiin saada erikoisen hienoa lank.aa, niin harjattiin ihot vielä n s.
pellavah.ar [alla.
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våksi, sillä näistä langoista
kudottiin hienoimmat
kankaat
kotitarpeiksi ja kauppatavaraksi.
Olisi vielä kerrottava
[arikapyykistä, kankaitten
kutomisesta,
niiden

pesuista ja valkaisusta
lumihangelta taikka kedolla.
Näistä seikoista
karttuisi lisää aineistoa todistamaan,
että .pellava on vanhassa
m aatalo udessa edustanut
hyvin tärkeätä osaa.
Edv. Rautanen.
Forssan
Lehdessä
p:nä huhtik. 1936.
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