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Muistelmia entisajan paimenista,

Entisajan iPaimenet olivat joko kes-
-kenkasvuisia poikia ja tyttöjä, tai sitten
.vanhuuden saavuttarnia naisia ja miehiä .
.Täysissä miehuudenvoirnissa olevat ei-
vät paimeneksi joutuneet. Kuitenkin
.oli paimenen tehtävä tärkeä. Kun lai-
tumet olivat laajat, käsittäen toisinaan
useamman kylän metsät yhdessä laidun-
lohossa, oli liian uskallettua lähettää
'elukoita sinne ilman hoitoa, Lisäksi su-
det ja karhut olivat silloin vielä elukoit-
ten alituisena turmion uhkana.

Miten paimenet tuota tehtäväänsä
suoritrivat ja mitkä tunteet heissä liik-
kuivat tuolla metsien syvyyksissä yksi-
.naan sarnoillessaan, siitä on jäänyt muis-
tiini muutamia tietoja, joita haudankor-
valainen, 'Kossilan torpan entinen emän-
tä M a i ja iLe e n aB e r g m a n ai-
koinaan kertoi. Hän oli syntynyt Kal-
voilassa viime vuosisadan ensimmäisellä
vuosikymmenellä, joten hänen koke-

.muksensa ovat siis noin sadan vuoden

.vanhoja,
'Maija Leena sanoi olleensa 10 vuoden

ikäinen, kun hän ;paimeneksi rupesi. Si-
käläiset metsät olivat hänelle vieraita,
joten hän ei voinut karjaansa ollenkaan

-ohjailla ; se sai mennä minne itse 'halusi,
.hän vain seurasi mukana, ja niin eh-
-toori lähetessä oltiin taaseri sillä verä-
j.ällä, 'mistä karjakuja kotii-n johti. Mut-
.ta kerran kävi niin, ettei <k,1rja.,tullut-
kaari kotiverajälle. Hän ei silloin vielä

tiennyt, rrussa pain tuo veräjä edes oli,
eikä siis voinut 'karjaa ruveta sinne aje-
lomaan. Hän katseli vain, kun karja söi
ruohoa, vaikka aurinko jo teki laskuaan.
Vihdoin hämärä tunkeutui metsään ja
karja asettui makuulle. Tyttö ei :kyen-
nyt keksimään rniräån ikeinoo asian aut-
tamiseksi; itku oli ainoa, mihin hänen
sillä hetkellä oli turvauduttava .. Painui
siitä vihdoin itsekin makuulle, pää rnät-
taälle, mutta uni ei tullut, vilu vain
puistaeri. Hän hiipi hiljaa erään nuoren
mullikan viereen, 'kallisti selkänsä sen
kylkeen; siinä oli lämpöinen olla, hän
pari 'hetkeä nuka'htikin. Aamulla sit-
ten tulivat heitä etsimään, karja ajet-
tiin kotiin, Iypsertiin ja pantiin lä,hei-
seen hevoshakaan siksi päiväksi. Hä-
nelle selitettiin, että kyllä karja joskus
metsaankin yöpyy, mutta kun ei anna
sen jäädä paikoilleen, hosuu sen 'vam
liikkeelle, niin kyllä se kotiin tulee il-
man ohjaustakin.

Toisen kerran luulin saman kohtalon
olevan edessä, kun metsä alkoi hämär-
tyä, lintujen laulu taukosi ja karja py-
sähtyi ilhan paikoilleen. Ei yksikään
elukka päätä·än maahan' painanut ruo-
honkortra tavoitellakseen. Silloin tie-
sin jo kyllä mitä oli tehtävä, mutta
kun minun laskujeni mukaan piti ..ole-
man V,1st,1 aamupäivä -:-' enhän .ollut
vielä päiv.ällistä'kä.än syönyt _-:-' niin en

. ruvennut sentään karjaa k,?rjin .ajamaan ,
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ihmettelin vain mitä tämä oikein mer-
kitsi. Siinä mietiskellessani rupesikin
sitten maailma jälleen vaikenemaan.
Sain illalla kuulla, että oli ollut aunn-
gon pirneneminen.

Minulle laitettiin eväskonttiini tuluk-
set, taulaa ja rasvaan kastettu kankaan-
palanen, että piti saamani tehdä tulta,
kun tiedettiin susien ja karhujen savua-
vaa .nuotiora pe/'käävän. Sellainen nuo-
tion teko ei kuitenkaan aina käynyt
päinsä, karja :kun ei pysynyt yksin pai-
koin, vaan kulki lakkaematta. Kun jos-
kus saavuttiin sellaiselle isohkoIle enti-
sen kasken paikalle, johoo jo oli ehti-
nyt kasvaa ruohoinen aho, niin siinä
karja toisinaan viipyi pitemmankin
ajan. Karhua en koskaan nähnyt, mut-
ta susi tuli kerran karjaani hatyytta-
maan. Minulla oli silloin nuotio ja sen
luota rupesin huudoillani sutta peloir-
telemaan. Mutta se läiht~kin rniriua koh-
den kita ammollaan. En tiennyt mihin
paeta tai mihin tehdä. juoksin ympäri
nuotiota susi kintereilläni. Sudella oli
nopeampi vauhti kun minulla, mutta
minulle oli eduksi, että kykenin kiertä-
mään pienempää piiriä, lähempää nuo-
tiota kuin susi. Sillä tavalla voin pysyä
riittävän välimatkan päässä suden edellä.
Tuli siinä mieleeni sellainen temppu,
joka pelasti suden .kidasta sekä rninu t

että karjaoi. Sieppasin palavan kekäleen
nuotiosta, käännyin päin sutta ja tavoi-
tin kekäleen sen 'avointa kitaa kohden.
En tiedä syvä IIekö kitaan tuo kekäle
ulottui, mutta seuraus oli kumminkin,
että susi lahti nuotioita 'hurjaa kyytiä,
lehmien Ihuudelless·a sille hyväsriksi 'kau-
heaa mölinää.

Se oli ainoa kerta, kun jouduin rii-
taan metsän varsinaisten asukkaiden
kanssa. Muuten elin hyvässä sovussa
kaikkien kanssa; teeret jaunersotkaan

eivät minulta iPoikueitaan pelänneet.
Pysyivät aivan levollisina, vaikka minä
olin lähellä. Kerran otin suon rannas-
sa pienen sorsanpojan käsiini, aikoen
viedä sen ehtoolla kotiin. Sen kuljet-
taminen osoittautui kuitenkin hankalak-
si ja ehtooseen oli vielä pirkä aika. Ka-
duin tekoani ja laskin piskuisen linnun
käsistäni. Mutta sitten tulin ajatelleek-
si, mihin tuo pieni raukka joutuu tääl-
lä emostaan erotettuna. Otin sen siis
kiinni uudestaan ja vein takaisin sarnal-
le paikalle, josta sen ottanutkin olin.
Ernoa en nähnyt, mutta sieltä pensai-
kosta kuului jotain äännähtelyä ja sinne
lähti tuo pikku sorsakin tassuttelemaan.
- Kerran kuulin halkopinon sisästä ou-
toa vi<kinää. Huomasin siellä pienen
harmaan kasan. Kun kohotin halkoja
sen yläpuolelta, kömpi sieltä esiin pieni
orava. Se oli niin uupunut, että kei-
ka'hti kyljelleen maahan Ihypätessään.
Hiljaa hiipien se laahusti vähän matkaa
ja asettui sitten pienen pensaan alle ma-
kuulle. Kotona selittivät asian niin,
että aukko tuossa pinossa oli ollut suu-
rernpi, mutta oravan sinne mentyä oli
alimmainen halko vähän kää.n.näJhtän~t,
jolloin yläpuolella oleva halko oli pääs-
syt putoamaan sen päälle.

Kun kuljeskelin rnetsassa sellaisilla
paikoilla, missä oli talvella Ih.a'kkuuta
toimitettu ja pieniä puuntaimia oli jää-
nyt painuksiin kaadettujen puiden ok-
sien alle, niin vapautin noita tairnia pin-
teestä. Pojilla sanottiin paimenessa
kulkiessaan olleen tapana pitää keppi.ä
kädessään ja sillä huiskia ympärilleen,
siten vioittaen puuntairma. Siitä syys-
tä olivat tytöt haluruimpia pairneneksi
kuin pojat. Kun tuli aika, jolloin puun-
kuori ir raantui helposti, silloin kuorin
koivunoksia. joista kotona tekivät vis-
pilöitä, samoin kuoria kuusenoksia,



JOIsta tehtiin 'pata- ja astiahuiskia. Huis-
kia tehtiin myöskin itsekuivaneista
kuusenoksista, kuorimatrornine, mutta
kuoritue olivat arvokkaampia. Myö-
hemmin keräsin koivun lehdek-
sia, JOIsta kotona sidottiin vihtoja.
Tuomisistani oli talossa jotakin hyötyä,
mutta .tärkeintä oli, että niiden keräi-
lyssä kului aika, joka muuten tuntui
pitkältä siellä metsän yksinäisyydessä,
varsinkin ensin kev-äällä. Sunnuntait
tuntuivat erityisen pitkiltä, kun tiesin
toisten tyttöjen ja poikien viettäv-än
parv.aansä leikeissä ja yiliteispuuhissa.
Ikävin hikista oli kuitenkin päivä, jol-
loin r ippikoululaisia ripille lasikettiin.
Silloin muukin nuoriso meni kirkolle oi-
kein joukolla. Minäkin olin ollut edel-
lisenä kesänä ensi kerran mukana täl-
laisella :kirkkom.atkalla. Se oli ollut
peräti mielenkiintoinen ja kirkossa ko-
vin juhlallista. Kun näitä rnuistelin, niin
itku tuli. Jtkin pitikän ajan, rnutta sit-
ten tuli mieleeni ihan kuin jostain vis-
'kattuna sellainen ajatus, että minun vel-
vollisuuteni oli tehdä jotakin hyödyllis-
tä, sillä mitenkas minä muuten elatuk-
seni saism, En ollut sellaista tullut en-
nen ajatelleeksi. Mutta siitä lähtien se
on ollut mielessäni läpi koko elämäni.
Nytkin kun käyn tuolla lupusahalla
puita pinoomassa ja varrhuus on jo voi-
rnani vähentänyt, niin sama ajatus pitää
minua vielakin vireessä.

Paimenen eväät eivät ole herkkuja,
mutta sinä päivänä maistuivat kylmät
perunat, silakka, leipä ja piirna mieles-
täni rnaukkaamrnilra kuin ennen. Ja
koko toimeni alkoi tuntua viihjyisäm-
mältä. Se olikin muuten hyvää.n tar-
peeseen, sillä entistä kovemmat koette-
lemuksen päivät olivat edessäni .. Metsä
tuli täyteen 'kärpäsiä, ihyttysiä ja pacr-
rnoja. Niiden vinkuna ja surina rasitti
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hermostoa sanoin kuvaarnattornasti ja
niiden pur ernista kohosi iholle sellaisia
muhkuroita, jotka syyhyivat ja ikar'vas-
telivat, melkein enemmän kuin Jaksoi
kärsi,ä. Illalla nukkumaan rnennessäkin
melu oli vielä 'kuuluvinaan korvissa ja
muhkurat kihe1möittivät, vaikka niitä
tervallakin voiteli.

Sitten syksymmällä, kun sienet kas-
voivat, alkoi taasen uusi harmi. Leh-
mät :kulkivat sellaisilla mailla, missä oli
sieniä, eiv-ätkä malttaneet syödä ruohoa.
Kulkivat pitkät matkat päätään maa-
han painamatta, Kun sitten löysivät
sieniä, niin niiden äärellä ihan tappeli-
vat, puskivat toisiaan. Tyhjin vatsoin
tulivat illalla ikotiin Ja maidon tulo eh-
tyi pahasti. Emäntä syy tt eli minua,
etten minä mukana antanut niiden syö-
dä, mutta en minä voinut niiden kul-
kua estää.

Syksyllä pellot ja niityt tulivat vil-
joista ja heiriista vapaiksi ja karja las-
kettiin niille, Siellä märjissä ruohis-
toissa ja pensastoissa kastuivat jalkineet
ja jalat palelivat, Talon pojalla, joka oli
pari vuotta minua vanhempi, oli sellai-
set saappaat, jorka olivat käyneet hä-
nelle jo liian pieniksi. Ne hän antoi
minun käytettäv-äkseni, rasvaili ne ve-
denpitaviksi, Ja nyt pysyivat jalkani sekä
sääreni kuivina ja lämpiminä. Mutta
muualta kastui, kun usein sateli. Ei ol-
lut kuivaa paikkaa, mihin olisin välillä
vähän israhtanut. Toin metsästä kui-
via kuusenoksia kivelle, mutta nekin
kastuivat sillä välin kun olin kävelemäs-
sä. Jos oli 'kesällä ollut liian lämmin,
niin kyllä nyt sai vilua vastaan tais-
tella .

Eivät sus paimenet ole rrussaan »ilo-
kivillä istuneet». Erikoisesti- tulee rni-
leen noiden vuosien tyttöjen kohralo,
kun he joutuivat viettämään kaiket pai-
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vämä metsässä ilman toisten ihmisten
seuraa. Me tiedämme, että sen ikäiset
tytöt kaipaavat leikki- ja puhekumppa-
nia, Toista on vanhojen miesten ja nais-
ten elämä. He voivat paremmin kulut-
taa aikansa entista elämäänsä muistel-
lessa.

Paimenien isänravaestä toiset olivat
tylympiä, . toiset arrneliaampia ja avu-
liaampia. Kerrotaan vieläkin juttu
eräästä Ypäjän Levarrkylao ernannasta,
joka ,kylän yhteiselle paimenelie oli a~-
tanut keväällä uudet sukat. Ne olivat
ukon mielestä niin 'hyvät ja niin kau-
niit, ettei 'hän voinut uskoa niitä 'ke-
nenkään huostaan suven ajaksi, vaan
tka'nwi niitä käsivarreUaa.n metsassa.
Siellä niitä risut raapivat, joten ne syk-
syyn mentaissa olivat -kuluneet paikoi-
tellen jo melkein puhki. - Kaikki ku-
luu, kun 'hernppuu, oli ukko sitten vairi
sanonut.

Toisinaan oli paimenilla koirakin mu-
kana ja se lievensi jorikun verran yksi-
näisyyden synnytramäa tunnelmaa. Tal-
solan . :kyläplimeoellakin oli koira seu-
ralaisena ja sillä oli oma evasreppunsa-
kin kuten ukollakiri. Kuhn karjanomis-
taja täytti vuorollaan nUD evaspussit ja
toi ne paikalle, mihin karjatkiri koot-
tiin. Läiliellä olevaan puunoksaerr-evas-
pussit ripustettiin. Eräänä aamuria saa-
pui ukko paikalle ennen kuin koira, ja
tätä kiusoirellakseen ukko kärki 'koiran
eväspussin rnekkonsa poveen, Kun sit-
ten koirakin saapui eikä nähnyt eväs-
pussiaan entisellä paikallaan, se kävi
hyvin vak avaksi, paneutui makuulle ei-
kä lähtenyt paimenen mukaan tämän

kehoituksista huolimatta. Vasta 'kun
paimen otti pussin ,poveltaan ja asetti
sen 'kaul<lansa kuten ennenkin, silloin
koira lähti.

Nä.yttää siltä, että paimenlenkin an-
siot sentään jossain määrin tunnustet-
tiin, koskapa heille Mikkelina luovutet-
tiin hevonen kirkolla käydäkseen. He
menivät selkahevosella, s.o. r atsastaen,
mikä johtui ehkä vanhasta tavasta, pe-
rintönä niiltä ajoilta, jolloin ei 'vielä
kärryjä ollutkaan, ei'ka liioin sellaisia
teitä, joita myöten olisi voinut kär.ryillä
ajaa.

Paimenien tekemiä tai heihin kohdis-
tuvia lauluja olen saanut talteen muu-
ta.man parkän, Täss·ä ne ovat:

Paimenen täytyy karjansa kanssa
rnetsaan mennä aina.
Toiset sentään levätä saavar
ainakin sunuunoaina.

-Mina olen köyhistä vanhemmista
olen syntynyt paimeneksi.
Kun toisia tyttöjä tanssiin viedään.
minä jään viimeiseksi.

Ison talon ylpeä tytär
ei cälle pojalle sovi,
Parempi rauhansatama
on paimentytön povi.

Paimenpoikana aloitin,
mutta isäntänä kuolen,
Kihloiksi annan kullalleni
sunuistani toisen puolen,

J. R.

. Forssan Lehdessä 27'/7 -38 ..



Talsolan kylä ennen Ja nyt.

Monen vaiheen ja vaihtelun alai-
sena on 'I'alsclan kylä ollut sen
seitsemänkymmenen viiden vuoden
aikana, joka tähän mennessä on vii.,
rneksi aikakirjoihin merkitty. Kun
kirjoitettiin vuo'siluku r857, silloin
oli Talsolassa yhdeksän taloa ja
kuusi torppaa sekä näiden lisäksi
vielä useita m ökki.äisiä. Taloista
olivat useimmat jo menettäneet it-
senäisyytensä Jokioisten kartan 0 lle,
joten talolliset tällöin olivat pelkkiä
vuokralaisia, lampuoteja. Sellai-
sia olivat seuraavat seitsemän:
Seppälä, Kukkola, Saari, Jussila,
Pentti, Pusuri ja Yrjö.ä eli Simak-
ka. F'uoli-itsenäisiä olivat ainoas-
taan Paavolan ja Pekan suku oikeus-
talot. Kylän keskusta oli nykyisen
lastenkodin paikkeilla, maan tien
pohjoisella puolella, mutta o.i sen-
tään muutamia talo ja siitä Fors-
san kauppalaan päin ja oli niistä
muutamia tien eteläpuolellakin.
Sorri oli likellä tietä ja lähellä ny-
kyistä Talsolan puistoa, Jussila oli
etäämmäJ:ä, siinä missä nykyisin si-
jaitsee Haaparannan lohkotila. Paa-
volakin oli aikaisemmin ollut kylä-
ryhmässä, niin lähellä Pekan taloa,
että molemmilla oli yhteinen hu-
malatarhakirr (humalatappo). Mut-

ta kun Paavolan rakennuksetpa.oi-
vat, niin koko talo rakennettiin uu-
destaan Räynynmäkeen, nykyiselle
paikalleen. Milloin tämä tapahtui,
ei' muisteta, mutta se muistetaan,
että palon jälkeen on Paavolassa
viides isäntä.

Maantie o.i niihin aikoihin sa-
malla paika.la kuin tähänastinenkiri
muuten, paitsi Paavolan asuinra-
kennuksen kohdalta se yleni suo-
rana Aittamäkeen, .askeutuen jäl-
leen Kalle Nurmisen nykyisen asun-
n on ja F'aav olan pajan välitse ny-
kyiselle suunnalleen, F'aavolanharju
kun silloin ulottui mainitun pajan
luona olevaan kallioon asti. Vasta
kun harju aleni runsaan sannanoton
takia, muodostui kallion ja harjun
väliin matala paikka, ja silloin mut-
kattiin tie harjun pohjan kautta
suoraan kohti nykyistä Syrjälän
lohkotilaa. Silloinen nimismies eh-
dotti Paavolan isännälIe, että hän
alkaisi vähitellen' muuttaa taloaan
enempi jokirantaan päin, että voi-
taisiin maantie suunnata talon ny-
kyisen pihan' ylitse. Isäntä eianta-
nut mitään' lupausta, sanoipahan
vain, . että »kyllä kaiketi te. sen
maantien minun nurkalleni tuotte,
vaikka minä muuttaisin talo ni ihan
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jokirantaan asti.» Sille kannalle
asia sitten jai, kunnes talvena
r932 tie muutettiin Paavolan poh-
joispuolelle, lähtien jo vähän Vie-
remän tiehaaran länsipuolelta. Sa-
malla tehtiin vielä pieni oikaisu
myös Syrjäiän kohdalla.

Kaikki lampuotiti.at hävitettiin
(muistitiedon mukaan) r857. Pe-
kan taloa pyydettiin silloin myös-
kin ostaa, mutta isäntä määräsi niin
kalliin hinnan (tuhat ruplaa), ettei-
vät J okioiste n herrat suostuneet sel-
laista maksamaan. Pekan talon
pito kävi kuitenkin ajanoloon perin
vaikeaksi, kun »herrojen haltuun»
joutuneet maat ympäröivät sitä joka
puolelta. Kun sitten herratkin ko-
rottivat tarjouksensa tuohon tuhan-
teen ruplaan, tuli kaupat, ja Pekan
isäntä osti itselleen perintötalon
Marttilan pitäjästä. F'aavo la kun
oli kylän laidassa, niin ei herrojen
läsnäolo tuntunut niin rasittavalta,
eivätkä j okioisten herrat myöskään
siitä niin suurta lukua pitäneet, jo-
ten tämä talo on säilynyt entiseilään
nykypäiviin asti.

Kun Jokioisten kartanon vapaa-
seen hallintaan oli siirtynyt kahdek-
san taloa, muodostettiin niistä sivu-
tila, Talsolan kartano. Sen kes-
kustaksi rakennettiin kaksi asuin-
rakennusta sekä tal.i, navetta yrn.
ulkohuoneita. Ne rakennettiin juu-
rt sille paikalle, missä nyt on lasten-
koti. Toinen asuinrakennus oli ny-
kyisen lastenkodin päärakennuksen
kohdalla, toiset rakennukset siitä
etelään, paitsi aitta ja tallirengin
asunto, jotka olivat maantien poh-
joispuolella matalalla kummulla.
Karjanhoitaja (»teija») asui toi-
sessa rakennuksessa, Jossa oli

myöskin leivintupa, jota samana
käytettiin puusepänverstaana. Mai-
to vietiin j okicisille. Vouti asui
maantien puoleisessa rakennukses-
sa. jonka päässä oli myöskin ruoka-
kello. Koko tätä keskustaa nirnitet-
• ',1, kansan keskuudessa hyvin ylei-
sesti Herrantaloksi.

Ennen Herrantalon perustamista
oli Iky;ässä kuusi torppaa : Mäkilä,
Kujamäki, Nurkkala (Glad), Num-
mela, Munkinainen ja Syrjälä.
Näistä ovat entisillä paikoillaan vie-
lä Mäkilä, Kujamäki, Nummela ja
Syrjälä. Nurkkala oli, maantien poh-
joispuolella, ky.ån keskustasta Fors-
saan päin, ja Munkinainerr joen
pohjoispuolella jokirannassa, kylän
kohdalla. Kun talot hävitettiin, pe-
rustettiin entisten torppien lisäksi
vielä muutamia u usi.a. Maalari Hen-
rik Tallberg rupesi rakentamaan
to rppaa lähelle Kuhalankoskea, niin
.ähelle maantietä, ettärii.het tuli-
vat toiselle puolelle tietä, nykyisen
Kuhalan kansakoulun tontille. Itse
torppa oli tehtaan nykyisessä hal-
kotarhassa. Tälle torpalle pantiin
nimeksi Lamminolka. Maalari kyl-
lästyi kuitenkin pian koko maan-
vi.jelykseen ja rupesi jälleen maa-
lailemaan, mutta torppari Kopero,
jolla oli vähän maita siellä 'Tamme-
lan Järventaustan piirissä, »Sund-
strörnin ku.mallae , tuli jatkamaan
siitä, mihin maalari lopetti. iHänen
poikansa Kustaa jatkoi isänsä kuol-
tua vielä Lamminolan torpan vi.-
jelystä. Torppa muutettiin alkupe-
räisel tä paik altaan kartanon ete.ä-
puolelle, Lihavanmäen läheisyyteen,
josta se jälleen muutettiin lähelle
Pelli.an suota, rautatien varrelle,
jolloin sen hoitoori ja lopulta ornis-



tukseenkin siirtyi uusi suku Urja-
lasta.

Paitsi edellämainittua perustettiin
vielä muitakin uusia torppia. J us-
silan ja .Sor rin talojen paikalle ra-
kennettiin sarnannirniset torpat ja
niiden entiset viljelijätkin ryhtyivät
niihin torppareiksi. Torpat ovat kui-
tenkin jo hävitetyt aikoja sitten.
Samoihin aikoihin syntyivät myös
Pentin J'a Pusurin torpat, jotka ovat
vieläkin entisillä .paikoi.laan, nyt jo
itsenäisinä lohkotiloina. Myöskin
Kukkolan talon entinen viljelijä pe-
rusti vanhan talonsa nime.lä pienen
torpan Herrantalon ja myöhemmin
»Poolen» väliseen mäkeen, jossa
sitten myöhemmin asui yksi enti-
sen YrjöIän talon poikakin, Johan-
nes, ja nimitettiin torppaa silloin
Mänty.aksi. - V:n 1880 vaiheilla
tuli Talsolaan Liesjärveltä Perhon
torpan poika Simo Skogberg ja ru-
pesi tekemään torppaa suuren Mur-
ronniityn F'ellilån puoleiseen pää-
hän, Kipparin kulrnalle eli n.s. Koi-
vussillan maal.e. Miehen piti saa-
da ahertaa siellä viisi vuotta ilman
veroa. Riihen ehti Simo jo sinne
rakentamaan, ja .sen kiukkurissa
perhe asui muutamia vuosia, mut-
ta muutti sitten T'or ro lle ennen
kun nuo viisi vapaa vuotta olivat
loppuun kuluneet.

Siinä aivan Pel.ilän rajalla on
niinikään entinen torppa, nykyisin
itsenäinen tila, joka myös luetaan
Talsolaan kuuluvaksi, kun raken-
nukset ovat Talsolan puolella, vaik-
ka maista lienee suurin osa .Pelli-
Iän aluetta. 'Sen nimi On Alku yn-
nä Uusitalo, ja kun se on siinä ihan
ka.hden pitäjän rajalla, ruvettiin
sitä nimittämään myös Väliverajäk-
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si. 'Sen rakentamisen pani alulle
muuan Styf niminen itse.linen, jo ka
kuitenkin pian luopui yrityksestään
ja muutti päivätyöläiseksi Forssan
puutarhaan. Hänen jälkeensä tuli
Teuron Mikko jatkamaan torpan-
tekoa, ja samaa sukua lienee vie-
läkin tilan hallinnassa. - Tämän
vuosisadan alussa rakennettiin lä-
helle Alkua, Haision niittyaukea-
man läntiseen päähän, piahto nuo-
r enk arjan kasvatusta varten. Myö-
hemmin on samaan yhteyteen ra-
kennettu vielä muutamia työväen-
asumuksia.

Ta.solan kylän maita o n varhai-
sempina aikoina ollut myöskin Li-
nikkalan maiden keskellä Kalsuun
ja .Matkuu n johtavan maantien vä-
limailla, mutta on niiden omistus
aikojen kuluessa häipynyt toisiin
käsiin. Ja mikäpä kumma se on,
jos niissä jutuissa on perää, mitä
entisaikain maanmittaustoimituk-
sista k er r otaan. Tässä näytteeksi
yksi sellainen. Linikkalassa oli
maanmittaus käynnissä ja maamit-
tari veti linjansa pitkälti Vieremän
kylän puole.le, Viimeinen linjasei-
väs oli jo ihan Ingin riihen nur-
kalla. Vieremäläiset panivat vas-
taan tällaista vääryyttä ja niin syn-
tyi asiasta oikeudenkäynti. Vanho-
jen rajojen tuntijoista oli puute, ja
sekin paimen-Autti, joka niistä tie-
si, lähetettiin pois koko Linikka-
.asta, kätkettiin Kuusto n Aijälään,
ettei häntäkään o lisi voitu haastaa
todistajaksi. Kun Antin olinpaikka
sentään tiedettiin, niin Vieremän
'Tasanen, lauta mies, keksi keinon
Antin esille saamiseksi. 'Hän otti
hevosen suitset mukaansa ja meni
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Äijälään. Täällä hän jutteli, että
hänen hevosensa on ollut kadok-
sissa jo pari viikkoa, ja nyt hän tuli
Anti.ta kysymään, olisiko hän sat-
tunut sitä näkemään. ÄijäIän isän-
tä ilmoitti, että Antti todellakin on
heillä, ja jos Tasanen nyt vain lu-
paa säilyttää salaisuuden omana
tietonaan, niin hän saa kyllä Anttia
puhutella. .Kun he sitten tulivat
isännän kanssa siihen huoneeseen,
jossa Antti oli piilotettuna, niin Ta-
sanen antoi hänelle haasteen tulla
todistamaan rajoja koskevassa oi-
keusjutussa, nimeten samalla Äijä-
Iän isännän todistajaksi, että Antti
on haasteen saanut. Antti meni to-
distamaan ja vieremäläiset voittivat
oikeusjutun.

Itsellisiä ei Talsolassa ole ollut
paljoa. Maalari Tallberg on jo mai-
nittu ja Saksmanin jälkeen ei ky-
:ässä ·ollut vakinaista suutariakaan
moneen kymmeneen vuoteen. Vii-
meisinä vuosikymmeninä siellä to-
sin asui Suutari-Ellu, Erland Kaup-
pila, mutta ei hänkään oIlut tuon
ammatin ensiluokkaisimpia edusta-
jia. Räätäliä ei ollut myöskään,
vaan huolehtivat näistä asioista naa-
purikylien miehet, Antti A.hlgren
Kuhalasta ja Valfrid Mandelin Vie-
rernästä.: sekä myöhemmin sitten
forssalaiset räätälit. Seppä kyllä
l'also:assa on ollut jo kylän koossa
ollessakin, sitten myöhemmin kar-
tanon palkkaamana. Enqvistien
suku siellä takoa kalkutteliuseam-
man miespolven aikana, saipa sa-
masta 'perheestä kerran Vieremäkin
sepän itselleen. Viimeisen Eriqvistin
jälkeen takoi Talsolassa jonkun ai-

kaa muualta tullut seppä, joka hirt-
ti itsensä YrjöIän saunaan. Viimei-
nen T'also.an seppä elää vielä Tam-
melan kunnallisko dissa. Pihlavan
Heikki, 'T'uisku, Tapola, Korsberg
ja Virvelinmäki olivat maatyömie-
hiä Ja Pesin, jonka asunto oli lå-
hellä Rantalanmäkeä, oli vanha so-
tamies, metsästelijä sekä myllärinä
Vieremän kosken rannalla olevassa
Talsolan myllyssä.

Kun Forssassa väkiluku lisään-
tyi, olisi luullut, että nuo Forssan
lähellä olevat Talsolan maat olisi-
vat tu.leet hyvinkin käytetyiksi asu-
tustarkoituksiin. Olihan esim. Ran-
talanmäki sekä läheisen asemansa
että kauneutensa puolesta sellaiseen
kylläkin sopiva. Niin ei kuitenkaan
käynyt, ja siihen oli omat omituiset
syynsä. Jokioisten kartanon hal-
lin to ei kertakaikkiaan halunnut
forssalaisia maalleen asumaan.
Kammo forssalaisia kohtaan oli
sillä taho:Ia vaIlalla vielä niinki
myöhään kuin viime vuosisada
viimeisellä vuosikymmenellä, jolloin
Kuhalan kansakoululle ruvettiin
puuhaamaan omaa taloa. Tamme-
lan kunta silloin pyysi ostaa kou-
lun nykyistä tonttia, ja Jokioisten
hallinto vastasi tähän osto anornuk-
seen, ettei si:Jä oikeastaan ole ha-
lua sillä taholla luovuttaa maata
pois omasta hallinriostaan, mutta
kun on tällainen laitos kysymyk-
sessä, niin siihen kyllä antavat maa-
ta, vieläpä halvalla hinnalla ja hy-
vi.lä maksuehdoilla. Ja kun Tal-
solassa, niin kartanossa kuin lam-
puodeilla ja tor ppareillakin, oli va-
kinainen vuosiväestö, . niin ei siinä
jäänyt mäkitupalaiselle suuriakaan
elämisen mahdollisuuksia.



Kun Herrantalo perustettiin, jäi
sen paikallinen hoito suureksi osak-
si tilanhoitajan huoleksi, jota nii-
hin aikoihin nimitettiin voudiksi.
Sinä 15 vuoden aikana, jol.oin Tal-
solaa näin hoidettiin, oli useampia
vouteja : Juho 'Mänty:ä, Simo
Bohm, J. Berggren, A. Lufer, J 0-

hansson ja Anderssen. Pääjohto
oli JOkioisten kartanossa, minne
to tte.em attomat palvelijatkiri lähe-
tettiin kuritusta saamaan. Varsin-
kin tapahtui näin Berggrenin aika-
na, jolla usein oli rettelöitä työ-
miesten ja torpparien kanssa. Muis-
tetaan' vielä, miten hänellä oli ki-
reät välit työmies Kalle Enqvistiin,
jolle hän turhaan koetti toimittaa
kartanossa selkäsaunaa. Mutta En-
qvist o.i komea ja riski mies, joka
kerran kävi voudin kurkkuunkin,
muttei siitäkään saanut selkåsau-
naa, siirrettiin vain Lin tupaju n kar-
tanoon. 'I'orpparit saivat myös jos-
kus kutsun kartanoon, esim. met-
särihaaskauksesta syytettynä. Larn-
minolan torpasta lähti kerran, kun
tällainen käsky saatiin, Jokioisten
kartanon k on ttoriin isänsä puolesta
poika Kustaa, joka oli paikkakun-
nan suurimpia Ja vahvimpia miehiä.
Hän: osasi kyllä asian selittää eikä
selkäsaunasta ollut puhettakaan.

Viitattu metsänraiskausjuttu ta-
pahtui sinä aikana, jolloin .puo lipe-
rintötilallisi.lakaan ei ollut omaa
metsälohkoa. eikä siis metsän
myyntioikeutta. Talon tarpeiksi he
saivat ottaa puita yhteisestä met-
sästä, metsänvartijan osoittamasta
paikasta, samoin kuin vuokraajat-
kino Rakennuksiin tarvittavia puita
sai ottaa toisen kylän metsästäkin,
jos ei - oman' kylän mailla. sattunut

11

sellaisia olemaan. Nyt o.ivat Paa-,
vo lan miehet hakanneet puita Lam-
minolan torpaIle määrätyltä loh olta,
ja se oli' tullut vähän liian autioksi,
Paavola haastettiin käräjille, mutta
ei häntä voitu tuomita, kun hänellä
kerran o.i metsänkäyttöoikeus. -M ut-
ta tapahtui sitten niin, että Paavola
otti rakennuspuita Vieremän met-
sästä, vaikka Talsolan metsässäkin
olisi sellaisia ollut. Tästä teostaan
F'aav o.a sai käräjillä kolme mark-
kaa sakkoa.

Myöhemmin mitattiin puoliperin-
tötaloille ornat rnetsälo hkonsa, jois-
ta saivat myydäkin .puita kartanoon,
jos myytävää oli, mutta kartana
määräsi yksipuolisesti hinnan. Tä-
män järjestelmän seurauksena' oli,
että metsiin alkoi kerääntyä ylijää-
mää, yksityiso maisuutta kun hoide-
taan aina huolellisemmin kuin yh-
teistä, Kun kartano maksoi puista
peräti alhaista hintaa, eivät nuo puo-
liperintöjen isännät myyneet paljoa-
kaan, ja seurauksena oli, että vuo-
sien varrella kasvoi moneen J oki-
läänin puoliperintötaloon aika. ko-
mea metsä. SiIloin kartano rupesi
itse hakkauttamaan noita metsiä
Talo iliset .pani vat vastalauseensa,
mutta niitä ei otettu huo mro on.
Muutamat .talo lliset saivat rnaaher-
ra n väli ty ksellä asian kihlakunnan-
oikeuteen tutkittava.ksi, mutta tuo-
marien mielipide oli kartanon puo-
.ella.' Vieremän Tasasen jutussa
lautakunta asettui yksimielisesti ta-
lollisen puolelle ja tämän talon "met-
sien kaato keskeytyi. Mutta kun
samoilla käräjillä seuraavana päivä-
nä oli Talsolan Paavolan saman-
lain:en juttu esil.ä, oli yksi lautamie-
histä jäåvinalairien, hän' kun. oli
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Paavolan isännän veli, ja toiset lau-
tamiehet yhtyivät taasen tuomarin
mielipiteeseen, joten Paavolan met-
sän kaato jatkui. Tällä kannalla
olivat asiat silloin, kun koko Joki-
lääni siirtyi valtion omaisuudeksi ja
itsenäistyttäminen alkoi. Tasasen
riitajutussakin jäi näino.ien lopulli-
nen päätös antamatta.

Silloin kun Paavolan (jo kuo lleen)
isännän 'Toivon isoisän isä, Samuli,
oli isäntänä, raivosi maassamme
hirveä eläinrutto. Mustialan karta .•
nostakin kuoli tai täytyi teurastaa
kaikki muut raavaseläimet, paitsi ne
seitsemän lehmää, jotka olivat Haa-
r an ko rven sivutilalla. Talsola lä-
päisi tämän vitsauksen hyvin vä-
hällä. Virvelinmäen itselliseltä
määrättiin hänen ainoa lehmänsä
ta pettavaksi, mutta maksettiin hä-
nellekin kohtuullinen korvaus val-
tion varoista. E'aavo lasta määrät-
tiin myös yksi lehmä tapettavaksi,
vaikkei talon väki siinä mitään sai-
raaloisuutta havainnut. Tarkastaja
näytti sitten isännälle tuon teur as-
tetun e.ukan maksaa ja väitti siinä
näkyvän sairauden merkkejä, mut-
ta antoi sentään luvan, että sen li-
hat saadaan syödä, mutta nahka j'a
sisukset oli kuopattava 4 k yynar an
syvään. Isäntä sanoi, ettei heillä
olla sen kummempia raatojen syö-
jiä kuin herra itsekään, ja niin se-
kin lehmä kuopattiin maahan kaik-
kineen päivineen. Paavolaan koot-
tiin kaikki kylän lehmät aamuisin,
josta yhteinen paimen ne sitten
-o tti laitumelle viedäkseen. Nyt kiel-
lettiin k arjojen kokoaminen Paavo-
lan luo, eipä annettu Paavolan .eh-
miä kuljettaa yksinäänkään samaa

kujaa myöten, vaan täytyi aidata
niiile eri kuja yhteisen kujan vie-
reen ja samoin erottaa eri aitauk-
sella niille oma laitumensakin siksi
kesäksi.

Paavolan luo oli pystytetty tolp-
pa, jonka kyljessä olevaan oksaan
paimen aina ehtoolla .aski eväs-
pussinsa, ja siitä se noudettiin ta-
loon, jonka vuoro oli antaa paime-
nelle seuraavan päivän eväs. Aa-
mulla se sitten tuotiin samaan tolp-
paan täytettynä; koiralla oli oma
pussinsa, joka asetettiin tolpan pää-
hän.

JOkaisen talon pirtin ovipielessä
oli n aulakk 0 köyhien kuljetuksessa
tarvittavan nuijan såi.ytystå var-
ten. Kun hoidokki tuotiin taloon,
laski tuoja nuijan naulakkoon. Hoi-
dokkia piti sitten hoivata samassa
talossa vähintään yksi vuorokausi
kerrallaan. Kun hoidok in vieminen
toiseen kylään oli suurempi rasitus
kuin siirto omassa kylässä, oli asia
järjestetty niin, ettei uusi vuoro al-
kanut joka kerta samasta talosta,
eikä siis myöskään päättynyt aina
saman talon osalle. Tästä' järjes-
telmästä ei nyt enää ole jäljel.å
muuta kuin muistona tuo lause:
»Pääsin nuijakyydillä», kun joku
saa ilmaisen kyydin toisen hevo-
sella. Tuossa nuijakyydissä siis säi-
lyi järjestys erinomaisen hyvin,
rasitus jakaantui tasaisesti kaikkien
osalle. Toisin oli ~ellaisten hoidok-
kien laita, jotka pääsivät itse liik-
kumaan. He valikoivat itse ne ta-
.ot, vieläpä torpat ja itsellisetkin,
joihin halusivat mennä, ja viipyivät
mieleisissään paikoissa monesti suh-
teettoman pitkiä aikoja. Toiset taa-
sen.. kuten esim. Sorniskan Israeli,



pu olihöper o äijä Ypäjältä, muutti
kyllä taiosta taloon, mutta Talsolan
kylästä ei hän malttanut poistua
kuin lyhyeksi ajaksi. Kun hän sitä-
paitsi esiintyi toisinaan hyvin oma-
valtaisesti, niin tuli hän kylålåi-
sil.e hyvinkin vastenmieliseksi. Me-
ni kerrankin YrjöIän saunaan yö-
puulle, vaikka sauna oli kylmä.
Mutta Israeli tiesi keinonsa. Sau-
nassa oli suuri määrä valmiiksi hal-
kaistuja lautoja puuastiain tekoa
varten. Nämä t1.10 äijä poltti sau-
nanpesässä yhtenä yönä. Kun ky-
läläisten kärsivällisyyden mitta
täyttyi, he keksivät keinon peloit-
taakseen Israelia. Sanottiin jahti-
voudin etsivän häntä ottaakseen
hänet kiinni pahojen tekojensa täh-
den. Israeli pe.käsi ja poistui ky-
lästä. Jonkun päivän kuluttua hän
kuitenkin ilmaantui uudelleen, mut-
ta sama temppu uudistettiin taas-
kin. Joku pojista pani Paavolan
isännän korkean hatun päähänsä,
otti koysivihkuran käteensä ja kul-
ki Israelin läheltä. Toiset sitten se-
littivät, että se on jahtivouti, joka
etsii Israelia, Kun nämä temput
useampia kertoja uudistettiin, jätti
ukko vihdoin Talsotan kylän. rau-
haan ja oleskeli sie1:ä ketikulrnil-
laan Y.päjällä.

Paavolan talo oli jo ainakin
useamman miespolven ajan sana
asemassa, että ne sai kantaa suu-
rimmat rasitukset kaikista kuiki-
joista, talo kun on aivan valta-
maantien sivussa. Kun talon halli-
tuksessa: oli ystävällisiä ihmisiä, niin
kelpasihan siihen silloin poiketa
niin matkamiesten kuin muidenkin
kulkusalla olevien. Kun Kupat:i-
Juss!,kin, vanha kulkeva kaartitai-
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nen, kerran poikkesi Paavolaan hy-
vin nälkäisenä, ja talonväki oli
juuri aloittamassa päivällisen syön-
tiä, niin Jussi pyysi emännältä pus-
sia päähänsä, hänen kun oli nälkäi-
senä niin vaikeaa katsella kUn toi-
set söivät. Emäntä silloin selitti,
ettei se mistään pussista parane,
täytyy vain mennä syömään toisten
kanssa.

»Taaskin on päivä pulkassa», sa-
notaan ehtoolla, kun päivän työt '01]

lopetettu. Tals ola lienee viimeisiä
kyliä näiaä paikkakunnilla, missä
sellaista päivän-pulkkaan-merkitse-
mistä on vielä harjoitettu. Mutta
'I'also.assa elää vielä mies, entinen
Syrjälän isäntä, joka torpparina ol-
lessaan teki Talsolan kartanoon
taksvärkkiä ja tällaiset veropäivät
merkittiin pulkkaan, vieläpä niinkin
myöhään kuin viime vuosisadan vii-
rneiseliä neljänneksellä. Oli kaksi
n. puolen metrin pituista pulkkaa,
toinen vo'udirr ja toinen torpparin
hal.ussa, Ehtoolla työn päätyttyä
asetettiin nämä pulkat rinnatusten,
entiset lovet toistensa kohdalle, ja
vouti sahasi siihen entisten lisäksi
jälleen uuden loven.

Tapaturmaisia kuolemia ei muis-
teta 'I'alsclassa sattuneen muita
kuin Munkinaisten emännän kuo-
lema. Hän oli jäänyt myllykuor-
man alle, jolloin kärryjen häkki
runteli rinnan ja suun päälle pyö-
rähtänyt jauhosäkki tukahdutti
hengity ksen, Murhia ei muis teta
yhtään, ei myöskään lapsenmurhia.
Itsemurhia on sattunut, paitsi jo
ennen mainittua sepän itsemurhaa,
eräs toinenkin, kun muuan rengin-
vaimo' hukutti itsensä kaivo ori.
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Suunnittelihan eräs Loimosista tul-
lut Pusurin isän täkin kerran itse-
-rnur haa, mutta jätti sen toimeen-
pan on kuitenkin toistaiseksi. Oli jo
nuora kädessä menossa talosta ete-
läänpäin pellonreunaa myöten, kun
renkinsä, Kurnu-j o.ose, tuli siinä
häntä vastaan ja uteli, mihin isän-
tä nyt on matkalla, Isäntä silloin
ilmoitti rengilleen aikomuksensa j'a
tämä hyväksyi sen täydellisesti,
mutta keh oitti kuitenkin tekemään
sen vähän piilosessa. Isäntä sanoi
ajatelleensa mennä Satulinmäkeen
asti (lähellä Someron rajaa). - Ai-
na parempi vain, tuumi renki, ja
niin he sitten erosivat. Isäntä pa-
neutui aidan vierelle makuulle ja
kun hän eh to o lla tuli jälleen kotiin,
kysyi renki, millaista oli hirressä
ldlluminen. Isäntä kertoi luopu-
,rieensa koko aikeesta, kun nuo lap-
setkin' kaipaavat vielä elättäjåä.

Siihen aikaan oli Jckioisten kar-
tanon 'alaisilla vuokramiehillä sel-
laiset ko ntr ah-iit, että jos vuokra-
miehellä on taloon velkaa, voitiin
sen vastineeksi ottaa hänen irtai-
mistoaari ilman uloshakua tai tuO-
'rniofa. Tälläkin Loirnos-Pusurilla
sattui olemaan 'velkoja 'vähän run-
-saastikin.. ja siksi hän pakeni yöl\ä
.salaa talostaan, vieden ne vähäiset
määrät elukoita ym. irtaimistoa, mi-
tä hänel.ä vielä oli, ja meni aina Us-
ke.an pitäjään asti, jossa hän sitten
jonkin ajan kulu1tila päätti päivän-
sä hirttåytymällä, niin' kuin hän jo
T'alsolassa ol\essaan oli aikonut.

Metsåstykseenkin olivat muuta-
mat Talsolan . miehet innostuneet,
vaikka eivät ymmärtäneet, miten oli
meneteltävä, että metsästettävää

olisi rii ttänyt. Kävi vä t keväisin soi-
timeltakin arnrnuskelemassa teeriä
ja metsoja, vielä silloinkin kun se.-
lainen jo oli laissa kielletty, Siitä-
kin Sorrin viimeisen isännän, Sa-
mulin, isästä' kerrotaan, että hän
oli niin innostunut metsästykseen,
että hän laittoi oikein hirsisen vah-
tik opin, siihen vielä kiukaankin,
-etta voi sitä lämmittää ja sieltä vah-
tailla susia J'a kettuja talvipakka-
sel.akin. Tuo koppi oli siellä jos-
sain Lihavanmäen ja Pilvenmäen
seutuvilla. näreikössä, jonka laidas-
sa olevaan aukeaan paikkaan asetet-
tiin syötti eli haaska. Moni kettu
sai siinä luovuttaa turkkinsa Sorrin
vapaaseen hallintaan, ja samoin kä-
vi muutamille susilIekin.

-Mutta 'I'also lan "entisyyttä muis-
teltaissa kerrotaan myöskin seuraa-
va tapaus: On juhannusyö. Tytöt
ovat hiipineet eräälleohra.pe:Jolle
juhannustaikoja tekemään, sito-
maan oraita, joiden kasvusta sitten
voivat pääteIlä tulevaisuuttaan. Ty-
töt ovat kyykkysillään omassa horn.,
massaan, kun pyssy paukahtaa ai-
van siinä heidän selkänsä takana.
Sitä tytöt säikähtävät, niin että

.muutam at lankeavat istualleen. Sor-
rin pappa se siellä hiiviskeli kärk-
kyrnåssä jäniksiä, joilla oli tapana
öisin pistäytyä orasmailla aterioi-
massa. Kun ei se.laisia nyt näky-
nyt, niin Sorri laukaisi pyssynsä
tyttöjen peloitukseksi.

Palaamme vielä siihen T'alsolan
kartanoon, V:n r870 vaihei1la tuli
Ruotsista j okioisille A. Paul nimi-
nen 'herrasmies. Tämä vuokrasi

, Talsolankartanon 2,0 vuoden ajaksi
ja' rakensi sen kokonaan 'toiseen



paikkaan: Riihet, jotka olivat Her-
-rantalosta n, rco metriä itään päin
ja täysin k äyttökuntoiset, saivat
jäädä entisel.een. IMaantien eteläi-
seilä puolella on melkein koko T'a l-
solan kylän alue matalan kivikkoi-
sen kummun peittämä. /Faman
kumrnun itäisimmän pään Paul va-
litsi asuinrakennuksensa paikaksi,
Kun venäläiset n. 50 vuotta taka-
-perin kartoittivat Suomea sotilaalli-
.sia t'arkoitu'ksia varten, he antoivat
paikalle nimen Charlottenburg,
Siihen tehtiin kartanon puinen pää-
rakennus. Elukkain suojaksi muu-
rattiin 'suuri tiilinen rakennus' ala-
vammalle paikaIle päärakennuksen
eteläpuolelle. Talsolan naisten kun-
niaksi tulkoon tässä mainituksi seu-
raava tapaus: Tuon rakennuksen
muuraajat tekivät työtään, ur akal-
la j'a heidän joukossaan oli mm.
forssalainen muurari Savo.in. Hä-
'nellä oli apulaisena' (hantlankari-
na) työmiehenvaimo Justiina Kors-
berg T'alsolasta. Kun muuraus val-
mistui, osti Savolin tuo lle vaimolle
puku kankaan palkkioksi hyvin suo-
ritetusta työstä, selittäen, että hä-
nelIä on. tällaisilla rnuurauksilla
täytynyt olla kaksi apulaista, mut-
ta tämä vaimo suoritti tehtävän yk-
sinään,

Paul oli taitava m aanvi.jelijå, ja
hän käytti apunaan ammattitaitoi-
sia' työnjohtajia. .Maa t kasvoivat,
'niin että talossa voitiin elättää jopa
satakiri lehmää ja hevosia n. I5
talon töitä varten sekä vielä kolme
hevosta tykkänääri isännän oman
perheen käytettä väksi.Pääraken'-
n uksen idän-' ja etelänpuoli koris-
.tettiin istutuksilla ja pohjoispuo-
lelle ,istutettiiri kuusiaita pitkin
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måantien sivua, F'auli.ta saivat
Forssan herrat konjakkia, ja työ-
läisil.e saatiin hyvää maitoa. Joka
päivä tuli Talsolan maitokuski he-
vosineen Forssaan ja mittasi halua-
ville maitoa joko käteismaksulia tai
sitten »tingilIä», jOka maksettiin vii-
koittain. - »Pco.en» viimeisinä
hallitusvuosina vieraantui Talsolan
kartano maanviljelyksestä sikäli,
että sen miehet ja hevoset liittyi-
vät forssalaisiin ajureihin. Talvisin
he kuljettivat halkoja Forssan teh-
taille 'ympäristön metsistä. Paulin
vuokra-aika loppui melkein samaan
aikaan kun vuckr aajan maallinen
vaellus, Perhe muutti muille mail-
le ja eräänä syksyisenä yönä I896
paloi kartanon kaunis päärakennus
perustuksiaan myöten. J okioisten
-osakeyhtiö otti nyt 'I'alsolan karta-
non omaan hallintaansa, hoitaen
sitä .paikallisten tilanh oitajain, peh-
toorien avulla: Tältä aja.ta on
muistissa se alituinen hankaus, jota
oli Jokioisten kartanon ja Tamme-
lan kurrnan välillä' Talsolan vero-
tuksesta.

Se '»liike», Joka v:n I880 vaiheilla
alkoi koko JOkiläänissä ja jonka
tarkoituksena oli muka saada kaik-
ki torppari t i tseriäisiksi ilman :u-
riastushintaa, se liike kosketfi myös-

-kin 'I'alsola-, tor'ppareita. Miten tuo
liike alkoi muissa kylissä, ei ole tä-
män kirjoittajan tiedossa, mutta
Talsolassa se alkoi siten, että yksi
tämän homman johto miehistä, Jaak-
ko Mattila, kulki ky.ässå ja jutteli,
että valtion puolesta annetaan tilai-
suus lunastaa torppansa 'itsenäiseksi
kaikille niille, jotka ovat noiden en-
tisten ta.ollisten jälkeläisiä; vaikkapa
vielä kolmannessakiri polvessa. -Täl-
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lainen tieto saattoi tietysti koko ky-
län kuohuksiin. Pian saapui kui;
tenkin uusi huhu, että lunastuksesta
pääsevät osallistumaan kaikki torp-
parit, syntyperästään huolimatta.
Innostus yltyi entisestään. Mutta
sitten tu.i uusi tieto: Suomen har.,
rat ovat tällaista järjestelyä vas-
taan, mutta keisari on päättänyt vie-
dä aikeensa lopulliseen päämää-
räänsä, kuitenkin niin muutettuna,
ettei lunastushintaa tarvitse ollen-
kaan maksaa, vaan torpparit saa-
vat hallussaan olevat maat ihan i:-
maiseksi. Nyt piti vain palkata mies
Pietariin asioita järjestämään. Kun
puuhan surulliset seuraukset ovat
kuitenkin kaikille tunnettuja, rajoi-
tumme tässä yhteydessä merkitse-
mään muistiin ainoastaan sen, että
kaikki Talsolan torpparitkin antoi-
vat nimensä ja puumerkkinsä Mat-
tilan eli »Pietarin Jaakon» paperei-
hin ja luovuttivat varoja Piedrin-
matkaa varten. Kun maassamme
samoihin aikoihin majaili venä.äi-
siä sotilaita kartoittamispuuhissa.
niin petkuttajat käyttivät tätäkin
hommaa hyväkseen selittämällä
torppareille, että näiltä venäläisiltä
o.isi muka joku kysynyt, mitä tuo
heidän hommansa oikein tark oit-
taa, johon venäläiset olisivat muka
vastanneet lyhyesti: »Taloja tule-
mas, taloja tulemas», jonka lausun-
no n he selittivät tarkoittavan sitä,
että kaikille irtolaisillekin lohkais-
taan talollisi.ta kappale maata. Ly-
hyeen loppui kuitenkin jokilääni-
läisten »yleinen iso lohkojako», kun
kartanon taholta ryhdyttiin häätä-
mään pois torpeistaan niitä, jotka
olivat keinottelijain uhreiksi antau-
tuneet. Pelkäsivätkö J okioisten her-

rat tulevan liian tuhoisaa jälkeä, jos
nuo sadat vuokraajat yhdellä iskul-
:a häädetään maantielle, vai johtiko
heitä tässä asiassa säälin tunne noita· <

petettyjä kohtaan, siitä ei ole tie-
toa, mutta tosiasia on vain, että ai-
noastaan vähäinen joukko joutui
häädettä väksi. T'also lan torppareis-
ta joutui muuttamaan kaksi, Heikki
ja Matti Kujarnåki. Heidän väitet-
tiin muita innokkaammin puuh an-
neen noiden petkuttajien mukana,
käyneen Helsingissä jne.

Vuodet vierivät ja Jokioisten
kartanon osakeyhtiön osake-enem-
mistö siir tyi Alfred Kordelinin kä-
siin. Tämä rupesi puuhaamaan tilai-
suutta kaikille jok ilåäniläisille saada
ostaa omakseen viljelemänsä maat,
olivatpa he sitten selviä vuokralaisia
taikka puoliperintötalollisia. Siihen
mennessä oli kuitenkin sosialismi
saanut valtaansa jokiläänin. Kuh
siis Talsolankin miehet kutsuttiin
J okioisiIle tuosta itsenäistymisasias-
ta neuvottelemaan, saapui sinne
myöskin eräs sosialistiagitaattori,
joka varoitti torppareita tarttumasta
Kordelinin tarjoukseen, väittäen vie-
lä sitäkin, ettei pienviljelys meidän
maassamme .aink aan menesty. Tätä
väitettä torpparit eivät kylläkään
uskoneet, mutta he olivat jo ehti-
neet tottua puoluekuriin. jota heille
alituiseen terotettiin, joten he ,kiel-
täytyivät ottamasta vastaan Korde-
linin tarjousta, niin mieluisalta kuin
se heistä tuntuikin. Hinnat olivat.
heidän mielestään hyvin kohtuulli;'
set ja hypoteekkiyhdistyksen väli-
tyksellä he o.isivat saaneet maksaa
ostoksensa vähittäismaksulla. Niin



raukesivat Talso.an miesten itsenäi-
syysunelmat taaskin.

Koitti sentään vihdoin vapauden
päiväkin, koitti pikemmin kuin ukot
osasivat odottaakaan. Kordelinin
kuoleman jälkeen siirtyi koko J oki-
lääni valtion omaisuudeksi ja valtio
itsenaisti viljelysa.ueen. Hinnat oli-
vat kuitenkin nyt vähän kalliimrnat,
kuin Kordelinin vaatimat, mutta e:-
vät nytkään sentään kohtuuden ra-
jojen y.äpuolella.

Nyt alkoi Talsolan kylälle jälleen
uusi vaihe. T'also.a alkoi elää taas-
kin itsenäistä elämää, kun kaikki
pienernmätkin tontti palstat oli os-
tettu omiksi ja niitä voitiin viljellä
omien suun nite.mien mukaisesti.
Kaikki torpparit lunastivat torp-
pansa ja kartanon omassa viljelyk-
sessä olleista maista tehtiin vielä
lisää asutusviljelystilo ja. Näistä uu-
sista ti.oista oli yksi nimeltään Koi.,
vu mäki. Sen osti j ok.Iåa n in pals-
toitusta johtanut m aa nrnitta r i, insi-
nööri A. BerEn, ja rakensi talonsa
entisen Herrantalon toriti.le. Muu-
tamien vuosien kuluttua Berlin myi
Koivumäen tilan Forssan kauppa-
lalle, joka siitä laittoi lastenkodin.
Koivumäen tilan maista o n sitten
myyty useita asuntopalstoja itsel.i-
sille, samoin ovat niitä myyneet en-
tiset torpparitkin nyt omistarnistaan
maista, joten tuo entinen kylän alue
alkaa o.la täynnä su ur ernp.a ja pie-
nempiä asumuksia. Sinne Talsolan
ky.åan rakensi Forssan kau pp al a
suuren teu ras tus.a.to ksenx in, ja
m onet käsityöläiset ovat valinneet
T'als o lan ky.å n asuinpaikakseen.
Loppuosa entisen T'alsolan karta-
non maista, lähes 100 ha, siirtyi
oston kautta kauppalalle, mm. tuo
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Poo.en istuttama puisto ja sen :ä-
he.syydesså oleva tiili navetta.

Falaamrrie jälleen vanhaan Tal-
solaan, tarkastamme Mäkilän u.ko-
huoneiden takana olevaa Kukkulan-
mäkeä. Siinä on joskus, varh aisern-
pana aikana asunut joku puo lih ö-

perö akka, josta kylän pojat olivat
tehneet lau.un : »Jopas tulit kum-
minkin, sano Kukkulan äiti kakee.
Käki edellä, äiti perässä pitkin Kuk-·
ku.an mäkee.» Viime vuosisadan
puolimaissa rakensi tämän saman
mäen eteläise.le rinteelle Pihlavan
Heikki pienen tupasen. Heikin
kuoltua siinä v:n 1870 vaiheilla osti
tuon rakennuksen Juho Kukkola ja
maksoi siitä kolmekymmentä 'mark-
kaa. Hän oli entisen Kukk o.an ta-
lon poikia, retkeillyt maailmalIa,
asunut Urjalassa ym. ja menettänyt
tulipalossa kaiken omaisuutensa
sekä muutenkin tul.u t kohtalon hy:-
käämäksi. Vasta tässä pienessä mö-
kissä hän sai elämänsä tasapaino o n ,
aineellisen toimeentulonkin tyydyt-
tä väksi, kun kävi vakinaisessa päi-
vätyössä Forssan kartanossa. Ne.>
jänkymmenen vuoden vaiheilIe tä-
mä maailman murjoma mies kuun-
te.i käkeä pikku mökillään, iloiten
aina sen tuomasta uuden kevään
sanomasta. Kun Kukkola va.m o i-
neen kuoli ja lapset hajaantuivat
mikä minnekin, tämä tuparien siir-
tyi jo edellä mainitsemani Suutari-
E:lun asunnoksi. Aluksi elämä jat-
Imi tässä tupasessa Ellu nkin isän-
nyyden aikana tava.Iisee n tapaan,
mutta rappeutui vähitellen asunto-
olojen alimmalle asteelle. Mökki
kyllä pysyi e n tisellåä n, sen tuohi-
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ja malkakatto uhmasi ajanhammas-
ta monista ikävuosistaan huolimat-
ta. Mutta kun piahto ym. u.ko huo-
neet oli käytetty polttopuiksi, jou-
tui laudo ista tehty eteinenkin sa-
man kchta.o n alaiseksi. Sitten seu-
rasi ir taimisto n vuoro. Sänky, pöy-
tä ja tuolit - kaikki ne muutettiin
»pesänlesteiksi». Potkukelkka sääs-
tyi viimeiseksi, sitä kun mestari tar-
vitsi kulkiessaan »neulomassa» ko-
tinsa ulkopuolella. Potkukelkk aan
Ellu sitten laittoi vuoteensa, jat-
kaen sen istuinta muutarni.la puilla,
joiden toiset päät o:ivat muurin syr-
jän ka nnatukse.la. Kun sitten pot-
kurikin hävisi, toi E'Iu metsästä ri-
suja, joista hän laitteIi vuoteen per-
mannolIe. Se oli pyöreä kuin linnun-
pesä, ja kun kaikkien oksien tyvet
oivat ulkoreunoilla, niin oli tässä
vuoteessa siis päänalainen jo', a puo-
lella, kääntyipä siinä nukkuva mi-
ten päin tahansa. Peremrnaliä oli
pieni k a ap pi ja ikkunan edessä suu-
t ar.n t.ski ja pieni laatikko istuime-
n a. Sellainen o li tämä asunto jo
alun toistakymmentä vuotta taka-
perin.

Ellu on poikamies, mutta ei sen-
tähden ettei hän olisi emäntää ta-
.o onsa saanut, kuten muutkin mie-
het. Tiedetään ainakin kolme fors-
salaista tyttöä, jotka olivat ol'eet
halukkaita jakamaan Ellun kanssa
niin tuon harvinaisen vuoteen kuin
kaikki muutkin hänen kohtalonsa.
Kerrankin E'Iun asuntocn tuli fors-
salainen leski tyttärineen nairnis-
kauppoja hieromaan. Puhemiehe-
nä toiminut äiti poistui pian
eteiseen kuultuaan Ellu n kielteisen
vastauksen, mutta tytär ei vain niin
vähäJ:ä hellittänyt. 'I'uttaval.isesti

hän asettui Ellun o malaatuiselle
vuoteelle lepäämään ja jatkoi nai-
miskaupan tekoa. Mutta kun hän
siinä tuli puhuneeksi joitakin »so-
pimattomia», niin EJ:u käski hänen
poistumaan »':,attonsa alta». Vie-
läpä eteisestäkin Ellu meni heidät
häätämään, kun he siellä antoivat
hänestä hänen arvoaan alentavia
.ausun toja.

Käydessäni Ellun asunnolla syk-
syl.ä 1932 ei sie.lå silloin ollut tuo-
ta havuvuodetta, olihan vain hal-
koja asetettu permannolle merkiksi,
että tuon piirin sisusta muodostaa
vuoteen. Forssan kunta oli silloin
hi.jattain lähettänyt Ellulle kuor-
man halkoja polttopuiksi. Pian sen
Jälkeen EI:u siirtyi tåysh oito on kun-
nalliskotiin. Kohta purettiin E:lun
mökkikin ja Talsolan vanhoja ra-
kerinuk sia edustaa enää vain pari
aittaa, toinen SyrjäIässä ja toinen
F'e n tin entisellä tontilla.

Kalvemäki muodostaa myöskin
oman lehtensä Talso.an historiassa,
sillä sen juur e.la olevaa lähdettä en
aikoinaan käytetty uhrilähteenä.
Kalvemäki On lähellä Paavolan ta-
loa.

Talsolan haltioista o n säilynyt
useita kertomuksia. Kun kerran
o.i riihen pesän edessä oleva ko uk-
kari syttynyt palamaan, niin riihen
haltia sammutti palon itse, riihivaa-
rin selän takana valveilla olevan
pikkupojan katsellessa tuon pitkä-
par ta.sen ja ystävällisen näköisen
h altia-uko n hommia. 'toinen hal-
tia ei antanut rengin mennä juo-
puneena riihen pesään puita lisää-
mään. Pari kertaa työnsi hänet en-
sin hel lavar oen takaisin riihen ovel-
ta, mutta kun renki ei totel. u t. niin



sitten vasta viskasi hänet sellaisella
kyydillä, että mies parka iennähti
pitkän matkan päähän. Ilmankos
onkin Talsola niin hyvin säästynyt
tulipaloilt a, kun haltiat ovat siitä
hyvää huolta pitäneet.

Talsolan entisyyden muistelmiin
kuu.uu myöskin se »Kuumakivi»,
joka muutaman metrin k orkuisena
möhkäleenä törrötti maantien vie-
ressä kalliolla, siinä iastenkodin ja
Vieremäntien välillä. Taru kertoo,
että siinä kalliolla olisi joskus istu-
nut joku kulkevainen nainen pie-
nen lapsensa kanssa ja käyttänyt
leivän pala ta lapsensa takapuo.en
siivo arn iseen. Silioin oli Jumala tai-
vaasta pudottanut kiven hänen pääl-
leen, surmaten siten tuollaisen s ju-
malanviljan» pilkkaajan. Monissa
perheissä Talsclan ympäristössäkin
käytettiin tuota tarinaa apuna las-
ten kasvatuksessa. Muistan vielä,
mitenkä minunkin vanhempani sa-
noivat meil.e lapsilleen, kun emme
tahtoneet heitä totella: »Ole nyt
vain kiltti, taikka muuten Taivaan-
isä pudottaa kuuman kiven pääsi
päälle, niin kuin teki T'alsolassa-
kin» . Lastenkasvatuksen välineenä
lienee tuo kivi menettänyt jo kai-
ken merkityksensä, mutta kuitenkin
olivat monet pahoillaan, kun sen
omistaja muutaman markan hin-
nasta antoi sen rikkoa maantien
täytteeksi. He antoivat sille arvoa
sen vuoksi, että se oli vaihteluna
ohikulkevan si.rn al.e, toiset taasen
kunnioittivat sitä näytteenä entis-
aikaisista Iuonn onmullistuksista
näillä tienoilla.

Räynynmäki, nykyinen Paa volan.,
harju, kuuluu saaneen nimensä sii-
tä, että sen Juurella on joskus ai-
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kaisemmin ollut Räyny niminen
talo .. j o keak in sillä kchda.la nimi-
tettiin Råynyksi. Varhaisempina
aikoina ku.ki siitä talvitie Minkiöl-
le. Kun sillä kohdalla jokea oli hy-
vin voimakas virta, oli sen jää heik-
koa ja melkein joka talvi putosi
siinä veteen ihmisiä, joista jotkut
h ukkuivatkin. Eräs forssalainen
tehtaantyömies Vihtori Olenius o li
yksi täl.ainen Räynyn uhri. Fors-
san tehtaitten abkuaikoina, kun sii-
tä kautta kuljetettiin paljon puuta-
varoita tehtaille, tehtiin siihen tal-
veksi ti.apairien silta, joka sitten
taasen keväällä purettiin. Olojen
muututtua ei siinä ole ollut enää
talvitietä useampaan kymmeneen
vuoteen.

Tähän Räynynmäen juurelle teki
Yrjöiän talon poika Sarn u.i torpan
viime vuosisadan puolimaissa ja
nimitti sen Syrjäläksi. Samulin lu-
kusetelistå näkyy, että hän on syn-
tynyt 1830 ja on ollut ensi kerran
.ukusilla 1838, jolloin rovasti Tol-
po oli lukusetelin hänelle antanut.
Emäntänsä Maija oli Mäkilän tor-
pan tytär. Toimeliaina siinä Sa-
muli ja Maija häärivät useita kym-
meniä vuosia, laittaen tor ppansa
mallikelp ciseen kuntoon. Heidän
Jälkeensä otti torpan hoidon huos-
taansa heidän poikansa. Samuli
hänkin, syntynyt 1864. Kun Sa-
muli -oli naimaikään ehtinyt, silloin
saapui 'Ta:so:an kartanoon karja-
koksi Mustasaaren pitäjässä synty-
nyt ruotsalainen neitonen, Katari-
na Helsing, josta tuli Syrjäiän tor-
pan toinen emäntä. JOkioisten kar-
tanon alueilla asuvilla on paljon
katkeria kokemuksia ruotsalaisten
röyhkeydestä, heidän pyrkim yk-
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sistään pitää itseään suomalaisia pa-
rempina. Syrjäiän Katri-emäntä
teki tässä suhteessa täydellisen
poikkeuksen. Hän opetteli puhu-
maan meidän kieltämme, omaksui
meidän tapamme, e.i hyvässä sovus-
sa ja yhteisymmärryksessä niin naa-
purien kuin kotivaeensäkin kanssa.
Joskus hän pistäytyi pikakäynniJä
Pohjanmaalla sukulaisiaan terveh-
timässä, mutta kyllä hän täällä hä-
mäläisten seurassa viihtyi erittäin
hyvin. Kun veljensä pieni tyttö
Thyra jäi orvoksi, toi Katri hänet
tänne Syrjälään ja kasvatti hänestä
emännän Paavolan isännälle, Toi-
vo lle. Torpasta itsenäistyneen Sy r-
jälän .o hko tilan myivät Katri ja
Sarnu.i usea vuosi sitten teurastaja
Ludv.z Hakalalle, asettuen itse u ut-
ter an raadanrian jälkeen hyvin an-
saitsemaansa lepoon. Katrin kuol-
tua elää Samuli nyt kahden sisa-
rensa kera pienessä viih tyisässä
asunnossaan siinä ennen mainitun
Kukkulanmäen rinteellä. Toinen
sisar istaan, Anna, on pienestä pi-
täen käynyt Forssassa teh taa n tyo s-
sa, mutta toinen sisko, Aino, on
koko ikänsä ollut Samulin ja Kat-
rin apuna Syrjäiän hoidossa. Näi-
den kolmen Syrjä.än sisaruksen li-
säksi ei ky.ässå sitten olekaan enää
alkuperäisiä T'alsolan synnynnäisiä
muita kuin puuseppä Albert Pentti
j'a sepän leski Amanda Valta. VE-
meksimainittu on syntynyt metsän-
vartija Pesinin tyttärenä, jonka
asunto silloin oli metsänlaidassa
Koskueno ja n partaalla.

Edellämainitun Samuli Syrja.a n
muistelmiin perustuu lähinnä kaik-
ki se, mitä tässä o.en T'alsolan elä-
mästä esittänyt. Arvokkaita lisiä

olen saanut myöskin Sa-vuotiaalta
Kuh ala-, kylässä asuneelta Kustaa
Larn milta, joka kahdeksanvuo tiaana
muutti vanhempainsa mukana Lam-
minolan tarppaan, ja on siitä läh-
t.en yhtäjaksoisesti e.änyt Tals olan
läheisyydessä. Näiden miehien an-
sioksi on siis luettava se, että 'I'al-
solan entisyydestä on edes n ain
vaatimatonkin osa saatu korjatuksi
talteen tu.evien polvien varaksi.

Tals ola or ollut tilaisuudessa lä-
heltä seuraamaan sen itäisen rajan
taakse muodostuneen Forssan syn-
tyä ja edelleen kehittymistä. Kui-
tenkin ovat nämä kaksi »kylää» 0:-
leet hyvin vähän vuorovaikutukses-
sa toistensa kanssa. -Tämä johtuu
osaksi siitä erilaisesta tehtävästä,
joka on räillä eri yhtyrnilla. To:-
n en on m aanvi.jelijä, toinen »vap-
riikilainen». Tuo aikaisemmin jo
mainitsemani j okio iste n kylmä suh-
tautuminen forssalaisiin on tieteri-
kin myöskin osaltaan ehkäissyt täl-
laista yhteenliittymistä. Kun Tal-
so.an tor pp arei.la ei ollut mitään
forssalai ille myytä vääkään, kor-
keintaan joskus kannu maitoa tai
piimää. ni.n mistä sitä olisi yhteis-
tä kanssakäymistä syntynyt! Sano-
taan, että Forssan alkuaikoina, kun
F ekan ta.o ki n o li vielä yksityisen
hallussa ja se oli hyvinvoipa talo,
forssalaiset kävivät kyllä sieltä os-
lelemassa yhtä ja toista. Varsin-
k.n o.i Pekan isäntä silloin tien an-
nut erikoisesti viinan myynnillä.
Kun ruiskapasta saatiin viinaa nel-
jä pulloa Ja siitä otettiin hintaa
Suomen rahassa markka pul.o sta ja
viijana m yyde n olisi sen hinta ollut
ainoastaan 75 penniä, niin tästä
näemme, miten tuo ttavaa oli viinan
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sistään pitää itseään suomalaisia pa-
rempina. SyrjäIän Katri-emäntä
teki tässä suhteessa täydellisen
poikkeuksen. Hän opetteli puhu-
maan meidän kieltämme, omaksui
meidän tapamme, e.i hyvässä sovus-
sa ja yhteisymmärryksessä niin naa-
purien kuin kotivake nsaki n kanssa.
Joskus hän pistäytyi pikakäynni.lä
Pohjanmaalla sukulaisiaan terveh-
timässä, mutta kyllä hän täällä hä-
mäläisten seurassa v.ih tyi erittäin
hyvin. Kun veljensä pieni tyttö
Thyra jäi orvoksi, toi Katri hänet
tänne Syrjälään ja kasvatti hänestä
emännän Paavolan isännälle, Toi-
volle. Torpasta itsenäistyneen Syr-
jälän .ohkotilan myivät Katri ja
Sarnu.i usea vuosi sitten teurastaja
L ud v:g- Hakalalle, asettuen itse u u t-
teran raadan nan jälkeen hyvin an-
saitsemaansa lepoon. Katrin kuol-
tua elää Samuli nyt kahden sisa-
rensa kera pienessä viih tyisässä
asunnossaan siinä ennen mainitun
Kukkulanmäen rinteellä. Toinen
sisaristaa n, Anna, on pienestä pi-
täen käynyt Forssassa tehtaantyös-
sä, mutta toinen sisko, Aino, on
koko ikänsä ollut Samulin ja Kat-
rin apuna SyrjäIän hoidossa. Näi-
den kolmen Syrjå.ån sisaruksen li-
säksi ei ky.ässå sitten olekaan enää
alkuperäisiä 'I'alsola n synnynnäisiä
muita kuin puuseppä Albert Pentti
Ja sepän leski Amanda Valta. Vii-
meksimainittu on syntynyt metsän-
vartija Pesinin tyttärenä, jonka
asunto silloin oli metsänlaidassa
Koskueno ja n partaalla.

Edellämainitun Samuli Syrjä.ä n
muistelmiin perustuu lähinnä kaik-
ki se, mitä tässä o.en T'alsolan elä-
mästä esittänyt. Arvokkaita lisiä

olen saanut myöskin Sa-vuo tiaalta
Kuh ala-, kylässä asuneelta Kustaa
Lamrnilta, joka kahdeksanvuotiaana
muutti vanhempainsa mukana Lam-
minolan tarppaan, ja on siitä läh-
Len yhtäjaksoisesti e.ånyt T'alsolan
läheisyydessä. Näiåen miehieri an-
sioksi on siis luettava se, että T'al-
solan entisyydestä on edes nain
vaatimatonkin osa saatu korjatuksi
talteen tu.evie n polvien varaksi.

Talso la 01" ollut tilaisuudessa lä-
heltä seuraamaan sen itäisen rajan
taakse muodostuneen Forssan syn-
tyä ja edelleen kehittymistä. Kui-
tenkin Ovat nämä kaksi »kylää» 0:-
leet hyvin vähän vuorovaikutukses-
sa toistensa kanssa. 'Tämä johtuu
osaksi siitä erilaisesta tehtävästä,
joka on r åilla eri yhtymillä. Toi-
.nen on maanvi.jelija, toinen »vap-
riikilainen». Tuo aikaisemmin jo
mainitsemani jokioisten kylmä suh-
tautuminen forssalaisiin on tieteri-
kin myöskin osaltaan eh käissyt täl-
laista yhteenliittymistä. Kun Tal-
sc.a n torpparei.la ei ollut mitään
forssalaisille myytävääkään, kor-
keintaan joskus kannu maitoa tai
piimää, ni.n mistä sitä olisi yhteis-
tä kanssakäymistä synty-nyt! Sano-
taan, että Forssan alkuaikoina, kun
F ekan ta.okin o li vielä yksityisen
hallussa ja se oli hyvinvoipa talo,
forssalaiset kävivät kyllä sieltä os-
tclemassa yhtä ja toista. Varsin-
k.n o.i Pekan isäntä silloin tienan-
nut erikoisesti viinan myynnillä,
Kun ruiskapasta saatiin viinaa nel-
jä pulloa Ja siitä otettiin hintaa
Suomen rahassa markka pul.osta ja
viljan a myyden olisi sen hinta ollut
ainoastaan 75 penniä, niin tästä
näemme, miten tuottavaa oli viinan



valmistus. Isäni kertoi joskus ju-
tun niiltä ajoilta, jolloin hän pie-
nenä poikana oli eräällä muurarilla
(n.s. Susikkaan Vanhalla) apu.aise-
na, kun tämä rappasi Wiksbergin
kartanon pihatori kivijalkaa. »Van-
ha» oli hyvin viinaanmenevä äijä,
ja hän joskus sanoi pojalIe: »Pidäs
vähän silmällä, ettei pehtoori tule,
minä livahdan tästä pikimåltåån
Räynylle». Oli siinä pojalla silrnäl-
.äpitca, kun ukolta kului tuohon
»livahtarn.seen» kaksikin parvaa.
Tultuaan» Vanha» sitten selitti, että
Räynyltä oli viina loppunut, piti
mennä Talsolan Pekalle asti, ja siel-
lä on aina niin paljon noita vorssa-
laisia, ettei sieltä tule lähdettyä en-
nenkun kaikki rahat loppuivat.

Keskinäisen kanssakäymisen es-
tecrä ol' vie.ä sekin, kun tehtaalai-
set pitivät itseään noita maanvilje-
lijöitä arvokkaampina, teleivätpä
pilkkalaulujakiri heistä.

»Vorssan pinni se pitkä on
ja T'asolan mettä pimmee,
'I'a'solan ämmät ne kyselee
ton V crssan pinnin nimmee.
Vorssan pinni se pitkä on
~'a 'I'alsolan pelto suuri.
Kun Vorssan pcijaat ne laulelee
niin kaikuu se kivimuuri.»

joitae in yhtymäkohtia oli sen-
tään T~lso:an ja Forssan välillä.
MaalaisoJoista tulleet tehtaalaiset
tunsivat vielä jotakin mielenkiintoa
noita lapsuus- ja nuoruusaikojensa
o:oja kohtaan ja siksi he toisinaan
menivät, varsinkin suvella vapaa-
aikoinaan katselemaan 'Talsolan
elämää. Tuli siinä tavanneeksi jon-
kun kylän asukkaankin, jonka kans-
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sa joutui juttusille. Tällaisista ikoh-
tauksista syntyi toisinaan pitempi-
aikainenkin tuttavuus, niin että jo
torppari kutsui tehtaalaisen heille
kylpemään, joku kylvi 'peltoonsa
forss alaiselle neliko n perunaa jne.
Kyytihevosta tarvittaissa kirkolle
yrn . käännyttiin Talsolan torppa-
rien puoleen. Jonkunmoista kans-
sakäymistä oli myös nuorien kes-
ken, niin että heidän väiillään to:-
sinaan tuli avioliittokin solmituksi.
Ma.itotinki oli myöskin monella fors-
salaisel.a Talsolasta. Pukuasioissa
pyrkivät Talsolan tytöt seuraamaan
Forssan tyttöjen mukana, mutta
pojat pitivät siinä suhteessa verrat-
tain Jyrkät rajat. Ko tikutoinen
sarssipuku oli heillä hyvin y.eirien,
samoin rohtimiset suvihousut. Kun
Forssassa vuosisadan vaihteessa,
jopa. vähän aikaisemminkin, alkoi
monenlaista »liikettä» niin hengel-
lisellä kuin henkisellä ja aineelli-
selakin alalla" niin talsolalaiset jäi-
vät näidenkin suhteen jotenkin
välinpitämättömiksi. j okunen har-
va heistä liittyi forssalaisten per us-
tamiin yhtymiin. Vasta nyt, Joki-
läänin itsenäistymisen jälkeen, on
Ta.sol., tullut ikäänkuin lähemmäk-
si Forssaa, kun tehtaalaisetkin ovat
rakentaneet asuntoja Talsolaan.
Koivumäen lastenkoti on nykyisin
hyvinkin vaikuttavana yhdyssitee-
nä Forssan ja Talsolan våliliä, siellä
kun muutama k ymmerien forssa-
laista lasta elää täysihoidossa. Niin
kauan kun ei Forssan-Humppilan
rautatietä ollut, yhdisti Forssaa ja
Talsolaa rahdiriajo Matkun aserna.-
le. Se tiesi Talsolan torppareille
runsaampaa rahankäyttöä, joskin
maanviljelys siitä joutui kärsimään.
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Milloin Talsola on saanut ensim-
mäiset asukkaansa, siitä ei taida
kenelläkään olla varmoja tietoja,
mutta monen vuosisadan takainen
tapaus se varmaankin on. 'Tämän
ajan kuluessa o n Talso.a saanut ko-
kea monia kohtaloita, joista eivät
aikakirjat tiedä lähemmin kertoa.
Surullista aikaa olivat nämäkin
muutamat viimeksi kuluneet vuosi-
sadat, jolloin Talsolan kyläläiset
viljelivät esi-isiensä raivaamia mai-
ta ilman omistusoikeutta niihin,
vieraan käden ohjaamina, vieraan

aanen (toisinaan vieraskielisenkin)
määräämänä, useinpa vie.ä ruos-
kankin heiluessa raatajan hartioilla.
Tätä taustaa vastaan katsottuna on
helpompi ymmärtää niitäkin väki-
valtaisia itsenäiatymispyrkirnyk siä,
joista tässä muistelmassa on
edellä mainittu. Nyt on näistä taa-
sen päästy, pieninkin muru maata
on nyt viljelijänsä omistama. Niistä
entisistä oloista on enää jålje.lä
vain muisto, joskin katkera. Uusis-
sa paremmissa oloissa ikävätkin
muistot kyllä arpeutuvat.

Forssan Lehdessä, 5/8. 8/8, 10/8,
12/8, 15/8, 17/8 1938.

J uho R a n t a n e n.
Kirjoitettu toukokuussa 1933.



A. W. Wahrenin osuus "Hämäläisen"
ja G. E. Eurenin kirjapainon

tukem iseksi.

Hämeenlinnan lukion perustarnis-
töitä suorittamaan ja lukion histo-
rianopetuksen lehtorikai määrättiin
v. 1857 Turussa toiminut ja nuo-
resta iästään huolimatta kirjallisel-
:a alalla ansioitunut kielteno petta-
ja, fil. maisteri G u s t a f Eri k
E u r en, syntyään porilaisen meri-
miehen poika. Hän oli Hämeenlin-
naan saapuessaan 38-vu,otias, mut-
ta jo laajalti mainetta saavuttanut
kirjailija, kielimies, opettaja, oppi-
kirjain laatija ja sanomalehtimies.
Opettajantoimesta ja monien kirjal-
listen töittensä ohella hän oli mm.
ennen Hämeenlinnaan tuloaan toi-
mittanut kahdeksan vuotta »Sano-
mia Turustas-nimistä lehteä, jota
levisi useita kymmeniä vuosikertoja
Lounais-Hämeeseenkin.

Sanomalehtiasia ja kirjojen kus-
tantaminen oli Eurenin veressä niin,
että hän Hämeenlinnaan saa vut-
tuaan perusti vielä samana vuonna
kirjapainon ja seuraavana vuonna
sanomalehden. Senaikaisissa pik-
kukaupungin oloissa Eurenin tar-
mokas toiminta herätti tavatonta
huomiota ja Helsingissäkin sitä [h-

meteltiin. Kirjapainosta ilmestyi
uusia kirjoja kuin satamalla : »Kus-
taa Vaasa», »Erik XIV», s Epäju-
malat», »Jesus hahdessa», »Huvi-
lauluja 1 ja 11», s Turmiolan Tom-
min Elämäkerta» jne., ja kuten sa-
nottu alkoi kaiken kukkuraksi vie-
lä v. 1858 ilmestyä Eurenin painos-
ta hänen itsensä toimittamana kau-
pungin ja koko maakunnan ensim-
mäinen sanomalehti »Hämä.äinens-
nimisenä.

Eurenin kynä pyöri kuumeisella
kiireellä. Hämeenlinnan silloiset
asukkaat eivät olleet kuitenkaan
erikoisen innokkaita kirjallisuuden
ostajia, niinkuin Aleksis Kivikin
oli hyvin saanut kokea käydessään
henkilökohtaisesti runovihk ojaan
kaupunkilaisille kaupitsemassa. (Oli
saanut lopulta myydä kantarnuk-
sensa eräälle kauppiaalle käärepa-
periksi.) Euren ei ollut lähtenyt
kus tan taj atai paleelleen kui tenkaan
aivan ilman laskelmia. Paitsi että
hänellä o.i pitkäaikainen alan ko-
kemus hän sitä paitsi hyvin tunsi
aikansa suomalaisten vaativan muu-
takin luettavaa kuin uskonnollista
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ja tieteellistä kirjallisuutta. Ja ko-
ko maassa· oli puute suomenkieli-
sestä kirjallisuudesta. Sikäli kuin
luku taito lisääntyi kansa kaipasi
luetta vakseen yhä kiihkeämrnin
myös »hyödyl.isiå ja huvittavia»
kirjoja.

Kun »Hämäläinen» oli erinomai-
nen lukutaidon levittäjä ja lisäksi
sen avulla Euren saattoi mainostaa
kirjojaan, olisi luullut laajemman-
kin t-ustannustoimintavrityksen me-
nestyvän: Jäykät .harnalaiset eivät
kuitenkaan niin vain asettuneet
kannattajiksi ja Eureriin toiminta
kirjankustantajana olisi ehken ly-
hyeenkin päättynyt hämäläisten
keskellä, ellei apu o.isi tullut juuri
tästä Lounais-Hämeestä ja lähem-
min sanottuna tästä Forssan silloin
perustetusta tehdasyhdys.kunnasta.

Eure n oli tuntenut Forssan teh-
taitten perustajan A. W. Wahrenin
jo ennen Hämeenlinnaan muutta-
mistaan. Tuttavuus, joka sittem-
min muuttui .äheiseksi ystävyydek-
si näiden kahden tyhjästä alkaneen
ja samanikäisen (Wahren oli 4
vuotta vanhempi), omalla alalla toi-
mineiden kesken, oli saanut alkun-
sa Tammelan si.loisen kirkkoherran
tri N. M. Tolpon välityksellä. T'ol-
pon ja Eurenin tuttavuus oli läh-
töisin yhteisistä suomenkielen tut-
kimisharrastuksista.

Wahrenin tunnettu huolenpito
työväestään ja maakunnan r ien n ois-
ta yleensä sisälsi aikansa oloihin
verraten suuren annoksen sivistys-
harrastusta ja voimakkaan tahdon
levittää sitä ympärilleen. Hän oli
itseopiskelul.a hankkinut itselleen
valtavan tieto määrän ja omasi sa-
malla sujuvan taidon pukea tietä-

mänsä ilmaisumuotoihin. Ja Wah-
ren itse otti ohjakset käsiinsä 1850-
luvun' herättämässä kansan valistus-
toiminnassa. Itse hän kaikesta huo-
lehti: osti kirjoja, tilasi sanomaleh-
tiä ja levitti ne työväestölleen. Ja
:kUn Euren kirjapainoirieen . alkoi
toimintansa Hämeenlinnassa, len-
sivät varmaan »Iastut» juuri tänne
Forssan tehtaille.

Wahrenin ja Eureriin kesken
käydystä kirjeenvaihdosta se.viaa,
että Wahren oli, huolimatta omasta
tiukasta rahapulastaan siihen ai-
kaan, lainaillut rahoja Eurenille ja
siten tukenut ystävänsä Hämeen-
linnassa aloittarnia kirjankustanta-
japuuhia. Saadakseen Eureriin toi-
minnan jatkumaan Wahren osti sa-
doittain häneltä kirjoja ja pani
kirjuri Hagelbergin niitä kaupitte-
lemaan kaikkialle Forssaan ja ym-
päristöön. (Ensi vuonna on siten
tavallaan ku.unut 80 vuotta Fors-
san k irjakauppatoiminnan alkami-
sesta.)

Lisäksi Wahren tilasi omal-
la kustannuksellaan useita vu osi;
kertoja »Hämäläistä» ja yleensä
kaikin ta voin koetti tehdä tunne-
tuksi Eure nin kirjapainon tuottei-
ta. Hän osti itselleen osakkeita kir-
japainosta sekä toimitti kaikki
Forsassa ja maakunnassa tarvitta-
vat painotu otteet Eurenin kirjapai-
non suoritettaviksi.

Wahrenin ja Eurenin yhteistoi-
minta (Eureri kävi ~'oskus Wah-
renin vieraanakin Forssassa) jätti
siten kauniit Jäljet Forssan valis-
tusrient oihin. Työväestö itse tart-
tui myös toimintaan ja sen aikuiset
pääkaupungin lehdet kiittivät .eri-
koisesti Forssan työväestön sivis-



tysharrastuksia, joita tämä piti vi-
reillä tehtailija Wahrenin tukemana
omin kirjastoin ja lukutuvin.

Historiantutkijat eivät o.e sel-
vittäneet G. E. Eurenin elämän-
työtä niin yksityiskohtaisesti kuin
Wahrenin. Iso-Tietosanakirja an-
taa Eurenille »kieliopintekijän ja
kansan valistuskirjailijan» tittelin
ja rriainitsee: »Arvokkairnrnat ovat
hänen suomen kieltä koskevat teok-
sensa, jotka syvensivät huomatta-
vasti sen tuntemusta.» Eurenin
kustannustoiminta oli aikansa oloi-
hin nähden yllättävän runsas. Itse
hän oli kirjoittanut yli 100 teosta,
mutta kustantanut toisten kirjoitta-
mia aika huomattavan määrän li-
säksi.

Kaiken kirjallisen ja Ikoul u toimen-
sa ohella Eurcn seurasi valppaasti
aikansa rientoja ja m atkusteii usein
niinkuin Wahrenkin ulkomailla, säi-
lyttäen siten katkeamattomina yh-
teydet aikansa suuriin sivistyskes-
kuksiin. Oli selvää, että Eurenin
toimittama kirjallisuus ja sanoma-
lehti olivat täysipitoista tavaraa ja
kielellisesti mahdollisimman puh_
dasta. Niinkuin Wahren oli tehnyt
Eurenin tu o tan n on tunnetuksi ja tu-
kenut sitä, niin Euren puolestaan
.o i hyvän pohjan »W ahrenin iåä-
nin» sivistyspyr kimyksiile. Henkilö-
kohtaisesti Wahren oli oppinut
paljonkin »Eurenin koulussa».
\i\T ahrenin suomen kielen taitami-
nen oli osaksi Eurenin ansiota, ja
Euren tutustutti Wahrenin maam-
me suurmiehiin Elias Lönnrotiin ja
]. W. Snellmaniin henkilökohtai-
sesti sekä monin keinoin juurrutti
\i\T ahreniin sen lujan uskon suomeri
kansan tulevaisuuteen, jOlla Wah-
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ren myöhemmin yllätti valtiornie-
hemme komiteaistunnoissa. Suo-
m a.aisen rahvaan hyväksi teke-
mänsä sivistämistyön arvon Wah-
ren piti korkealla ja niinpä hän
saattoi mm. 12 vuotta Eurenin kuo-
lernan jälkeen 12. I. 1884, vuotta
ennen kuin hänen oma elämänsä
sammui, vastata kirjeessään »Aamu-
lehden» vasta valitulle päätoimitta-
jalle, kun tämä o li henkilökohtai-
sessa kirjeessä epäillyt Wahrenin
halua harrastaa suomen kieltä J'a
levittää suomalaista sivistystä:

»] 0 40 vuotta sitten, kun suornen
kie.i oli aivan syrjäytettynä, aloin
työskenneliå sen hyväksi ja rahvaan
opettamiseksi. Voin myös kehua,
että olen voinut lukea läheisiksi ys·'
tävikseni sellaiset miehet kuin tri N.
M. Tolpon, Elias Lönnrotin, G. E.
Eurenin y.m. Siihen aikaan sivis-
tynyt luokka innokkaasti työsken-
teli suomalaisen rahvaan kohotta-
miseksi, ja ainoastaan tämä rahvas
itse sitä vastusti. Mutta me työ s-
kentelimme sivuajatuksitta ilman
vallanpyyteitä. Yhdessä ystävieni
kanssa pidän ilman valtioapua yJ:ä
viittä kansakoulua samaan tarkoi-
tukseen.»

Näin oli Euren kirjoineen ja
»Hämäläisineen» patruuna Wah-
renin tukemana raivannut pohjaa
Forssan ja koko Lounais-Hämeen
valistustoiminnalle. Heidän kum-
mankin yhteistoimin ohjattiin valo
tänne juuri sieltä, mistä sen tule-
man piti, ornan läänin pääkaupun-
gista. Eurenin valistuskylvö ei ai-
kanaan voinut missään muualla Hä-
meessä kantaa niin runsasta satoa
kuin Wahrenin aikuisessa Forssan
tehdaskylässä. Varsinkin oli halut-
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tu monista Forssan' uutisista tun-
nettu Eurenin »Hämäläinen», josta
Iso-Tietosanakirja va.kuuttaa: »T'äl-

Iä lehdellä oli suomalaisuuden asian
ajajana yleisempi kuin paikkakun-
nallinen merkitys».

H. J. P e n t t i1ä.

Forssan Lehdessä 5· 9· 1935.
(Tässä lyhennetty.)



"Koko maailman majatalo" Humppilan
asemalla.

»Kankareen äiti."

Kaksitoista vuotta takaperin hä-
vitettiin vanhuuden heikkouden ta-
kia Humppilan asemalta ratapihan
vieressä sijaitsevalta kunnaalta har-
maan torpan rakennukset. Tämä
täysin palvelIut kartano oli lukui-
sille ihrnisi.le tuttu Kankareen
torppa - »koko maailman maja-
talo», Ajan kuluttava hammas oli
jo siinä määrin jättänyt kaikesta
katoavaisuudesta puhuvat merkkin-
sä rakennuksiin, että perinpohjai-
nen uudistus täytyi tapahtua. Se

järjestyikin suna muodossa, että
torppa rakennettiin kokonaan uu-
deIleen toiseen paikkaan ja lisäksi
itsenäisyyden merkeissä,

Kankareen torppa oli rakennuk-
siensa puolesta varsin vaatimaton.
Alkuaan oli asuinhuoneeksi raken-
nettu 18So-luvulIa vain yksi tupa.
Se sai myöhemmin toverik seen toi-
sen tuvan. Näiden välille muodos-
tui avara eteinen, jonka kumrna.la-
kin ulkosivuilla ·oli kaksiosaiset
ovet. Perheen lisääntyessä raken-
nettiin sitten vielä pihan puolelle
vinkkeliin pieni, matala kamari,
jossa kauan aikaa asui Jussi-poika
perheineen. Eläinten suojat oli
rakennettu aivan lähelle asuinra-
kennusta. Hieman edempänä si-
jaitsivat aitta, sauna ja riihi. Ra-
kennuksissa oli ajan tavan mukaan
malkakatot tuohisilla alustoilIa.
Asuinhuoneissa ei milloinkaan ol-
lut sisäikkunoita. Myöhemmin ra-
kennettu tupa eli pirtti, joka asuin-
huoneista näytteli kaikkein huo-
mattavinta osaa, oli kohtalaisen
avara. Siinä oli kolme vähänpuo-
leista akkunaa sekä niin matala ovi,
että siitä kulkiessa täytyi kumartua
ellei nyt varreltansa aivan Sakeus
ollut. Kun pirtti muutoinkin oli hy-
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vin tyypillinen hämäläinen taloripoi-
kaistupa, oli sen nurkk aan muu-
rattu suuri avoin liesi, jonka reuna-
kiville sopi istua yhtä aikaa kolme-
kin henkeä lämmittelemään. Pirtin
kalustoon kuului kaksi leveätä sän-
kyä, joista toinen sijaitsi ovenpie-
lessä ja toinen peräseinällä, nur-
kassa. Peräseinä o.i tiiviisti kalus-
tettu. Keskustan valtasi pitkä pöy-
tä penkkeineen sekä toisen nurkan
lattiakaappi. Peräkaluston etuvar-
tiona komeili kahdenistuttava kei-
nutuoli, jonka ensimmäiset vieraat
mielellään valtasivat. Honkapenkit
seinillä kuuluivat myös sen aikui-
seeri tavalliseen kalustoon, samoin
pienet seinäkaapit, joita tässä tu-
vassa oli kaksi. Tu-oleja ei ollut
kuin pari, mutta eipä enempää sopi-
nutkaan. Seiniä koristivat pitkä-
hei.urinen saksalainen ajanrn ittari,
kolme naulakkoa vaatteita sekä he"
vosvaljaita varten ynnä teline kir-
veille ja eräille puusepäntyökaluille.
Edellisten lisäksi kuului tavallaan
vielä kalustoon päreorret, joissa o.i
hyvä säilyttää ei ainoastaan pärei-
tä vaan kaikenlaisia tarvepuita sekä
muutakin tavaraa.

Torppa kuului Ali-Kauppilan ta-
loon, jonka tytär Vappu oli sen saa-
nut elåkkeekseen perintöosastaan.
Kun Vappu oli naimaton, luovutti
hän myöhemmin oikeutensa sisa-
rellensa Marialle, joka meni naimi-
siin Saarikkomäen pojan Ernestin
kanssa. Tämä Ernesti j aakoripoika,
joka syntyi heinäk. 7 p:nä I83I,
kuoli jo paljoa aikaisemmin kuin
vaimonsa e.i lokak. 29 p :nä I893.
Maria-emäntä saavutti korkean iän
kuten sisarensa Vappukin. Hän
kuoli kesäk. 3 p :nä I926 94 v. ikäi-

senä ollen kuollessaan pitäjän van-
hin henkilö. Avioliitosta syntyi yn-
deksän lasta, joista kaksi tytärtä
Hilda ja Amanda ovat vielä elossa.

Marian ja Ernestin perustarnas-
ta kodista tuli monien vuosikym-
menien ajaksi oikea »lcoko m ail-
man majatalo» Humppilan asemal-
le. Torpan keskeinen paikka ase-
man vieressä oli tietysti tähän yh-
tenä tärkeänä tekijänä. Isäntäväen
luonteenominaisuus oli kuitenkin
pää vaikutin. Ystä vallisyys ja vie-
raanvaraisuus lähimmäisiä kohtaan
ovat avuja, joita eivät läheskään
kaikki ihmiset omaa, ei varsinkaan
enää nykyaikana, jolloin tylyys ja
omahyväisyys ovat päässeet suu-
reen valtaan. Monet ihmiset omis-
tavat palj-on huoneita ja suuret ai-
tat e.o a täynnä, mutta eivät rahal-
lakaan anna ruoka-ateriaa eikä yö-
sijaa toisille kansa.aisille. Elintar-
peet myydään ennemmin ulkomaa-
laisille huokeamrnasta hinnasta.
Herralta Ja kerjäläiseltä kielletään
vorn aja heti vasten naamaa ja kes-
kisäätyinen kansalainen neuvotaan
jonnekin muualle päästäkseen
eroon hänestä. Mutta Kankareen
harmaassa, rnatalas sa to rpassa ei
milloinkaan m atkustajalta eikä
muiltakaan kansa.aisilta kielletty
ateriaa eikä yö majaa. Tuli tupaan
kerjäläinen tai kuka tahansa, aina
hänet otettiin vastaan, laitettiin
niukoistakiri ruokavaroista ateria
pöytään ja annettiin lukemattomat
kerrat aivan ainokaisetkin sänky-
vaatteet vieraitten käytettäväksi.
Ellei vuoteissa o llut 'enää tilaa, le-
vitettiin olkia lattialle. Itse vårjö-
teltiin toisessa tuvassa, puolikyl-
mässä pakarissa, kovalla petillä, sil-



lä aikaa .ku n iloinen pystyvalkea loi
suloista lämpöään »ensi luokan»
puolella matkamiestenhyväksi. Ei-
väthän torppaan kyllä maaherrat tai
muut korkeat virkamiehet ja aate-
liset eksyneet kun lähellä oli oikea
kes tikievar ikin, mutta muuta kan-
saa kävi joka päivä ruokaa ja yö-
majaa pyytämässä. Tutummat ei-
vät edes pyytäneetkään, tulivat vain
kuin kotiinsa. He olivat tietoisia sii-
tä, ettei »Kankareen äiti» hennonut
matkamiestä taivas alle, yönselkään
ajaa. Ja entäs ne majatalon taksat
sitten! Yömaja ei maksanut mi-
tään ja kerrassaan mitätön maksu
kannettiin ruoasta ja kahvista. Vii-
me vuosisadan loppukymmenellä
oli aterian hinta 25 penniä ja kup-
ponen kahvia m ak soi 5 penniä.
Uuden vuosisadan alkuaikoina ko-
hosi aterian taksa ensin 30 ja sit-
ten 40 penniin, Ja äidin viimeisinä
emännyysvuosina vähän ylitsekin,
mutta hyväntekeväisyyttä se oli sit-
tenkin vielä. Köyhät ja kerjä.åiset
saivat kaiken »rahteerauksen» il-
maiseksi. Kaljasta ei otettu kenel-
täkään maksua. Sitä sai hörppiä
kak sikorvaisesta puutuopista niin
paljo n ja usein kuin .halutti. Ihme-
teltiin, että torpan ma.lasjauhova-
rastot kestivät sellaista kulutusta.
Mutta niitä o stett.in puodista, ku-
ten kaikenlaista muutakin ruokata-
varaa.

»Koko mailman majatalossa» ei-
vät vierailleet ainoastaan toispaik-
kalaiset matkamiehet, vaan myös-
kin paikal.ineri väestö. Asemalla
työskentelevät työmiehet pitivät
Kankareen pir ttiä ruokatunneilIaan
vakinaisena ruokasalinaan. Samoin
rahdinajajat. Talven pitkinä pu h-
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teina kerääntyivät monet naapurit
pirttiin tarinoimaan ja i.taa viettä-
mään. Monina iltoina olivat täl-
laiset keskustelu seurat varsin lukui-
sia. Talvikautena sai torpanväki
tuskin yhtenäkään iltana olla omin
joukoin. Aseman seudun nuoria
löysi melkein paremmin Karikareel-
ta kuin kotoaan. Silloin kun pitä-
jässä ei vielä ollut seuroja eikä seu-
r a taloja, o.i Ka nkareen pirtti paik-
kakunnan nuorille vakinainen ko-
kouspaikka, j-ohon pyhåiltaina saa-
vuttiin toisia nuoria tapaamaan ja
heidan kanssaan leikiksikin pistä-
mään. Useat kerrat vuodessa pi-
dettiin oikein tanssitkin , Tietoi-
suus Kankareesta yleisenä m ajata-
lona oli niin vakiintunut paikka-
kun talaisten mieliin, että jokainen
tähän taloon ohjasi ruokaa Ja yö-
majaa tarvitsevia m a tkaiaisia va-
kuuttamalla : »Kylla Kankareelta
varmasti saatte». 'Täytyi ihmetellä
torpan emännän ja hänen .astensa
ääretöntä ystävällisyyttä, kun myö-
täänsä vuosikymmenien aikana jak-
soivat vieraat ottaa vastaan, r uok-
kia ja majoittaa heidät, vaikka täs-
tä ei koitunut mitään aineellista
hyötyä, vaan päinvastoin tappi ota
ja tälle vielä vaivat kaupanpäälli-
seksi. Eivät milloinkaan paikka-
kunnan nuoretkaan maksaneet pen-
niäkään korvausta torpanväeJe,
vaikka tämä sai siivota heidän jäl-
kensä tanssin perästä. Nykyään on
mahdotonta enää mistään löytää
tällaista majataloa, eipä edes Pch-
jois-Karjalan sa.orriailtak aan, missä
elää tasavallan ystäväIlisin ja vie-
raanvaraisin kansa. Asia saa se-
lityksensä siitä, että »torpan perä-
seinä», niinkuin Kankareen äiti it-
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seänsä nimitti, omasi aivan harvi-
naisen avuliaan ja palvelevaisen
luonteen. Hänessä ilmeni mitä suu,
rimmassa ja kauneimmassa muo-
dossa vanha suomalainen ystäväl-
lisyys ja vier aanvar aisuus, Vaikka
miehiä astui joukoittain tupaan ku-
raisin saappain taikka lumi vaipan
peittämänä, ei ernännässä huomat-
tu minkäänlaisia hermostumisen
merkkejä. Ihmekös siis, että hä-
nelle oi annettu tuo paljon puhu-
va kunnianimi »Kankareen äiti».
Omaiset puhuttelivat häntä »iso-
äidiksi». A vuliaan äidin hyvää
luonnetta kuvaa mm. seuraavakin
tapaus. V. 1894 helmikuun kylmä-
nä päivänä astui tupaan r z-vuotias
ker iäläispoika kehnoissa pukimissa.
Pieni matkalainen saapui Metsä-
maan puolelta suoraan Rautajärven
ylitse. Äiti huomasi heti, että p·o-
jalta oli toinen korva paleltunut.
Kiireesti nouti hän vadilla lunta,
jo.Ia hieroi jäätyneen korvan sulak,
si. Mierolainen sai lämmintä papu-
soppaa ja Ernesti-isäntävainajan
vanhan pässinnahkalakin, joka pa-

remmin kykeni korvia suojaamaan.
Painaessaan lakkia uuden omista-
jansa päähän sanoi äiti hymyillen:
»Katsos, p-oika, nyt oletkin kuin
suuri herra Osman .pasha»,

»Kankareen äiti» oli oppinut tai-
tavaksi hierojaksi palvellen tä.lä
taiåollaan pitkät ajat varsin lukui-
sia kansalaisia. Myöskin hän oli
taitava mestari saippuan valmista-.
misessa,

Humppilan aseman kuuluisa ma-
jatalo on hävinnyt ja sen ystävälli-
nen emäntä lepää pitkän päivät yön-
sä jälkeen vainajille pyhitetyssä
mullassa. Mutta lukuisien ihmis-
ten muistojen maailmaan tulee
usein kuva tämän ainutlaatuisen
majatalon tutusta tuvasta ja sen
iloisesta takkavalkeasta. jotka kai-
kille antoivat suojaa ja lämpöä se-
kä rattoisia i.tah etkiå sydän talven
pimeinä, pitkinä puh teina. Samal-
la tulee mieleen kuva hymyilevästä
emännästä, jonka ko'ko elämäntyö
äidil.isellä tavalla oli pyhitetty lu-
kuisien omaistensa ja Iähimmäis-
tensä palvelemiseen.

Ja 1m a r j M a t i s t o.

Forssan Lehdessä syy sk. 7 p :nä
1938.



Humppilan ensimmäinen ratamestari
Juho Malm.

Nelisenkymmentä vuotta nähtiin
Humppilan asemalla liikkeellä lyhyt,
tanakka ja suore.ryhtirien mies, jonka
tukka ja parua olivat viimeisinä elinvuo-
sinaa.n käyneet aivan v.alkejksi ja käteen

oli ilmestynyt koruton keppi an tamaan
askeleille säännöllistä tahtia. Alk uarkoi-
na nähtiin miehellä lankivarsipiippu
hampaissa, mutta myöhemmällä iällä
sika.ari sarvesta sor vatussa holkissa. Pe-
räti harvinaiset olivat ne päivät, jolloin
aseman Iaitur illa ja ra tapih an alueella
ei olisi sea tu nähdä tätä tuttua näkyä.
Tämä mies oli Humppilan aseman en-
simmäinen pitkäaikainen ratamestari
Jo h a n M a lrn.

Aik.srkau tensa tyypillinen rautatien-
virkamies, ensiluokan rararnest.ari Johan
Malm syntyi Pohjanmaalla Teerijärven
pitäjässä Aspforsin talossa ruotsalaisista
talonpoik-aisvanhemmist.a maalisk. 22 p.
v. r 84'0. Lapsena ei hän päässyt 1I:ou-
luun, vaan hankki itseopiskelun kaut-
ta luku- Ja kirjoitustaidon. Kodin
suurta lapsiparvea huolteli äitipuoli, jo-
k.a ei tietenkään ole aina lapsille mie-
liksi. Ehkäpä tästä syystä koti rupesi
tuntumaan ahtaalta, jorenka poika jo
rrvuotiaana sai halun lähteä maailmal-
le vonneaan etsimään. Asiasta ei pidet-
ty pitkiä puheita. Suuria rnarkavarus-
teitak aan ei tarvittu. Poika itse laittoi
kirstun tavaroilleen, .muistokapineen,
joka nykyään säilyy tyttären pojan
orn.aisuu tena. Siihen hän sulloi kaiken
maallisen omaisuutensa. »Ora sieltä
katosta leipä evääksesi», myönteli äiti-

puoli eronhetkellä. Pyöreän reikäleivän
nuori matkamies laittoi päällimmäi-
seksi uuteen kirstuunsa, josta sittem-
min ei leipä koskaan loppunut. Mat-
.kallelähtö ta pahtui sunnuntaiaamuna.

Ensimmäinen pysähdyspaikka oli kirk-
ko, johon nuorukainen poikkesi juma-
lanpalvelukseen. Tämä kirkoss.akäynti
jäikin hänelle siunaavaksi muistoksi
kautta elämän.

Nuorena juha-poika oli jo :kiinnostu-
nut kirvesmiehen tehtäviin, jotenka hä-
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n estä maailmalla kehittyi taitava raken-

nusmestari. Ehdittyään olla jo lukui-
sissa rakennuspuuhissa, jopa myllärinä-
kin, pääsi hän v. 1863 valtion palve-
lukseen työnjohtajaksi (var tesman-

niksi) vesistöjen perkaustöihin Päijän-
teen vesistöön, josta hänet sitten rnyö-
hernrnin siirrettiin Saimaan kanaval-
le. Kun Pietarin tietä ruvettiin r aken ta-
maan, Malm muutti rauraricalalle r,a-

kennusmestariksi, ollen tässä toimessa
kaikkiaan kolmella r.ataosalla. Toinen
oli nimittäin Han.k cniemen tie ja kol-
mas Turun ja Toijalan välinen osa,
asuin paikkana Humppila. Helsingin
varih.an aseman rakennustöissäkin Malm
oli mukana.

V. 1877 nimitettiin ,hänet ratames~,a-
riksi 'HumppiLan asemalle, jossa sitten
pysyikiri kuolemaansa saakka.

Edellämaini etujen rauta tei t ten ra'ken-
nusaikoina sairastuivat monet kolee-
raan ja muihin kulku tauteihin, mutta
Malm ei milloinkaan saanut tar t un tar.

Savossa toimiessaan tapasi nuori työn-
johtaja Lapinlahdella pienen ja sie-
vän s.ivolaisryrön, jonka esivanhern-
pien suonissa virtaili sekä lappalaista
että .a,a telisverta. Kaunotar oli ruotu-
sotilas Rautiaisen tytär Eveliina, :01.1-

ka k anss.i Malm solmi avioliiton suu-
rien naik avuosien aikaan 186o-luvu!l.a.
Isä Rautiainen oli kuollut r.mnikolla
taistelussa englantilaisia vastaan. Onriel-
lisesta avioliitosta syntyi 12 lasta, joista
ensimmäiset Vienan klll,av'alla, Elossaon
enää v.am kolme. Evel iin a-r ou vast.r
tuli suuren perheensä huolellinen hoi-
v iaja, jonka koko pirka elämäntyö oli
py hi tetty yk sio omaan kodin hyväksi.
Hänet tapasikin aio.a kctosa ll.a sukan-

k utirnen tai jonkun muun kasirycn p"-
nssa.

Vaikka Malm oli syntyperältään

ruotsalainen, tuli hänestä ikuitenkin
suornenrnielicien. Verr a ttai n lyhyessä
ajassa hän oppi .melko hyvän suornen
kielen taidon, joka kylläkin oli rnur-
teellist.a loppuun saakka. Oikeuden-
tunroisena miehenä hän ei hyväksynyt
»Nya Pressenin» ja muitten ruotsinkie-
listen lehtien kiihkeätä ja pilk allista
esiin cymist a suomen .kielen oikeutct-
tua vaatimuksia kohtaan. Siksi Malm
hylkäsi kaikki ruotsinkieliset lehdet ja
hänestä tuli pitkäaikainen vakinainen
»Suo.mertaren» tila.rja. "Suomessa' täy-
tyy su orne n kielellä olla korkein kunnia-
asema ja ruotsi saa tyytyä toiseen ti-
laan», oli tämän Pohjanmaan ruotsalai-
sen selvä .k ant.a kieliasiassa. Malm ei
opettanut perheensä jäsenille ruotsin-
kielen taitoa, v a.an laittoi kaikki lapsen-
sa suomalaisiin kouluihin. Pojista val-
mistui teollisuuskouluissa rakennusrnes-
rareir.i. Kolme heistä kävi jonku-n
verran oppikouluakin. Eräästä tyttä-
restä tuli .k.snsakou lunopett aja, toisesta
ylioppilas j.n.e. Lasten kouluttaminen
todisti, että isä -antoi arvoa opilliselle
sivistykselle. Kun palkka oli pieni ja
joukko lisääntyi, hankki perheen' pää-

mies r38c-9{)-luvulla lisätuloja puuta-
v arakaupall.a ostamalla metsän omista-
'ilta lank kuj.i. Huonoina viljavuosina
hän tuotti .kaupungeist a jauho mattoja,
joita möi vähäväkisille vähittäismak-
sulla.

Tunnon tar'k.a sti Malm hoiti virka-
tehtävänsä. joka päivä hän .kavi rata-
osa lla ns a ja työmailla tark.asr usrnatkoil-
la joko junalla te ikk a resiinalla. Aamul-
la ukko ilmestyi vielä vanhanakin sään-
nöllisesti asuntonsa vieressä olevalle
r esi in.apu tka lle paivan työt mää,rää-

maan. Rataosaa oli hänen hoidossaan
17 km sekä Humppilan ja Ypäjän
ratapiha-alueet ynnä Koiviston sa n ta-



kuopan pistoraide, Osalle kuului rata-
esrmies ja viisi ra tavar tijaa. Ratatyö-
miesten lukumäärä 'vaihteli tavallisissa
oloissa kesäkuukausine 10-200. Talvi-,

kuukausina ei lisätyövoimaa tarvittu
juuri muutoin kuin Iumenluontitöissä.

Erikoistöitten aikana oli miehiä run-
saamrrun.

Alaisiltaari mestari vaati täsmälli-
syyttä toimissaan. Kerrottakoon tästä
kuvaava tapaus viime vuosisadan loppu-
vuosilta.

Rataosan puutarhuri, toispaik kalai-
nen ratavar tija, oli muutamana kesäise-
nä päivänä johtamassa töitä Ypäjän ase-
man puutarhassa. Asemalla asuva rata-
esimies oli kutsunut »rekosmestarin»
maistelemaan »Tur un tuliaisia». Työ-
miehet loikoilivat varopaikoissa, kun
tiesivät millä asioilla pomot ovat. "Pi'k-
kuviskae lit» tekivät kaikessa rauhassa
»plörökuposia» ja olive t vahvassa n ou-

suhurnalassa, kun mestari vastoin odo-
tuksia akkiarvaarnatoa saapui paikalle.
Siitä nousi hirmuinen "prosessi", jossa
Baccuksen palvelijat pulceratun pito-
pöytänsä ääressä saivat »rnita kuului ja
kuka ,käski». Ensiluokkainen vä'keva

nuhdesaarna oli höystetty kaikilla voi-
masanoilla mitä suornen kieli tuntee.
Häpeasta purioitruneet ryyppykaver it
saivat tietää, että on törkeätä valtion
pettämistä, kun virka- ja työaikana ru-
vetaan juopottelemaan. Ponteva poh-
jalainen nuhdcsaa man antaja ei ollut
ehdoton, mutta ei myöskään juop-
po eikä hyväksynyt juopotrelua. Ys-
taviensa seurassa vieraaksi kutsuttuna
hän nautti pari »riorr ikupposta» tai to-
tilasia. Kun kolmatta tarjottiin, oli hä-
nellä tapana sanoa: »Aritaa olla jo, ettei
tule liikaa». Hyvin vähän hän itse osti
väkijuomia. Elämänsä viimeinen vuo-
sikymmen oli niin raitista aikaa, että
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hän ennen kuolemaansa sanoi hymyil-
len: »Minun puolestani on viina jo saa-
nut jäädä pirun haltuun».

Ratamestari Malmia moittivat aika-
[aisensa siitä, että hän piti tarkkaa ko-
rnen to a ja maksoi huonoja palkkoja.
Eiväthän ne palkat kyllä kehut tavia ol-
leet ja kipeän tarpeen vaatimia uudis-
tuksia oli monesti vaikea saada, mutta
tämä ei johtunut yksinomaan ra tames-
tarista. Palkat ja »budjetin» suuruus
määrättiin silloin ylemmältä taholta.
Koko .rautarielaitosta johdertiin sen ai-
kuisen kurssin hengessä. Ihmisten ja
tavarain -k uljetuksesta peri rautatie hal-
paa rahtia maksaen itse palveluskunnal-
leen samalla mitalla. Esirn. ratavartija

sai ensimäisinä vuosina palkkaa 47: 50

kuukaudessa, johon lisäksi tuli eräitä
luontaisetuja. Paivätyöläisen palkka oli

1: 50-2: - paivassa, Naisen ja 16-

18-vuotiaan pojan 1: -. Tätä »tariffia.
noudatettiin koko Turun ja Toijalan
välisellä rataosalla. Myöskin urakka-
töistä oli määrätyt palkkiot, joita ei
voinut ylentää, sillä ratainsinööri lä-
hetti palkkatyölistat takaisin. Rata-
insinöörit ja liikennetarkastajat pitrvar
joka vuosi »syynin», jossa harkittiin
mitkä uudistustyöt ja korjaukset ote-
taan seuraavan 'vuoden ohjelma.an. Rau-
t.rtiehe llicuksessa vahvistettiin kustan-
nusarvio. Ei siis rahoja saanut mielin
määrin 'kayrella. Kaikisrv rakennus- ja
työaineista sekä työk aluista oli mesta-
rien tehtävä tarkka tili. Silloiset pie-

net prlkac ja "nuuka" komento eivät
siis olleet yksinomaan n'''mestarin an-
siota.

Ylellisiä elämäntapoja ei Malm ra-

kastanut. Asuntokio oli hänellä niin
vaatimaton, etteivät nykyaan mestarit
suostu sellaisessa asumaan. Kaksi pien-
tä k arnaria sekä eteisestä muodostettu
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keittiö: joka- oli hyvin pimeä, rnuodos-
-civat suuren' perheen asunnon. .Poa-
raativ-kayravan pieni eteinen oli yhtei-
nen vaihdemiehen kanssa. Kun seu-
raavan mestarin kolrrii-henkinen perhe
muutti tähän asuntoon, pääsi rouvalra
hai'kea itku, kun 'piti ruveta rnajaile-
-ma.an niin kehnoissa suojissa. Rakennus

uudistettiin perinpohjin ja sai sen mes-
-tari yksinään haltuunsa: Samoin uu-
distettiin' saun.akin perusteellisesti.

Ettei Malm ollut rni'kaan tyly mies,
sirä rtodisre a seuraava taplUS:

Ratavar tija F. Hendrrksso n jätti k uo-

Icrnansa jälkeen suuren perheen avut-
'tornaan -tilaun. Mestari teki voitavan-
sa, että' vanhin poika, joka ei vielä 01-
Iut laillisessa iässä, pääsi hänen takuul-
ilari:sa isänsä tilalle perheen tueksi ja tur-
vaksi. Kun tämä poika sitten muuta-
'mien vuosien kuluttua .meni naimisiin>
<antoi mestari rahat lainaksi, että leski
sai ostaa itsellensä ja lapsillensa asun-

nori.

Kun, taman vuosisadan alussa tufi

Humppilaan monenlaisia aatevirtauksia
seuroineen ja yhdisty.ksineen, oli Malm
silloin jo vanha mies. . joten ,hä·n ei

eriaan innostunut mih~nkään rieoroihin.
Hänellä ei ollut mitään sivuharrastuk-
sia eikä »kärpäsiä». Kunnallismiehenä-

.kin hän oli vain sen verran rnuk-ana,
että eräinä vuosina toimi kunnan tilin-
tarkastajana. Yleiset tapaukset hän
,kyllä seurasi hyvin tarkkaan »Suornet-
tar ensa» välityksellä. Ukko Malm oli
ystäviensä keskuudessa puhelias, välitön
ja avomielinen. Mielellään hän puhui
leikkiä ja nauroi makeasti meheville v it-
seille. '

Tunnusrukse'ksi kelpoisuudestaan sai

Malm kaksi kunniamerkkiä.
Terveet elinvuodet päättyivät lyhyen

sairauden 'jälkeen v. 1914. Vanhusta
kohtasi halvaus, joka viikon perästä lo-
pullisesti 'katkaisi uskollisen vir.kamie-
.hen elämän.

Jalmari Matisto.

Forssan Lehdessä lokakuun 26 p :nä

1938.



Tammelan vanhinta asutus- Ja
kulttu urihistoriaa.

Taval.isesti jo vilje.ysmaiserrian
muoto antaa ensimmäisen surnrnit-
tai sen vastauksen asutuksen ikää
kysyttäissä. Jos vertaamme "I'am-
melan seutujen peltoja, asutuskurn-
puja ja maisemia esim. Varsinais-
Suomen, Vak ka-Suomen tai Keski-
Hämeeri 'kyiårnaisemiin, jotka tie-
dämme tulleen esi-isicmme käsitel-
täviksi Jopa jo tuhat viisisataa vuot-
ta sitten, huomaamme heti. että
täällä Lounais-Hämeessä täytyy
asutuksen o lla paljon nuorempaa.
Vaikkapa jättäisimme .askuist , pois
tasaiset, ala vaan maahan raivatut
pellot, jotka aina ovat merkkinä
myöhäisestä viljelyksestä, niin jo
ky.akurnpujemrne muoto, vanhojen
kylävainioitten vil jelysteh okku us,
koko inhimillisen työn jäljet, joita
morita kertaa on vaikea eritellä,
kertovat, etteivät meidän kotiseu-
tumme kunnaat kuuluneet niihin,
joita esi-isämme kaukaisena rauta-
kautena lähinnä etsivät asuinpai-
kakseen. M uinaistieåe todistaa sa-
maa. Lounais-Hämeestä on rau-
takaudelta, jol.oin hämäläiset vielä
olivat pakanoita, löydetty vain joi-
takin yksinäisiä esineitä, ei lain-
kaan hautoja eikä asuntok umpuja.

Vie.ä tänä päivänä on Tamme-

lan luo n teen omaisena tunnusmerk-
kinä laajat metsät, jotka kaikkialla
erottavat kylät toisistaan. Puhu-
taankin Tammelan ylängöstä. Joka
ulottuu Xärkölän ja Somerniemen
rajoilta Renkajärven tuollepu01el-
le, Lopen järvialueesta Urjalan vi l-
jelysalueen reunaan. Kun katse-
lemme es.m. Kaukolanharjun näkö-
tornista maisemia, huomaamme sel-
västi metsien tavattoman yliotteen;
viljelysmaat hukkuvat metsien kes-
keen kuin pieninä päIvinä. Seitse-
män. kahdeksansataa vuotta sitten
metsä oli aivan yksinv a.tias.

Lounais-Häme oli noina ai-
koina sydänhämäläisten erämaana,
nautin ta-alueena. Sieltä Hauh on ,
Lempäälän, Vesilahden. Sääks-
mäen, Vanajan Ja Hattulan pitäjis-
tä retkei.tiin Tammelan ylängöJe
harjupolkuja pitkin ja vesireittejä
myöten. iinå aikoina 1100-1200-
luvuilla, jolloin sydän-Hämeessä jo
alkoi tuntua olevan liika-asutusta,
jolloin novgorodilaiset tekivät Ve-
näjältä tänne Hämeeseen asti ryös-
töretkiään ja hämäläiset vastasivat
sarnal.a mitalla, jo ilo in myös kris-
tinuskoon kääntyneet ruotsalaiset
alkoivat maatamme valloittaa, nii-
nä aikoina oli hämäläisheimo her k-
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kä lähtemään vanhoilta asuinsijoil-
taan, ensin eräretkille, sitten pysy-
västikin. Kun ruotsalaiset vallo ituk-
silIaan vähitellen sulkivat Hämeen
heimon pois etelästä meren rannal-
ta, Lounais-Hämeen metsäseudut
kelpasivat pysyvärikin valtauksen
esineeksi. Tänne etelä-Suomeri yh-
teiseen takamaahan kerääntyi liik-
kuvaa, levotonta väkeä toimeen-
tuloaan etsimään ja pysyviä asuin-
sijoja valtaamaan.

äistä ajoista kertovat yhä vie.å
sadat vanhat paikannimet. Lern-
påalästå esim. muistuttavat se.lai-
set nimet kuin Lempäänkoski ja
Lembankangas, Harvia, Haudan-
korva ; Vesilahdesta ovat peräisin
Tokko, Silvo, Kirrnu, jopa Y päjä
ja Viloila. Hattulaa edustavat Ha-
tunka.lio jossakin Tammelan kir-
konkylässä. Hattulan kylä Loi-
maalla, Vanajaa Vanajassuo Lies-
jarvel.ä ; Kalvo.aa Keikkakallio
Kaukjärvellä, Orjahirrenahde Ojai-
silla, Sääksmäkeä Mustiala; Ha u-
hoa Teur·o, Porras, Norri ja Tarri.

V oidaan otaksua, että Tamme-
lan ylängön metsäseutuja alettiin
pysyvästi omia r aoo-Iu vu n jälki-
puoliskolla, pian sen jälkeen, kun
ruotsalaiset olivat perustaneet Hä-
meeseen linnan. 0 n todennäköis-
tä, että sydän-Hämeestä lähtivät
er am a.h in ensi sijassa uppiniskai-
set pakanat. jotka eivät olisi halun-
neet kääntyä kristinuskoon eivätkä
maksaa veroja kirkolIe. Suuriin
metsiin he saattoivat vuosikausiksi
paeta verottajia ja munkkeja. He
toivat mukanaan rnuin ais usko nto n-
sa, tarinansa ja taikatemppunsa.
Lopelta on tästä kiintoisa tarina.
Suurten järvien takana, Tammelan

rajaseuduilla asuvaa väkeä sanot-
tiin ka uan aikaa pakanakansaksi ja
si,lä nimellä pilkattiin seudun asuk-
kaita vielä viime vuosisadal.a, kun
he tuhat Lopen kirkko·on. Vielä-
k.n kerrotaan tarinoita, miten nuo
rnetsääiset aik oinaan toivat lapsen-
sakin kas teelle vasta sitten, kun nä-
mä orn.n avuin pystyivät matkan
tekemään.

On vielä tarinoita siitä, miten
Lounais-Hämeen metsämaita omit-
tiin. Kukin tulokas sai lohkaista it-
selleen niin suuren alueen kuin
ehti päivän mittaan itselleen mer-
kitä. Puihin pistettiin r ast.t mer-
kiksi siitä, että piiri oli jo val.attu.
Mustialan pohjoispuolella on vie-
läkin suuri metsäa.ue Salo ksen,
Lung:n ym. järvien vaiheilla. Van-
ha asiakirja mainitsee sitä Ollin-
pojanmaaksi. Ilmeisesti joku OI1i-
niminen mies oli sen itsel.een val-
lannut. Siellä metsäkulmalla taitaa
vieäkin oIla Ollila-niminen asumus.
Mutta enemmän asiakirjat tietä-
vät kertoa niistä myöhäisernmistä
tapauksista, kun kyläkunnat yhdes-
sä va ltas.va t itselleen erämaita, toi-
sinaan o stivatkin niitä toisi.taa n.
1500-1 uvu n alussa kylä t riitelivät
kovasti näistä takamaista. M ustia-
.an ja Kaukjarven kylät esim. kiis-
teEvät Sarkijärvenrnaasta, jonka
Mustialan isännät ol.vat ostaneet
Lunttilan kylältä. Mustialan, Kauk-
jarven, jopa Vieremänkin kylät
r iite.ivat kalvo lalaisten kanssa Pi-
ko n ko rvenrnaasta, ja .aajalla rnet-
säseudulla, ~,oka Pääjärven ja Oks-
lahden tienoilla ulettuu Teurolle,
oli monta ottajaa. Sitä sanottiin
Rengonmaaksi ja renkolaiset sen
ensin omistivatkin, kunnes eräässä



yhteenotossa Muuriian miehet tap-
poivat erään Mustialan miehen ja
hengensovitukseksi saivat luovut-
taa koko alueen Mustialalle. Metsä-
seutu sai nyt nimekseen Hintamaa.
Osan siitä ostivat Lurikaan ja Hyk-
kilän miehet, kun taas portaa.aiset
ostivat renkolaisilta metsäalueen
Pernusta päin.

Niittymaista oli samanlainen kil-
pajuoksu. Nykyisen Koijärven vil-
jelyskeskus oli silloin suurena niit-
tynä, jonka Ka.volan Keikkalan
miehet olivat ensin ehtineet omia,
mutta 1506 myivät siitä osan Kauk-
järven talolIisilIe, myöhemmin
koko niityn 23 :lle Tammelan mie-
helle, jotka o livat 14 :sta eri kyläs-
tä ja Jotka maksoivat niitystä niin
suuren summan kuin 300 mk siihen
aikaan oli. Keikkalaiset myivät
kuitenkin saman Kojo nniityn pian
toistamiseen Mustialalle, joka sen
piti kaikista käräjöimisistä huo.i-
matta. Vuoltunniityistä, Jokiois-
ten ja Someron avaroista raja nii-
tyistä, Kuivajärven Kantturista,
Matkunt.en varrella o.evasta Rii-
tain suosta ja monesta muusta maa-
alasta ri.de.tiin kauan ja sitkeästi.

Lounais-Hämeen metsäläisten
perässä tulivat ruotsalaiset verot-
tajat, papit ja munkit ja asemies-
ten avulla taivuttivat jäykät esi-
isämme kristinuskoon ja järjestet-
tyyn yhteiskunnaIliseen elämään.
Tutkijat ovat osoittaneet, että jo
1200-luvun puolivaiheilta on Hä-
meessä ol1ut pieniä, yksinkertaisia.
puusta rakennettuja kappe.eita, joi-
ta vaeltavat munkit rakensivat y k-
sityisten kääntyneitten avulla. Var-
sinkin niitä pystytettiin asutuskes-
kuksiin ja kulkureittien varsille.
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Tarinat I!<ertovat, että tällainen kap-
pelikirkko rakennettiin mm. Saa-
ren kartanon luona olevalle harjul-
le sekä Loimijoen varrelle Pel.ilän
kv.ään, ilmeisesti varsin varhain
myös Perttulaan Y päjän nykyisen
kirkon koh dal.e Tällaiset kappelit
eivat tavallisesti kauan pysyneet
kunnossa, ja pian tuli Järjestetty
k.rkko pappeineen ja oikea kirkko
perustettiin. Lounais-Hämeen en-
simmäinen kirkko rakennettiin to-
dennäköisesti Portaan kylään, jos-
ta yli sadaksi vuodeksi tuli koko
a.ueen keskus. Pian Hämeenlinnan
perustamisen jälkeen, siis 1200-
luvun jafk ipuoliskoila, raivattiin
maantie Turusta Someron kautta
Hämeenlinnaan. Tien varteen ase-
tettiin valtiovallan toimesta kieva-
ritaloja ja niiden vrnpär.lle keskit-
tyi muutakin asutusta. Porras oli
yksi selIainen keskus, Rengon kir-
konkylä ja Lietsa sekä Someron
Joensuu samoin. Renko sai joo
r aoo-luvu.la pyhäIle jaakolle omis-
tetun kirkon, mutta F'ortaaseen
rakennettiin kirkko ilmeisesti myö-
hemmin, ehkä r joo-luvu n jä.kipuo-
lisk olla, mutta silloin koko Lo u-
nais-Hämettä, siis myös Someroa
varten. On ·mahdollista, että Por-
taan kirkko oli ainakin o s itta.n ki-
vestä, koskapa sen rauniot olivat
näkyvissä vielä r yoo-luvun jälki-
puo liskol.a. Tarina kertoo, että sen
~;elIot upotettiin isonvihan aikana
Portaanjo'keen. En åä ei tiedetä, mis-
:;;ä Portaan kirkko sijaitsi, mutta
siitä päättäen, että joen rannalla
olevaa peltoa vieläkin sanotaan
Kappelinpel.oksi, on todennäköis-
tä, että kirkko on ollut sen vierei-
sel.å harjulla .åhellä sillanko r vaa.
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Portaassa oli siiloin papin virka-
talokin, joka myöhemmin vaihdet-
tiin Kuusto n Klemelään.

Niinä varhaisina aikoina, jolloin
Tammelan ylänköä IkiIvan vallat-
tiin, kuului Lounais-Häme ha.lin-
nollisesti 'moneen pitäjään Kau k-
järven kulma näyttää luetun Ka:-
v o laa n, Teuro, Kuuslarn mi, Susi-
kas, osa Mustialaa sekä Hykkilä ja
Lu n ka a taas Hattulan Lehijärven
pitäjän Teuron neljännekseen. Iki-
vanha raja, josta on säilynyt mai-
ninta eräässä asiakirjassa, joka löy-
tyi Jokioisten kar tan osta, näyt-
tää kuls erieen Loimijoen suuhaa-
rasta jonnekin Koijärven RaitooIle,
jossa vielakin on eräässä ka.lio ssa
näkyvissä rajamerkit. Lounais-
Häme ja 'I'arnm e.a oli siis si.loin ja-
kaan tunut kahtia. Mutta I400-
luvulla tänne perustettiin kokonaan
UUSI hallintopitäjä Loitn o.: Jonka
käräjät mainitaan Jo 1463. Se kä-
sitti si llo.n suurin piirtein koko ny-
kyisen Lounais-Hämeen ja sen
k eskuspa ikkan., oli Portaan kylä,
jossa käräjät pidettiin vuorotellen
viereisen kylän, 0 jaisten kanssa.
Myöhemmin I5oo-luvuJa Loirn on
pitäjän nimi katosi ja käytäntöön
tuli nimitys Portaan pitäjä. usein
myös Portaan ja Someron pitäjä.

KirkoJinen painopiste o:i kui-
tenkin sillä välin, jo 14oo-luvun lo-
pussa, siirtynyt Tammelan kirkon-
kylään, jonka kautta raivattiin uusi
maantie j okioisille ja Marttilan
kautta Turkuun. Tammelankir-
konkyJän nimi oli a.kujaan kin
Tammela ja se antoi nimen koko
kirkko pitäjälle. Lähe.lä ori jo sil-
loin nykyiset kylät, ja uusi k ir kko
tuli siis paremmin alueen keskelle

kuin F'or ras. Tammelan kirkon pe-
rusosa rakennettiin todennäköises-
ti I470-80-:uvulla. Se oli pieni,
neli-ikkunainen kiviraken n us, jo_
hon mahtui 200-300 henkeä. Se
ei enää ollut Someron kanssa yh-
teinen, vaan erosi tämä. Tammelas-
ta todennäköisesti juuri 'I'amrriean
kir'x on perustamisen :o'håosta. Eh-
käpä juuri tämän kirkonrakennuk-
sen edetä Tammelan talo n pojat te-
kivät sopimuksen kirkkoherransa
palkasta ja hankkivat pappilan sen
nykyiseltä paikalta sekä siihen ir-
tairn.ston. Tämä perur ir tairnistc,
jo'x a s:ttenon mainittu pappilan
inventarioissa lukuisia kertoja,
kannattaa luetel.a. Siihen sisältyi:
härkäpari. sonni, kuusi lehmää,
kuusi lammasta, IO vikahdetta, IO
valkoista vatia. I4 iautasta, 3 pa-
taa, kaksi paria kattilanrenkaita,
yksi r auta.apio ja yksi sahanterä.

On todennäköistä, että Tamme-
lan kirkon perustaja oli Tammelan
ensimmäinen tunnettu pappi Pet-
rus Kurki - !kuuluisaa Kurjen
sukua. Hän kuo.i I5I2. Hän o.i
hankkinut kirkolle kallisarvoisen
messu'k irjan, jonka kansilehdille
on tehty merkintöjä pappilan omai-
suudesta sekä ensimmäisistä tun-
netuista hautauksista. Kurjen jäl-
keen jaettiin pappilan omaisuus
T'amrne.a n pap.n Henrik Olavin ja
So meron papin Martin kesken,
mutta luultavaa on, että tämä jako
koski vanhaa Portaan pappilaa.

Muin ais- ja varhaishistor ialiinen
aika on Lounais-Hämeessä ja eri-
toten Tammelassa monta vuosi-
sataa pitkä ja siitä merkillinen,
että kaikki tapahtui niin suhteelli-



sen myöhään, että muistot niiltä
ajoilta ovat säilyneet paremmin
kuin vanhoilla asutusalueilla. Noi-
na keskiajan vuosisatoina Tam-
mela voitettiin pysy vål.e vilje.y k-
selle. Tänne juurtui asutus, kylät
syntyivät, verokunnat muodostui-
vat, kirkko järjestyi. Kun 1:539 teh-
tiin Hämeessä 'ensimmäinen maa-
kirja, astuvat Tammelankin talon-
pojat selvään päivänvaloon nimi-
neen ja talouksineen. Melkein kaik-
ki nykyiset Tammelan kylät olivat
siroin jo olemassa, jopao:i erä;,
Sammaliston kylä: Kaukjärveri puo-
lessa, ehtinyt )0 hävitakin. Riihi-
valkaman ja Liesjärven kylät oli-
vat vuosisadan puolimaissa vielä
I-2-taloisia uudiskyliå. Muissa
kylissä oli talojen lukumäärä jo
suurin piirtein se, minä se sitten
pysyi I700-luvun Iop u.le asti. Por-
ras, Kaukjärvi, Liuikkala ja 'I'orro
olivat isoimmat ja eh.k ä van hirn-
matkin kylät. Taloissa oli suhteel-
lisen paljon väkeä, mutta peltoa ja
karjaa vähemmän' kuin vanhoissa
rintakylissä. mikä sekin osoittaa
as u tuksen nuo ruutta .

. Mutta emme huoli seurata 'I'arn-
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melan historiaa nyt sen pitemmäl-
le. Kaikesta karsirnyk sestä ja vas-
toinkäymisestä huolimatta Tamme-
.assakin edistyttiin ja halki vuosi-
satojen kahl attiin kohti uutta, pa-
rempaa aikaa, Yhteiskunta kehit-
tyi kuin elävä kudos: suvut haa-

. raantuivat, talot ·jakaantuivat, suur-
pitåjäkin lohkesi !kappaleiksi ja uu-
siksi seurakunniksi ja pitäjiksi.
Elinmuodot kukoistivat aikansa ja
ti.alle tuli toisia. Mutta vaikka
Tammela 'sai asukkaansa niin eri
tahoilta ja joukossa oli paljon liik-
kuvaa, levotonta ainesta, muokkau-
tui Tammelan kansasta vuosisato-
jen ku.uessa yhtenäinen heimo, jol-
Ja on hamälåisheimo n kauniit tun-
nusmerki t : sitkeys ja paikaIlaanpy-
syväisyys, uskollisuusrriaata koh-
taan. F'arhaimpana ulkonaisena
todistuksena siitä ori satakuuta su-
kukirjaa ja kymmenet sukuviirit eri
puoli.la Tammelaa. Mitä enemmän
me opimme tuntemaan menrieisyyt,
tämme, . esi-isiernrne elämänkohta-
loita ja -töitä, sitä enemmärime
voimme rakastaa ko tiseu tuamrne ja
sille toirriemme uhrata.

E. Aaltonen: ;

Forssan Lehdessä; laajem pana
marraskuun 21 ;«1 28 P :nä 193'8:

..



Pääjärven poikapaimen.

Pääjärveltä kotoisin o.eva K a 11 e
P e 1 t o l a kertoi allekirjoittaneel-
le, miten 'hän toimi paimenpoikana
1890-lu vun alussa:

Kotonani Pääjärvellä oli paljon
väkeä, 9 henkeä, eikä riittä västä lei-
västä ollut aina tietoa. Minun pa-
haisen poikaressunkin täytyi läh-
teä suvi ajaksi e.atustani ansaitse·
maan, vaikka vasta kävin kahdek-
satta. Kotikulmalla ei siroin enää
paimen ta tarvittu, ei:kä näin pieni
mies muutakaan työtä osannut
tehdä. Mutta Tereniuksen Maija
toimitti minut Pyhälammille pai,
meneksi. En tuonne Räyskälään,
Lopen ja Tammelan rajaseuduilla
sijaitsevalle metsäkulmalle, olisi
osannut yksin mennä, mutta Maija
minut sinne opasti. Sain kaitseak-
seni 28 nautaa. Niistä o.i Pyhä-
lammen talon 14, Mansikkamäen 7,
F'yhålarnrnin sedän 4, isännän si-
saren 2 ja Suon pään 2. Sain pal-
kakseni koko paimennusajalta mar-
kan lehmäItä ja 50 penniä mullil-
ta. Kunkin paimenlahk on jäsenen
iu o n a asuin ja söin aina niin m on-
ta vuorokautta, kuinka monta eluk-
kaa kullakin 'oli, siis suurimman
osan ajasta Pyhälammin ta.ossa,
isännän sisarkiri kun asui talon
saunassa. Lisäksi kuului laumaa-

ni 6 vuohta, mutta niistä en saa-
nut eri palkkaa.

Silloin ei enää ollut metsissä kar-
huja eikä susia, J'a suvi k ului muu-
tenkin vahingoitta. Keväällä o.in
tullut toimeeni ja vasta lumentu-
[osta pääsin pa.aarnaan kotiin.

Seuraavana suvena 8-vuotias pai-
menpoika lähti elatustaan ansaitse-
maan Kalvolan metsäkulmille. Sir-
kiön muija, joka kuljeskeli mie-
hensä tekemiä sokeri saksia ja puuk-
koja kaupittelemassa, minut sinne
toimitti ja vei. Sieltä Lautapor-
taan kautta :kävelimme Heinolan
torppaan. Torpan omat lapset oli-
vat jo isoja, isäntä kaatuvatautinen,
emäntä hyvä ja uskovainen. Tor-
passa oli 7 .ehrnää ja 32 vuohta
Nuo vuohet kaIvoivat männynnä-
reitä ja koivunrungoista mustaa
ta ulaa. Niistä oli ensin keväällä
aika paimentaminen, kun ne juok-
sen telivat pitkin teitä ja pukit tap-
pelivat. Myöhemmin suvella, kun
vuo he t jo seurasivat lehmiä, ne
tuppasivat pahantekoon kaskimail-
:e, joita oli aidattu sinne tänne
metsän keskelle. Miriul.a oli kui-
tenkin mukanani koira, joka ko-
mensi vu o hilaumaa. Mutta samas-
ta koirasta oli harrniakin, kun se
ajeli jäniksiä.

Päivät kuluivat metsässä no-



peasti. Tein leppätcrvia, luutia ja
huiskuja, viritin lintujen pään me-
noksi vipuja ja kintureita ja po.k-
kesin välillä katsomaan miehiä.
jotka täällä metsässä askarte.ivat.
Pöntön Vire poltteli miilussaan
katavatervaa, ja torpan isännällä oli
sysimiilu. Kerran sen ääreen nu-
kahdi nk.n ja heräsin vasta, kun
päätäni rupesi kuum ottamaan ; Iak-
k.ni oli jo palanut. Kun lehmät
märehtivät ruokaansa, painoin pää-
ni makaavan lehmän pääl.e ja nu-
kahdin siinä. Ei kumma, että päi-
vällä toisinaan väsytti, kun aamul-
la piti lähteä karjan kanssa met-
sään jo k.o 6 :Ita eikä ennen klo 8
saanut lehmiä kotiin ajaa.

Mukaani annettiin joka aamu
eväskontti ja koiraa varten oman-
sa. OpetteIin Iypsämään ja panin
tuohiseen maitoa happanem aan.
Sijoitin tuokkoset huolellisesti kuu-
sen oksale, Jossa ne såi.yivåt kos-
kemattomina. - Sain torpasta roh-
t.mirneko n ja -h ou sut sekä tanok-
kaat, missä asussa kävin paimenes-
sa. Myöhemmin minulle teetettiin
myös saappaat ja sar sivaatteet
Torppaan tuli raataIi, mutta mi-
nusta ei mittaa otettu, Kuitenkin
pian huomasin, että vintille oli ri-
pustettu uusi sarsipux u. ihan kuin
minua varten tehty. Kävin sitä
s.e.lä katsomassa ja koettelemassa.
kun muut eivät huomanneet. Sar-
si oli mustaa, housut pitkät. Kos-
kaan ennen ei minulla o1Iut ollut
niin kaunista pukua. Se annettiin
minu1Ie vasta syksyllä, kun lähdin
kotiin.

Minun oli torpassa hyvä olla
Uskovainen emäntä opetti minul.e
lau.uja Siio nin kanteleesta, ja yh-
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dessä vt;~:ä ehtoornyöhällä lauloim-
m e. vaikka minun oli jo unikin.
Täällä Kalvolan ja Tammelan met-
säku'rnil.a kävi tähän aik aan saar-
n aaja, ja emännän kanssa kuljim-
me noissa hartausti.aisuuksissa, -
Juustoja, voita, luutia ja huiskuja
vietiin torpasta Forssan markki-
uo.I.e.

Palasin kotiin pyhäinpäivän jäl-
keen. Paimenen mekko ja housu!
olivat paketissa ja ylläni oli uusi
sarsipuku. Kovasti kotona ihme-
teltiin. Minulla oli myös tu.iaisia :
juusto ja, lihaa, kakx u ,a ja voita
koko kantamuksellinen.

Niin hyvään paikkaan pa asin
toisenakin suvena. Maarianpäiväs-
tä jo lähdin, ja sinä suvena tehtiin
minulle taas uudet puvut. Mutta
kolmantena suven a, kun jo täytin
10 vuotta, olin muka pystyvä vaa-
tivarnpi.n töihin, ja niin menin
Liettan Seppälään vuosipalveluk-
seeri, vaikken vielä saanut hevosen
rinnustintakaan kiinni, Tää:lä vii-
vy.n :',olme vuo tta, jolla ajalla vuo-
sip akkani nousi 12 mk:sta 35
mk :aan.

Näin Ka:le Peltola tarinoi en-
sirnrnäis.stä työvuosistaan. - Siel-
lä Tarnmelan ylängön metsäkul-
milla taitaa paikoin vieläkin elää
tällaiset paimentavat. Jouduin vii-
me kesänä vilahdukselta auton ak-
kunasta näkemään Rengon Kuitti-
lan metsällä vähäisen paimenpojan,
joka oli pystytellyt leikkirakennuk-
siaan ja havukoppinsa tien viereen
ja niin vietti päivänsä lehmien kera
suuren metsän hiljaisuudessa.

E. A.
Forssan Lehdessä marrask. 30

p :nä 1938.



Tehtaalaisväestön elämäntaitoa.
Eräs tuttavani, forssalainen tehtaan-

työmies, lausui :kerran tyytyväisyydel-
lä panneensa merkille, että täällä on
niin paljon merkitty muistiin vanhan
Forssan. elämää, -on otettu valokuvia,
tehty piirustuksia vanhoista rakennuk-
sistakin. Kansan elämää on kuvattu eri
puolilta, mutta yksityiskohte ista, pik-
kuseikkoihin asti ulottuvaa kert-omusta
vanhasta työläisperheestä ei ole tietääk-
seni vielä kukaan kirjoittanut. Ja kui-
tenkin olisi silläkin omalaatuinen ar-
vonsa m-onien muiden entisyyttämme
kuvaavien kertomusten ohella. Hän
sanoi kerran nuoruudessaan asuneensa
tällaisen vanhan pariskunnan naapuri-
na 'J.a voineensa sus tutustua ver-
rattain Iahelra heidän elämaansa.
Tuo »vanhainpäivillä» elävä mies oli
luonnostaan puhelias, eikä vaimonsa-
kaan ollut mikään tuppisuu, joten saa-
toinkin helposti päästä heidän kanssaan
jutrusille, kun tuttavani siihen kehoirti.

Tämä pariskunta, Heikki ja Maija, ei
kuitenkaan kuvastanut yleisin piirtein
kats-ottuna silloisen työläisperheen elä-
mää siinä suhteessa, että heiltä puuttui
se katkera mieliala, joka on niin orninais-
naista, varsinkin vaivojen ahdistamille
vanhuksi.lle. He olivat .aina il-oisella
mielellä ja puhuttclivat roisiaankin ys-
tävällisesti. Isäksi ja äidiksi he toisiaan
nimittivät. Kun tuli päätettäväksi jos-
tain varoja kysyvasta asiasta, he eivät

koskaan kysyneet toisiltaan, onko heil-
lä siihen varoja, vaan aina, onko tuo-
hon tarpeellista varoja uhrata. Kun
kerran huomautin heille siitä, että he
ovat aina noin tyytyväisellä mielellä, ja
tiedustelin keinoja, millä sellaisen mieli-
alan voi saavuttaa, niin Heikki kertoi
sen riippuvan kahdesta paaasiasta. En-
simmäinen on se, että on tiedossa riit-
tävä toimeentulo. »Kun köyhyys astuu
ovesta sisään, silloin rakkaus hyppää ik-
kunasta ulos.» Tämän asian järjestämi-
seen on jo nuorena kiinnitettävä riittä-
västi huomiota.

Toinen pääasia oli Heikin mukaan se,
että pitää varjella elämänsä ikäviltä
muistoilta. Tämäkin asia on jo nuor e-
na otettava huomioon. Naapuristossa
asuu pariskunta, jossa on usein riitaa,
ja sen aiheena ovat kummankin aviopuo-
lison nuoruudenaikaiset hairahdukset.
Eräs vaimo puhuu usein, kuinka heil-
läkin olisi orna asunto, jos ei Kallella
olisi rnaksettavana toiselle naiselle lap-
senela.ketra. »Puhutaan paljon, kuinka
tytöt tulevat vietellyiksi, mutta jos
minä puhun suuni puhtaaksi, niin mi-
nun täytyy sanoa, että tytöt ovat usein
yhtii syyllisiä kuin pojatkin, joskus
enemmänkin. Miesten syyksi jää ai,na
sentään se, etteivät he turvaudu luen-
taiseen miehuuteensa, vaan alistuvat ke-
vytmielisten naisten viettelysten alai-
seksi. Pitäisi jo silloin ajatella tekojen-



sa seurauksia. Meillä ei ole kummal-
lak aan mitään tuollaisia ikäviä muisto-
ja vanhuudenpäiviämme katkeroittamas-
sa. Kun olimme nuoria, kuulin toisten
poikain sanovan, että kun he yrittivät
Maijaa sopimatcomasri lähennellä, niin
oli tällä aina valmiina lause: "Etkös si-
tä tiedä, että pappilan ja kirkon kaut-
ta?» Maija oli tullut tänne Forssaan
Jokiläänistä. Asuimme naapuruksin a.
Olimme toverit toisillemme, mutta ai-
kojen kuluessa tov eruus muuttui rak-
kaudeksi ja johti vihdoin avioliittoon.
Näitä aikoja rnuistelemme iloisin mie-
lin vielä vanhoinakin, vailla kaikkea
katkeruutta tai mieltä masentavaa."

Että Heikki ja Maija voivat vanhoil-
la päi villään elää taloudellisistakiri huo-
lista vapaina, sitä asiaa selitreli Heikki
seuraa vaan tapaan:

"Kun rnern mme n.airnisiin, olimme
melkein varattornia. Maijalla oli vähän
yhtä ja toista sellaista, jota oman ta-
louden alkuun panossa tarvittiin. Jär-
jestimme yhden huoneen asunnon. Mi-
nä tein töitä milloin missäkin, Maija kä-
VI työssä tehtaassa, kävi sittenkin vie-
lä, vaikka meillä oli jo yksi lapsi, rnut-
t s se jätettiin naapurin hoitoon mak-
sua vastaan. Kun sitten toinen lapsi
syntyi, harkitsimrne asian siksi, ettei
Maijan kannata enää työssä käydä, ko-
dinhoito vieraan avulla tulee liian kal-
liiksi. Näihin aikoihin Maija sai pää-
hänsä sellaisen ajatuksen, että hänen pi-
täisi ruveta sik.aa kasvattamaan. Saa-
taisiin siitä aina talvella sar vinta, kun
voikin oli silloin kovin kallista. Mutta
sitä varten pitäisi olla oma asunto. Os-
timme sitten talon, jossa oli kaksi huo-
netta, kamari ja keittiö. Osa talon hin-
nasta jäi velaksi. Sianhoito kävi kan-
natrav.aksi, kun Maija keräsi naapuris-
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rosta ruokien jätteitä, repi pihoilta nok-
kosia ym. ja pyhäisin kävimme .111et-
8ästä, soiden rannoilta hakemassa veh-
koja, Maijalla koppa käsivarrella, mi-
nulla säkki selässä. Minä korjasin kaik-
ki jalkincernme kotona, Maija teki kaik-
ki lasten v.aat,teet itse, samoin meille
itsellemmekin kaikki alusvaatreet, 0.111-

pelipa vähän naapureillekin. Minä os-
tin ruk iita ympäristön kylistä sillä eh-
dolla, että ne jauhatetaan ja leivotaan
ja minä tuon vasta valmiit leivät ko-
tiin. Vaikka maksoin leipomisesta koh-
tuullisen korvauksen, saimme leivät sen-
tää,n näin menetellen halvemmalla kuin
torilta ostamalla. Lauantaina ostimme
sentään, alkosen kakun. Se maksoi 10

penniä Ja se syötiin sunnuntaiaamuna
kahvileipänä, vähän voilla höystettynä.
Perheen lisääntyessä piti tähän herkut-
teluun ostaa jo kaksi kakkua. Kun ei
niihin aikoihin ollut mitään maksulli-
sia huviruksia, ja kun näin pidettiin
toirneliasta ja saasteliasta taloutta, niin
saauin .asuntornme velattomaksi muu-
tamassa vuodessa.

Sitten Maija rupesi kaipaamaan ta-
loomme kolmatta huonetta. Olisi niin
mukavaa, kun olisi naapuri omassa ta-
lossa, jos joskus juttusillekin joutaisi, ja
saisihan vuokrasta tonttiveron kokoon.
Kun minä niihin aikoihin rupesin töi-
hin tehtaaseen, joten sain olla kaikki
vapaa-ajat kotosalla, niin suostuin Mai-
j"n ehdotukseen ja rupesin tuota lisä-
rakennusta puuhaamaan, Kun se teh-
tiin entisen rakennuksen jatkoksi, riitti
siihen kolme seinää ja silloin sai koko
pitkiä hirsiä matkana kappaleen, joten
eivät rakennusaineet kovink,aan paljon
maksaneet. Kun vielä itse tein vapaa-
aikoinani työt suurimmaksi osaksi, nun
ei lisärakennus tullut kovinkaan kal-
liiksi.



Olin tehtaassa alimman palkkaluokan
miehiä, mutta kun asunto nyt jo oli il-
mainen ja vuokralaiselta saimme tontti-
veron, niin riitti palkkani sentään per-
heen ylläpitoon, vaikka lasten lisään-
tyessä menot suurenivat.

Nukuimme pitkät ajat kaikki kama-
rissa. Nuorin lapsista nukkui isän ja
äid:n kanssa, toisessa sängyssä r in na tus-
t en kaksi lasta ja kolmas poikittain
• ialkopaassä». Kun sitten syntyi viides,
viimeinen lapsemme, silloin hankittiin
kolmas sänky keittiöön ja siinä nukkui
kaksi. Kun kehto kävi tarpeettomaksi,
sen tilalle hankittiin keinutuoli. Kun
vanhemmat lapsistamrne var ttuivat niin
suuriksi, että kykenivät jotakin arisait-
sernaan, silloin rupesimme säästöjen ke-
räystä alulle panemaan. Ne olivat alus-
sa hyvin pieniä, mutta perheen pienen-
tyessä ne jonkun verran lisaantyivat.»

Monissa perheissä tuottaa katkeraa
mieltä, joka sitten usein johtaa riitaan-
kin, kun mies pitää taskussaan kukka-
ron, jossa perheen rahavarat säilytetään.
Vaimon on jokainen kyrnmenpenninen-
kin pyydettävä mieheltään, haettava lai-
naksi, .kun mies ei ole tavattavissa.
"Meidän elämäämme ei ole sellainenkaari
tapl ollut karkeroitramassa», kertoi
Heikki edelleen. »Kun menimme na.rni-
siin, luovutin -aina palkkani Maijan kuk-
ka ro on, säilyttäen omassaeri ainoastaan
pienen summan satunnaisia pikkumeno-
ja varten. Alussa pidin silmällä, csa-
siko Maija ostaa, ettei tuhlaisi varoja
tarpeettorniin. Kun hän näytti siihen
kykenevän, hän on »r ahamiciisterin»
viran saanut pitää tähän päivään asti.
Maijan kukkarosta otettiin nekin rahat,
joilla juhlia, ristiäisiä ym. varten t,a-
varoita ostet tiin.»

"Tuli sitten aika, jolloin minun täytyi
lak.at.a töitä tekemästä», jatkoi Heikki

ker iomusr aan. »Lapsemrne olivat silloin
jo muuttaneet kotoa ja perustaneet
omat perheensä. Olimme äidin kanssa
kahden. Muutimme silloin tähän yh-
teen kamariin asumaan, että saimme
enemmän vuokraa noista parihuoneista.
Vuokrarahan lisäksi saan tehtaalta, työ-
läisten omasta apukassasta, viikottaista
avustusta, johon työnantajakiri lisää
osuutensa. Jos tulcissa ilmenee rnenci-
h.n nähden vajausta, niin tasaus otetaan
noista ennen tehdyistä säästöistä. Lap-
semme ovat sancneet, että jos jotain
tulisi puuttumaan, niin he antavat li-
sää, ettei tarvitse puutetta kärsiä. Saa-
vathan he sitten omansa takaisin, kun
me kuolemme ja asuntomme tulee myy-
täväksi. Mutta emme me enää niin pal-
joa tarvitsekaan. Vaatt eioakin on tullut
hankituksi niin paljon, että ne riittä-
vät jo loppuiäksemme. Eihän tässä
siis ole mihinkään huoleen ja rnurhee-
seen syytä", lopetti Heikki.

Talv.paivat nämä vanhukset olivat
enimmäkseen sisällä kamarissaan. Heik-
ki ornpeli tallu!.~aita naapuriston lap-
sille ja vähän aikuisillekin, Maija kuroi
sukkia lastensa lapsille. Toisinaan
Heikki kehui olevansa eläkkeellä oleva
majuri, jolle kuuluu paivällislepokin,
mutta Maija ei koskaan päivällä pää-
tään lepoon kallistanut. Kesällä he usein
istuivat ulkosalla siinä asuntonsa seinus-
ta n penkillä. Lähtivät joskus vähän kä-
velyllekin. Varsierkin marjastuksen ai-
kana he olivat liikkeellä jo aamulla, ot-
tivat evästä mukaansa, että voivat vii-
pyä ehtoaseen asti. Lyhyitä heidän as-
keleensa olivat, kun he illansuussa pa-
lasivat tällaiselta retkeltä ja Maija ih-
metteli, miten helposti vanha ihminen
menee nurin, jos vain vaikkapa oljen-
korsik.c hänen riellensa sattuu. Pääsee
nuori ihminen ylöskin, jos hän joskus



l.mkeekin, mutta vanhalta sekin horn-

rn a kysyy aikaa ja vaivaa. Ja Maija
nauroi makeasti omalle saamattomuu-
dellee n. Nyt oltiin sentään taasen ko-
tona ja parihuoneissa asuvall.a vuokra-

laisella oli .kahvi heitä odottamassa.
Sieltä he sellaisioa päivinä saivat vielä
ehtoollisenkin.

Muuta.m.at vanh.at valittavat, etteivät
he jaksa olla jalkeilla, eivätkä kyljet
kestä ympäri vuorokauden makualla-
kae n oloa. Toiset taasen valitr.avat,
ettei nälkäistä nukuta. On muka niin
suun murhe el.aruksestaan,. ettei lepo-

kaan levolta tunnu. Mitään tuollaisia
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vaivoja ei Heikillä ja Maijalla ollut.
Kun jalka .kerran väsyi toirnettom.aksi,
silloin oli paasicipaivakin lähellä.

Tiedämme, kuinka vaikeata on iloi-
sen mielen säilyttäminen puutteen
kanssa taistellessa. Tiedämme myös,
ettei rikkaus yksinään voi ihmisiä iloi-
siksi tehdä, sillä, rikkaissakin perheissä
on elämä kolkkoa riitojen, sairauksien
yrn. takia. Heikki ja Maija todistivat
omalla elämällään todeksi Salomonin
sananlaskujen 30. lu vussa olevan lau-
seen: "Köyhyyttä j.l rikkautta älä mi-
nulle anna, vaan anna minun saada mää-
rätty osani ravinnosta».

Juho Rantanen.

Forssan Lehdessä 19. 12. 1938.



Rinuliini.
Naisten juhlapukuun kuului aikoinaan

nk. rinuliinihame. Se on ollut poissa
kaytanriöstä n. 50-60 vuotta.

Rinuliini oli ri, 10 mm Ieveara ja
yhden millin vahvuista merallinauhaa,
joka neulomalla kiinnitettiin alusha-
meen alaosaan, liepeeseen. Kun hame
joutui pesoori, rinuliini oli ra eleottava
irti ja pesusta tultua taaseri ornmelt a-
va kiinni. TäUaisen rinuliinilaitteen
tarkoituksena oli pitä,ä hameen alaosa
irti ihmisestä niin laajalti ku~ hameen
ympäryysmitta sen salli. Kun rinuliini
taivutettiin renk aaksi, niin hameen ala-
osa muodostui pyöreäksi kuin mikäkin
ammeen suu. Rinuliineja ornmelriin
toisinaan useampia samaan hamceseen,
vähän ylemmäksi pienempi ja jos vielä
kolmaskin ornrnelriin, niin se oli vielä-
kin pienempi ja vieläkin ylempänä. Sa-
no taan muutamien käyttäneen rinulii-
nia myös siten, että lanreille sidotta-
vasta nauhasta riippui alaspäin muuta-
mia nauhoja, joihin .rinuliini kiinnitet-
tiin ja tuo laite puettiin sitten alusha-
meen alle. Tästä oli se etu,ettei tar-
vinnut ratkoa rinuliinia varsinaiseste
hameesta, kun se otettiin pestäväksi.

Rinuliinia oli kahdenlaista: ohuella
kankaalla päällystettyä tai paällystärna-
tönta, Tuo metalli näyttää olleen joko
messinkiä tai terästä, kos:k.ap.a eräässä
rekilaulussa sanotaan:

Forssan likkain rinuliini
on paljaasra messinkista.
Viksbergin likkain rinuliini
on viärcrireräksestä.

Rinuliini oli ulkomaalaista tuotantoa
ja siitä sanottiin eräässä rekilaulussa:

Rio uliinin kantaja
oli ensiksi Ranskan kansa.
Sen he keksi Ranskan naiset
viisaulellansa,

Ranskasta näyttää SIlS tämä muoti
maahamme .kulkeuruneen, ensiksi tie-
tysti herrasväen piiriin ja siitä. vähitel-
len rahvaan keskuuteen.

Käytännölliseltä kannalta katsottuna
ei tuollainen rinuliiniharne ollut lain-
kaan sopiva, va rsinkaan talvella, sillä
kylmä ilma pääsi vapaammin ihmiseen
käsiksi, kun rinuliini piti ensin alusha-
meen, ja sen päällä olevan toisenkin
hameen peräti loitolla ruumiista, Eikä
silloin vielä ollut rahvaannaisilla tapa-
na käyttää alushousuja. Tätä asiaa koe-
tetriia oauttaa siten, että käytettiin nk.
ruppihameira, jotka olivat kapeita, että
juuri päälle mahtuivat. Toiset vielä
»roppasivarkin. sellaiset hameet, samoin
kuin nykyisin päällystetään palttoct,
sänkypeitteet yms. Sellainen hame ve-
dettiin rinuliinihameen alle, - Arki-
sissa oloissa ei rinuliinihame sopinut



käytänööön, se kuo vaati niin suuret
tilat ja oli vaarassa alituiseen turrneltua,
Iitistya muodottomaksi. Mutta muoti
on .aina ollut suuri tyranni ja niin se
tässäkin asiassa pakotti suuret joukot
tahtonsa alle. Köyhälistöönkin kuulu-
vat, vieläpä puolivasvuiset tytötkin,
hankkivat itselleen rinuliinio. Mutta
kun heillä ei ollut varoja oikean r in u-
liinin ostamiseen, he koettivat pajun
tai katajan oksista rakennella saman-
tapaisia renkaita. Kun ne täytyi koo-
t.a useammasta eri kappaleesta, eivät rie
oikein täydestä käyneet. Mutta »er

köyhyys ole ilo kellenkään» - siihen
täytyi tyytyä ja kestää parempiosaisten
pilkat.

Rinuliini ei ollut oikein hyvässä rnai-
neessa koko kansan keskuudessa. Väi-
tettiin, että naiset sen avulla :koettavat
peittää raskaudentilaansa. - Kun r irru-
liini poikana ollessani alkoi jäädä käy-
tännöstä, niin rahvaan keskuudessa kier-
teli juttu, että »esivalta» oli kieltänyt
rinuliinin käytön, kun »säarylaisnaiset»
sen avulla salasiv.at raskaudenrilansa ja
sitten surmasivat sikiönsä. Rekilauluis-
sakin ilmenee pilkallinen sävy rinulii-
nista puhuttaissa; niissä kuvataan rinu-
liinia turhamaisen koristelun merkkinä,
mutta :kuvastaa niissä vielä vähän muu-
takin. Sanotaan esirn. näin:

Rinuliini lenkki on huarran merkki
minunkin luullakseni,
Enkä minä kutsu rinuliinihantaa
omaksi kullakseni.

Toisessa laulussa sanotaan:

Tän kylän likat ne joka ilta
tän kylän kujilla [ohjaa.
Rinuliini hännäsä vaikka ken.kisä
ei 0 pohjaa,
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Hameen alaosaa eli lievettä rurmtti-
vat esivanhernpamme »hänoäksi». Loh-
jaarnisella tarkoitettiin velttoa kävele-
rrnsta. Mutta kun nimityksellä lohju
tarkoitettiin epasiveellistä naista, on
noilla kahdella sanalla jonkun verran
yhrcistakin merkitystä.

Tuota turhaa koristeluhalua ruoski-
ta an seuraavassakin laulussa:

OSM sä likka se rnampselli-tukki
ja viäteririnuliini.
Jollei 0 kahta hametta,
niin neuloo paitaan kiinni.

Rinuliinin pilkka kuvastuu myös seu-
raavasta laulusta:

Osta sä likka se rinuliini,
markan se vaan maksaa.
Sillä on .niin köykäneo "kävellä,
jolles sina muuton jaksa.

Kuten edellasanotusta näkyy, oli ri-
nuliini jonkin verran huonossa »huu-
dossa». On :kuitenkin hyvin luultavaa,
ettei sen käytännöstä pois jääminen. joh-
tunut .noista parjauksista. Paljon luul-
tav ampaa on, että se oli »rnuotica. jo
elänytaLkansa ja joutui syrjään uusien
muotieri tieltä.

Saihan se rinuliini jää<läkin pois muo-
dista, koska se ei nairuiskauppoja teh-
täissäkään "kuulunut paljoa auttarieen,
kuten seuraavastakin rekilaulusta näh-

dään:

KOI ioira naisia tuolla
rän kylän. raiteilla lentää.
Renkaat korvissa, rinuliinit polvissa,
eikä niitä naida sentään.

J. Rantanen.

Forssan Lehdessä 28. 12. 1938.



Mikonkivi.
Kappale Haudankorvan elämää.

Oliko joku Mikko niminen mies en-
simmäisenä käyttänyt tuota kiveä työ'
aseittensa teroitukseen vai mistä se oli
nimensä saanut, sitä ei tiedetä, Mutta
se tiedetään, että Haudankorvan kyläläi-
set käyttivät samaa kiveä mainittuun
tarkoitukseen, kun nykyisiä, pyöreitä
tahkoja ei vielä ollut. Ei se ollut mi-
kään suuri kivi, m.aanpaallä siitä oli n.
puoli metriä ja joku osa oli m.raopin-
nan alapuolella, Laadultaan kivi oli
sellaista mustahkoa kiveä, jok.a helpos-
ti halke ;a vaikka ohuiksikin liuskoik-
si, :.a jc kaisen lohkaree n pinta on SI-

leä kuin höylätty. Sellaisesta oli siis
helppo muodostaa »hivirikivi».

Metsikön laidassa, siellä »pellonjalois-
sa» kivi palveli ihmiskuntaa. Olisihan
ollut helppoa siirtää se lähemmäksi
asuttua kylän keskustaa, mutta senaik ui-
set miehet eivät halunneet, kävelivät
vain sinne, kun tarve vaati. Näin ki-
ven pikkupoikana ollessani. Ei sitä sil-
loin enää hivinkivenä käytetty, korkein-
t aan Ketolan Vekki siinä vieläs joskus
lienee lapiotaan teroittanut. Eikä se
enää mihinkään tarkempaan työhön SoO-

veltunutkaan, sillä se oli kulunut kes-
keltä notkolle, kun ei ollut kulutettu
r eunoja yhtä paljon kuin keskustaa,
Mutta aikoinaan se oli tehnyt ehkä tär-
keätäkin palvelusta. Tuohinen lippi eli

liutti oli siinä vieläkin kannon päässä
ja sillä oli nostettu vettä kivelle lähellä
olevasta Mettähaan lähteestä lirisevästä
purosta, kun kiveä tarkoitukseen käy-
tettiin.

Kun Forssaan ruvettiin museota puu-
haamaan, menin katsomaan tuota kiveä.
Mutta juuri sille paikalle oli rakennettu
suun heinäsuojus ja kivi oli raivattu
pois tieltä, ehkä käytetty täytteeksi rna-
kasiinin kivijalao per ustukseen.

[o utuihan se Mikonkivi ainakin yh-
den kerran välillisesti palvelemaan yh-
teisku ntaa toisellakin ta v.rlla. Linik ka-
lan kylän liepeellä kasvoi sellainen työ-
tä pelkäävä poika, jonka nimi oli Opa ..
tias, (Obadia, Obadja, Aptatbyr in =
suorneksi: Herrzci palvelija.) Nuor u-
kainen yritti hankkia toimeentulonsa
var asrelernalla, kun työnteko ei lläntä
miellyttänyt. Oltiin syyskuun loppu ..
puolella, Opatias o li liikkunut Haudan-
korvalla ja saanut tilaisuuden varastaa
Heikkilän talosta vähän rahaa, pari silk-
kistä päähui via ym. Hän tä epäiltiin
varkauden tekijäksi ja häntä etsittiin,
mutta ei tavattu, ei vielä seur.a.avana-
kaan päivänä. Illan tullessa Haudan-
korvan Eskolan talon poika, jo täysi
mies, lahti teroitrarnaan lapiota Mikon-
kivessä. Ehtoo jo hämärsi, 'kun hän



sai työnsä paatteeseen ja oli juuri ai-
keissa lähteä kotiin, kun hän havaitsi
niityllä ladon lähettyvillä miehen tule-
van Mikonkiveä kohti. Mies muutti
kuitenkin suuntaa ja alkoi kulkea va-
semmalle, Häiviän tietä kohti. Pääs-
tyään metsän reunaan mies pysähtyi
kuusen juurelle, 'Otti povestaan kaarön,
jonka laski maahan ja alkoi kaivaa sam-
rnaleita siinä kuusen juurella Hämärä
ja matkan etäisyys estivät Eskolan poi-
kaa miestä tunrernasta, mutta hän ku-
vietteli mielessään, että kaivaja oli Opa-
tias, joka kätkee v.arastamansa tavarat.
Kätke sinne vain, ajattelee Eskolan poi-
ka, minä otan ne sieltä, ja huomenna
sinut vankitaan. Mutta mitäs nyt?
Mies ot taa .käärönsä maasta ja lähtee
juoksemaan Siltalaan päin. Kohta tulee
samalla paikalle nainen, jota mies siis
oli säikähtänyt. Se on Siurilan talon
tytär, jok.a on poiminut puolukoita Ter-
vak orven ja Likosuon välimailla ja
suunnitellut kotimatkansa tuota Mikon-
ki ven luota alkavaa polkua myöten.
Tyttö oli nähnyt miehen läheltä ja tun-
tenut, että Opatias se oli. Häiviään
ar velivat varkaan nyt menevän, ja kiin-
nisaamisen toiveet olivat nyt pienem-
mät kuin hetkistä aikaisemrnin, mutta
eihän sille kukaan mitään mahtanut.
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Es.kolan pojan ja Siurilan tytön yh-
teinen kotimatka päättyi siihen Siuri-
lan piahton tykö, mutta heidän jutus-
tclcosa oli vielä kesken, että heidän täy-
tyi jäädä toistensa seuraan. Jonkun ajan
kuluttua he näkevät Opatiaksen tulevan
jo melkoisen pimeässä. He vetäytyivät
nurkan taakse piiloon, ja kun 'varas eh-
tii kohdalle, silloin Eskolan poika hyök-
kää esille ja pidättää hänet, kehoittaen
tyttöä hakemaan Siurilasta miehiä ja
nuoraa. Varkaan kädet sidotaan selän
taakse ja hänet viedään Siurilan pirttiin.
Hän kieltää ensin syyllisyytensä, mutta
kun Siurilan isäntä muistuttaa hänelle
totuuden suurta merkitystä ja huo-
mauttaa samalla, ettei vyöhihn akaan
ole mikään lurjus, jos asia niikseen tu-
lee, niin Opatias tunnustaa tekonsa ja
ilmoittaa, että varastetut tavarat ovat
siellä Häiviän tiellä erään sillan alla,
harmaaseen lapsenkolttuun käärittynä.
Siurilan poika noutaa ne sieltä vielä sa-
mana ehtoona. Opatias kertoi vi että-
neensä päivän ja edellisen yön niityllä
heinäladossa ilman ruokaa ja juomaa.
Hän sai Siurilasta ruokaa ja säilytettiin
var tioituna talossa aamuun asti, jolloin
hänet sitten luovutettiin nimismiehelle.

Juho Rantanen.

Forssan Lehdessä 2. 1. 1939.



Elämää Teurolla n. 60 vuotta sitten.
Teuron kylä sijaitsee aika kau-

niilla paikalla ns. Tammeian ylän-
gön koillispuolella Teuronjoen var.,
re.la. Tammelan ylänkö, jonka
korkeus keskimäärin on n. 100 m
merenpinnasta, kohoaa juuri koil-
lispuolella paikoin yli ISO m:n kor-
kuiseksi ja ulottuu, myös Kalv o lan
ja Hattulan alueille. Näiden,pitä-
jien rajat yhdistyvät Tammelan ra-
jaan Kuuslammen (Siukolan) ta-
kana Myllyharju.la, Vesien lasku
Tammelan Pyhäjärveen myös osoit-
taa maan kaltevuuden..

'Tammelan ylängöri koillisosa on
enimmäkseen metsäistä so rarnaata,
jossa alavilla . seuduilla on run-
saasti järviä' ja soita. Aikaisemmin
sanotaan.' .Myllyharjullekin näky-
neen 7 järveä, joista monet ovat jo
melkein tyystin kuivuneet. Tämän
vaikutti erittäin tuntuvasti My.Iy-
harjun päässä olleen Myllykosken
alentaminen r Söo-luvulla. Kun sitä
ihalempiläisten tahdosta ensin vä-
hän alennettiin ja sitten piti tuk-
kien uittoa varten vesiruu'hen vie-
ressä olevaa vay.åå vielä suuren-
taa, ryntäsivät vedet ryskeelIä h ar-
jun poikki vieden suuret määrät
soraa mukanaan. Ylisen (PääJ:i-
sen), Keskisen ja Alisen järvet al-
koivat vähitellen kuivua. Sen vai-
kutukset tuntuivat myös Teurolla.

Mylläri Flinkmanin, joka Sorner-
niemeltä oli muuttanut Myl;yhar-.
julie ja ostanut myl.yn mylläri Er-
kalta, oli nyt pakko muuttaa toi-
seen paikkaan, Teuron ja Kuuslam-
min rajamailla Murron sahan ylä-
puolella o:e~an kosken partaalle
Kuuslammin puolelle. Siinä hän
mylIärinä eleli kuolemaansa saakka.
Teurunjoki pitkät ajat jälkeenpäin
vielä tulvi varsinkin keväisin laa-
jalti luhtain y.i, niin että niissä il-
taisin pärevalkean valossa sai ra-
puja käsin kiinni.

T'amrne.an ylängöllä oli varmasti
:0 varhain ennen vakinaista asu-
tusta liikkunut metsästeleviä ja ka-
laste.evia .hämäläisiä. kunnes ny-
kyisen Teuronkin tienoilla - ai-
nakin jo n. 700 vuotta sitten - yksi
ja toinen valtasi itsel.een alueen
vakinaiseksi asuinpaikakseen, ku-
ten F'yhåjärven lähistöllä oli J'o ai-
kaisernmin käynyt ja jotkut ehkä
jo kristinuskonkin kosketukseen
joutuneet. KoilIis- Tammela o.i sil-
loin vielä enimmäkseen metsien
vallassa. Teuron ympärillä on vie-
läkin suuria metsäalueita eri puo-
lilla. Kun järvet ja joet aikaisem-
min olivat vesi rikkaampia, oli esirn.
Vanajanreitin seuduifta kohtalai-
sen helppo kulku nykyisen Teuron
tienoille hyvin mahdollista. S'inne-



päin paikannimetkin viittaa vat.
Esirn. 'I'uu.oksessa, Hauhon naapu-
rissa, o n merkillisen samanlaisia ni-
miä kuin Teurolla: 'I'eur orijoki,
Teuronjärvi ja Teuronkylä (ruots.
Teurois by); mitä se nimi sitten al-
kuaan lieneekään merkinnyt, henki-
löäkö vai jotakin paika.lista omi-
naisuutta. Teuron kulmakunta kuu-
luikin ajk oinaan hallinnollisesti
Hattulan Lehijärven pitäjän /I'eu-
ron neljännekseen, vaikka jou tui
s papin verot» sitten maksamaan
Tammelaan. Mikähän lienee ollut
syy, että esim. Pikonkorvesta voi
tammelalaisten ja kalvolaisten kes-
ken riitaa syntyä? Olisikohan se
omituinen 'I'amrne.aan kuuluva
alue Kalvolan .piirissä joskus kuu-
lunut lahjana Naantalin birgittini-
luo stari.le, kuten op. T. Hirsjärvi
arvelee. (Vert. Birgitta, Pirlok 0,

Pikko)
Kun myöhemmin muodostui

Portaan haJlintopitäjä (aluksi Loi-
mon nimellä), kuului Teuron seu-
tukin siihen. Silloin o.i viljelys
Teurolla jo niin kehittynyttä, että
v, 1.s.~6 tehdyn luettelon mukaan
maa siellä arvioitiin Tammelan
parhaimmaksi. Saman vuosisadan
alussa (1507) mainitaan muuan
'I'eur on mies, nimismies Kn ut Teu-
rolainen, Portaassa käräjillä asioi-
taan valvomassa. Hänen hallussaan
oli kaiketi joku talo Teuro.la. En-
simmäisessä maakirjassa v .Ita 1539
Teuron kylä myös jo on mukana.

*
Lähtiessämme lähemmin kuvaa-

maan e.ämää Teurolla viime vuosi-
sadan ioppupuolella palank aamrne
hengessämme hetkeksi vielä aikaan
700 v. sitten. Voimme kuvitella,
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miten teur o.aiset silloin asuivat sa-
vupirteissään, joissa lämpöä saatiin
kiukaasta. Pirtti oli nokinen ja se
sai tehdä myös saunan virkaa. Tal-
viaikana saattoi siinä hevonenkin
yöpyä ihmisten seurana. - Pol-
kuja syntyi asumusten lähel1e vähi-
tellen, ajoteitä varsin hitaasti.
Aluksi kas ken viijelys, metsästys ja
kalastus muutamien kotieläinten
lisäksi antoivat toimeentulon.
Viime vuosisadan loppupuolella
tapasi savupirttejä enää vain har-
vassa. 60 vuotta sitten oli tämän
kirjoittaja tilaisuudessa orriakohtai-
sesti tutustumaan sellaiseen Teu-
ron lähellä, Kalvolan puolella Lah-
nalammilla, jossa asui Eeva mie-
hensä Stefanin ja tyttärensä Veet-
riikan kanssa. F'orstuaa ei ol.ut,
mutta kuitenkin sanottiin Lahna-
IammilIa olevan niin suuren pors-
tuan, että kokki pakarissa ei kuul-
lut, vaikka Elirikm an porstuassa
ampui ilveksen. Keri.ahdessa Sot-
kajärven rannalla, Hattulan puolel-
.a, oli myös vielä samaan aikaan
savupirtti, jok a ky.lä oli musta
mutta kiiltävän puhdas.

Varsinaisia maanteitä tehtiin
'I'euron kulmalle vasta viime vuosi-
sadalla. Urjalasta Teuron kylän
kautta Lo pelle kulkeva tie, ns.
s uusi maantie» on n. 70 vuotta van-
ha, valmistunut lopullisesti suurien
nälkävuosien aikana 1867-68. Sil-
loin se o.i tehty OSaksi hätäapu-
töinäkin, jolloin työläisille vaitiori
puolesta jaettiin ruoka-avustusta
tai jauhoja. Sitä tietä sittemmin it-
sekin pienenä poikasena muiden
mukana ajoin käsi voimin sa.hattuja
lank kuja ja lautoja Kojon kautta
s Kuitararitaan» eli Forssan ase-
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malle (Matkuun) tai Huhtiin (Ur-
jalaan). Laukkuja siihen aikaan
sahurit tekivät kotona. Suurten
pukkien päälle asetetusta puusta
»syöttåjä» veti y.äpuole.la ja aIta-
vetäjä alapuolella, ja niin valmis-
tui lankku toisensa jälkeen.

Teurolta T'ammean kirkolle on
Vaihijoen sillan kautta kuljettu jo
toista sataa vuotta. Aikaisemmin
Siltainsuusta kuljettiin Susik kaan
ja Pertun kautta Pihtikoske.le.
Teuron ja Si.tainsuun välillä on
sitä ennen ollut vain ns. kapula-
siltoja, joista vielä Siltainsuun ja
Sillanpään nimet ovat muistoina.
Vielä IOO vuotta sitten oli siitä jät-
teitä näkyvissä. Tavaroita ja ruu-
miitakin kuljetettiin siihen aikaan
Joskus myös ns. purilailla eli perä-
paareilla. Ne tehtiin parista koivu-
rimasta tai seipäästä, jotka sidot-
tiin reen jalasten .eveydelle toisis-
taan yhteen, joten tyvipäistä valjai-
siin kiinnitettynä latvapuoli sai laa-
hata maata. Kun ruumisarkkua
näin kuljetettiin, veisattiin mukana
kulkiessa ainakin kylä paikoilla.

'Teuro:ta on aikoinaan kuljettu
kirkolle Pehkijärven yli jostakin
Rantalan ja Ko.ttin väliltä »Nok-
ka.evon» kohdalta Kala-] aakon
kallion paikoille. Kirkkotie alkoi
Arcpello.ta ja järven yli o.i kylän
yhteinen Uittamon silta, joka oli
muodostettu siten, että oli lauttoja
yhdistetty solkipuilla ja vitsape ,
rui.la perättäin yli järven. Sellai-
nen silta voitiin helpo sti hajoittaa
osiinsa eri tarkoituksia varten tai
talveksi Sitä myöten esim. »Lau-
rin herrasväki» ratsullakin (joskus
kääseilläkin?) ajoi. Tavallisesti kul-
jettiin jalkaisin. ] oskus .ienee pai-

kalla Ollut vetolautta ja hevonen
uitettu yli. Vanhat muistavat vie-
lä nuorena nähneensä Uittamon
sil.a n lauttapalkkeja rannalla lah oa-
massa.

Pehkijärvi, joka on n. 5 km:n
pituinen, oli siihen aikaan hyvin ka.,
lainen. Teuronjokea myöten laskee
siihen pa.jon jar via (Rautjärvi,
Sotka, Kanajärvi, 0 jajärvi ym.).
Järven rannalla oli joukko nuotta-
latoja ja siltalaudoilta onkiminenkin
antoi saalista. Tuorn. -Tamlanderkin,
joka kehui 50 Järvestä kalastelleeri-
sa, kävi myös Pehkijärveilä niissä
puuhissa. Kala-j a ako , joka asui
vielä savu pirtissä, oli ammattikalas-
taja ja kävi kyli.lä kai ojaan kau-
pustelemassa. Hän pyydysti niitä
verkoilla, sälekatiskoiila ym., käyt-
tipä vielä ahrinkaakin tuulastarni-
seen. Kala-] aakon teikille, hyville
kalastuspask o.lle, pyrkivät pojatkiri
onkimaan, kun tiesivät siel.ä hyvin
tärppivän. Kala- j aak o joskus, vii-
nojaan liiaksi maisteltuaan, kellahti
yksi puisesta, osaksi polttamalla ka-
verretusta ruuhestaan veteen, mut-
ta ei ollut kuollakseen. Hän oli
myös noita, jolta esirn. karjanpa-
rannusapua sanotaan haetun aina
Ruoveden pappilaan saakka. Kala-
] aakon kal.iori nimi on säilynyt
muistona hänestä.

Vielä 60 vuotta sitten ojennet-
tiin talvisaikaan kirko ilepäin taval-
lisesti Pehkijärven yli Ranttilan ja
Hevoniemen metsä- ja niittyteitä
myöten Huuselaan. Nykyään se
suunta on jäänyt käytännöstä, kun
vähävesinen ja mutapohjainen Jär-
vi jäätyy heikosti.

Teurolta Hämeenlinnaan pain
kuljettiin ennen »uuden maantien»



valmis umista Myllyharjun kautta
Hattulan ja Reng on metsäteitä.
ta.ve.la myös järvien ja niittyjen
yli. Tätä reittiä käytti moni vielä
myöhemminkin talve.la. Nämä ovat
vanhoja eräreittejä. Nykyään on jo
Teuroltakin joka suunnalle hyvä
liikennemahdollisuus. Kuitenkin
kuljettiin Teurolta 60 v. sitten Hä-
meenlinnassa jopa Salon ja Turun-
kin markkinoilla, puhumattakaan
Forssasta, joka on siksi .ähellä, että
sopivalla sääilä »Kikkerän torvi»
(Viksbergin tehtaan pilli) kuului
Teurolle, »Iinnuntietäkin» sentään
n. 18 km. Turkuun mennessä ku-
lui kuorman kanssa pari päivää, ku-
ten itse olen kokenut lapsena äitini

seurassa tuohikuorman päällä mat-
katessa.

Teurollaon iso jako toimitettu v.
1786 ja isojaori järjestely, jonka on
suorittanut maanrnittari-insin. J.
Jansson, v. 1865. Ky.än talot oii-
va t - Lamminpäätä ja Viikaria lu-
kuunottamatta - kaikki yhdessä
ryhmässä joen pohjoispuolella. Ky-
lätien kummallakin puolen oli 3
taloa, toiseIla Yli- ja Ali-Lekkala
sekä Rekola, toisella Tuomo.a (No-
pola), Laurila (s Laurin talo») ja
Frantsila (Ranttila). Näistä Laurila
siirrettiin M urronkoskeIle ja Ran t-
tila nykyiselle paikalleen. Tuomo-
lasta lo hkaistiin tyttärelle perintö-
nä Yii- Tuomola (1869), johon

Yleiskuva Teuron kyläryhmästä.

isännäksi tuli rakennusmestari Mat-
ti Mattsson. Hän rakensi joen ylä-
puolelle talon kaikki uudisraken-
nukset. Mattsson oli Pohjanmaan

ruotsinkielisiltä seuduilta (F'ietar-
saaresta) ja rakennusmestarina jou-
tunut valvomaan »uuden maan-
tien» rakennustöitä, mutta nyt avio ,
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liittoon mentyään ryhtyi maanvil-
jelijäksi. Ta.oakin sanottiin kauan
vain Mattss oniksi, kuten Laurilaa
uudessa paikassa »Sahaksi» vieres-
sä olevan sahalaitoksen tähden.
Kun Tuomola oli rustitila, suo ri-
tettiin Mattssonillekin vielä jonkun
aikaa ns. akumenttiveroa. Ali-
Tuomolan uudeksi isännäksi tuli
Malakias Liinaharja. jonka emän-
nän suvulle talo oli kuu.unut. Myö-
hemmin se siirtyi uusille haitijoille.

Laurila (kirkonkirjoissa MyiIåri-
Laurilan nimellä) oli silloin cie .a
ChapelIenhallussa, mutta siitä erik-
seen tuonnempana. Ranttilan talon
oli Joose Näyskä (o.s. Särä) v .
1870 ostanut vaimonsa sisarelta,
jonka miesvainaja ju'ha Jaakonpoi-
ka oli talon muuttanut nykyiselle
paikalleen. Joose oli tullut Someron
Vilukselan Nåyskältä, Jonka hän
oli jättänyt vanhimmalle pojalleen,
minkä jälkeläisiLä se vieläkin on.
J oose rakensi Ranttilan nykyisen
päärakennuksen (pytingin) uusista
hirsistä sinkkan urk kaiseksi ; sellai-
Sia kylässä oli jo joitakin. S'isätöi-
tä nikkaroimaan hän tuotti Some-
ro.ta Hirsjårven T'opiaksen, joka
rakennuksen räystäillekin teki lau-
danpalasista rei'illä varustettuja ko-
risteita riippumaan.

Vanhasta kylästä ovat entisillä
paikoillaan Yli- ja Ali-Lekkala, Re-
kola ja Ali-Tuomela. Yii-Lekkala,
joka sitten oli kauan majatalona-
kin, oli oston kautta joutunut
Kalle Alforsin haltuun v. 1872.
Hänestä ja hänen esimerkillisestä
toiminnastaan on Forssan Lehdes-
sä aikaisemmin ollut eri kirjoitus
ja tulee tämänkin kirjoituksen puit-
teissa myöhemmin esiin. Ali-Lek-

kalan isäntänä oli Henrik Ni.sson,
mutta taloon tuli vävyksi Janne
(Juho) Stenberg, Jonka poika Jal-
mari muutti Ilvesojan Mattilaan.
Myöhemmin on Ali-Lekkalasta pe-
rillisille lohkaistu Peltoniemen loh-
kotila Pehkijärveltä päin. Reko.a,
kruunun virkatalo (so ti.aspuustel-
Ii), on ollut vuokraajien hoidettu-
vana. 60 v. sitten oli vuokraajana
Erik Johan Nystedt, joka v. 1866
oli muuttanut Teurolle. Hänestä
joku teurolainen sepitti . laulun:
»Rengosta vanha suutari on hevos-
vedossa täällä, ajaa Iap akakkuloil.a
ia istuu kuorman pääilä.» N ystedt
oli todella entinen suutari Rengos-
ta. Hänen jälkeensä hoiti tilaa vä-
vynsä Kustaa Rekola, joka myö-
hemmin muutti Someroniemen Ko-
pilaan.

Kylästä erillään on Viikari,
jonka »nykyisen omistajan esi-isät
ovat vuosisatoja sitten korpeen
perustaneet. 60 v. sitten hallitsi
tilaa J uh 0 Viikari, huumorintajui-
nen ukko, jo nka muistoihin voim-
me .pa.ata vielä myöhemmin. Lam-
minpää, joka on muutamankm:n
päässä kylän keskustasta toisaal.e-
päin, on nykyisten omistajien su-
vun hallussaollut 130 vuotta. Isän-
nän esi-isä, Sukulan entinen seppä,

. muutti Lamminpäähän v. 1809.

'I'alo je n manttaalimäärät olivat:
Laurila, Ranttila, Viikari ja 'Tuo-
mola (Nopola) kukin 1/3, Yli- ja
Ali-Lekkala (aikaisemmin ollut y.h,
tenä) kumpikin 1/6, Lamminpää
7/24 ja Lautaporras. joka kuuluu
va.tio.le, 1/4 m. Alaa kylässä on
Lammin pääs tä La utap 0rtaaseen
päin melkein periikulman verran ja
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esim. Ranttilan maa Pehkijärveltå
ViikarilIe n. 5 km.

Nykyään on melkein kaikista ta-
loista erotettu useita mäkitupa-
alueita, lohkotiloja niinikään: esim.
Yli-Lekkalasta ja YliTuomolasta 2,

Viikarista, Laurilasta ja Lammin-
päästä 3 sekä Ali- Tuomo.asta 7
lohkotilaa. useimmat juuri entisistä
torpista, Mäkitupalaisia (mökkiläi-
siä) oli jotenkin joka talon maalla,
Esirn. Ranttilan maalla talon ja ky-
län sillan välil.ä Kaisa ja Mikko
Grön läheliä talon nykyistä kuivu-
ria, Esk olin, Loistila (Viitanen),
Säteri (kirko nkirj. Setäri), Sten-
holm (Saari) ja seppä Stenberg;
hiukan ylempänä Yli- Tuomolan
maalla »Eevastiinan» ja Santeri
Mäkilän mökit. Näistä kaikista on
vain Loisti.a, Saari ja ent. Sten-
bergin alue nyt itsenäisenä asunto-
palstana jälellä.

Santeri Mäkilä tuli tunnetuksi
siitäkin, että hän usein kirkossa
häiritsi saarnan toimitusta nouse-
malla seisomaan ja kovalla. äänel-
lä lausuen jotakin, vaikkapa raa-
matunlauseen. Ei käynyt selville,
o:iko vika mielessä vai tahdossa.
Muistutuksia ja varoituksia hän
1cyllä sai ja kerran past. Aimonen
yritti hänet keskeyttää huutamalla:
»A'eksan ter i, ole vaiti 1» Toisinaan
vieruskurrippanit kirkossa, kun
Santeri taas aikoi nousta puhu-
maan, nykivät hänet istumaan en-
nenkuin pääsi puheen alkuun. S.
Mäkilä oli Tammelasta muuttanut
(r877) Teurolle jyvämieheksi ja
toimi tarvittaessa hevosn ylkyrinä-
kino - Säteri oli entinen syytiriki-
torppa, josta n. puolivuosisataa sit-
ten poika, Matti Nyholm, meni
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Forssan tehtaaseen. - Teurolla ei
siihen aikaan y.eensä tapahtunut
suuria väenmuutoksia. palvelus-
väessä kyllä silloin tällöin pyhåin-
miestenpäivänä. Mutta kulkevia
kerjäläisiä liikkui paikkakunnalla
usein. Joku .haki puuroksia, kuten
kellonsoittaja Hipsu (Nyholm)
Tammelan kirkolta, ku.kien haara-
pussi selässä. Vistin 'Santeri Lies-
järveltä myös pistäytyi Teur olle
silloin tällöin kerjuu.le.

Merkillisimpiä kerjäläisiä olivat
Huhtain Aaro ja Riplaska. Aar o
oli 'hi'ukan likainen ja pörrötulokai-
nen, mutta kopea ja itsepäinen uk-
ko. Pojat sentähden Joskus kiusot-
te.ivat Aaroa ja saivat hänet pa-
hasti suututetuksi. Hän kuljetti
varsinkin riihitysteri ai;kana »jyväs-
täessään» käsirattaita mukanaan,
talvella keikkaa. ViikarilIe hän
meni tavallisesti yöksi. Sofia Rip-
iaska (Junttanpoo) oli hienompia
kerjäläisiä, Hän oli Jokioisten Lin-
tupajun .puolesta, jahtivoudin tytär,
joka osasi ruotsiakin. Hän kulki
keppi kädessä ontuen, sil.ä 'hänellä
oli Ikipeät jalat. Hän sanoi itseään
röökinäksi ja säilytti melkoisia ra-
hamääriään tavarapusseissaan. Hän
myös »pookai:i» ja kun hän oli
koko la il.a hepsahtanut, pääsi ·hä-
nen luonteensa kärsimättömyys ja
oikullisuus helposti esille, jos tosin
joskus erinomainen onnen ja ilon
tunnekin. Kun kerran kyyditin hä-
net toiseen paikkaan theinäreessä,
tuodakseni pa.atessa 'heiniä Ikotiin,
sadatteli hän kovin, kun reki epä-
tasaisella tiellä joskus heilahti.
Kerran ,hän joutui Tammelan isos-
sa pappilassa yöpymään samassa
huoneessa (renki tuvassa) kuin
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Huhtaan Aarokin. Aar o yöllä ja-
noa tuntiessaan nousi pimeässä ha-
paro imaan kaljatuoppia, mutta sat-
tui kouraisemaan Riplaskan pää-
hän. Tämä .heräsi ja suuttui niin,
ettei sadatuksista ta'htoriut loppua
tulla.

Teurolaisten vakinainen ruoti-
vaivaineri oli ns. Ruotu-Iisakki, jo-
ka e.i vielä 187o~8o-luvulla. Hän
kU:i',i vahvojen kainalosauvain va-
rassa, joiden alapäässä o;i naula ja
yläpäässä .po ikkipåin liitetty, ylä-
puolelta nahkapeitteisellä pehrnik-
keellä varustettu puunkappale. joka
hyvin sopi kainaloihin. Hänet elä-
tettiin taloissa, joissa hän oli vuo-
ronperään aina pitemmän ajan ker-
rallaan ja teki käsi töikseen ko ppia,
köysiä, riirnunvarsia, luutia ym.
sekä iaule.i ryoskermellessäan, sillä
hän o'li runollinen, :huumorintajui-
nen ja Ieix kisä ukko. Jos paimen-
pojan seurana »karjassa» 0.Ji. tyttö-
kin omaa lehmåänsä paimentamas-
sa, kyllä Iisakki pian sEtä rakkaus-
laulun sepitti. Tavallisen kette-
rästi .hän sauvoillaan .iikkui, mut-
ta toiseen paikkaan vähankin pi-
ternmäIe hänet oli kyyditettavä.

F'aikkakunnan vakinaisen asuja-
rn isto n keskuudessa tapaa aina
myös jonkun .leikkisantapaisen hu-
moristin, satujen taitajan tai tieto-
miehen, esim. ammattimiesten jou-
kosta, joista tuonnempana elinkei-
noelämän yhteydessä. Tässä mai-
nittakoon kuitenkin joku yksityi-
nen sentapainen. esim. Yli-Lekka-
lan renki Holmin Hejk ki (Hykki-
Iästä), joka osasi eläinten ääniä
matkia niin taitavasti, että ne pa-
hasti erehtyivät, Sukke.uuksien
puhujanakin tuli tunnetuksi ] Jose

Ranttila (Ranttin pa.ppa), saattaen
monasti asiata tuntemattoman ym-
mälle. Niinpä muuan matkustaja,
joka hänen rattail.aan oli saanut
kyydin Teur olle ja kysyi Susikka an
tien.haarassa: »Minne tuo tie me-
nee?» sai vastaukseksi: »IEi se 01'
mun iässäin mennyt mihinkään, se
on ain' siin' ollut». Kun eräs neiti
antoi »papan» viedä kengät suuta-
rille, jotta hän panisi niihin antu-
rat »omasta nahastansa», tuumi
ukko: »Ei se pan' omast' nahas-
tans', se käy niin kipiään». Hänen
vaimonsa joskus semmoisesta vii-
sastelemisesta muistutti: »Älä siin'
ain' lo ckaste.:». J oose R. oli aikoi-
naan itseopiskelullaan hankkinut
semmoisen kirjoitustaidon, että hän
to im itte.i perunkirjoituksia yms
Vanhojen runojen ja kansantietou-
den taitajana ansaitsee maininnan
Kalvolan rajamailta Alfred Mäen-
pää, joka opinhaluisena vanhoilla
päivillään lueskeli nuorten oppikir-
jatkin.

Tässä 'y.hteydessä merkittäköön
muistiin eräs vakavaluontoinen
paikkakuntalainen, vanha sotamies
Elias .Mats, jol.a oli ansiomitalira-
h akin rinnassa. Kun Teurolla si-
jaitsee sotilaspuusteJli, o n siellä ai-
k aisern min asunut korkea-arvo i-
se rripiakin sotilashenkilöitä, kuten
r yo o-iuvu lla vääpeli J. H. Holst,
jonka puo.iso lienee ollut .puo lalais-
ta sukuperää, korpraali K. F. Holst,
kersantti J. Holst ym.

Peltoviljelyksessä Teurolla oli
ku vaamal.ani ajalla vielä niinkuin
Hämeessä yleensäkin vallalla 2- tai
3-jakoviljelys. Kesanto na ollut maa



muokattiin ja lannoitettiin r ukiille.
Kun se oli leikattu, kylvettiin sii-
hen seuraavana vuonna suvivi.jaa
yrn. Räätikkää viljeltiin vain' asu-
musten Iahistö.Ia. Rukiin vi.jelystä
harjoitetti:n melko laajassa mitta-
kaavassa. Karjatalouden alkaessa
r880- ja oo-Iuvulla kehittyä, lisään-
tyi sarnal.a myös kauran ja rehu-
kasvien, kylvöheinän, apilan, juuri-
kasvien yrn. vilje.ys, Uudenaikai-
sempi jakovilje.ys ja kasvivuorot-
telu alkaa yhä enemmän saada ;a-
lansijaa. Hyvää esimerkkiä jo r870-
luvulla antoivat sellaiset vilje.ijät
kuin Alfors-Lekkala, osaksi Lauri-
la ja läheinen Mustiala. Pe.toalaa
alettiin laajentaa, sitä raivattavaksi
sopivaa maata kyllä oli. Esim,
Loukkuluhdan alue Fehkijärven
rannoilla on ollut kiitollista työ-
maata, vaikka huonon tien takana.
Ruokosuota ojittamalla A'fors jo
60 v. sitten sen kytömaalla sai re-
hunauriit rehoittarnaan. Tähän ai-
kaan tuli myös apulantojen käyttö
Teurollakin tunnetuksi. Gli'h an Sa-
halla orna iuujauhornyllykin, luu-
tamppi, jossa 4 teräspäistä pölk kyå
erikoisten .aitteiden avulla vuoron-
perään nousi, sitten iskien luita hie-
noksi. Syöttäjä Kalle järjesti luita
kaukalossa, ni.n että niitä vieri
polkkyjen kohdalle. Tuntuu kuin
vieläkin kaikuisi korvissa tuo lap-
sena jo varhaisina aamuhetkinä
kuu.ernani kauaskantoinen 4-0Sai-
nen tahti, jo sta sepitettiin lauluk in.
- Peron muokkausvälineinä tä-
hän aikaan käytettiin jo entisten .i-
säksi rauta-auraa, äestä, karhua, la-
taa, jyrää ym.
Kun maatao udellinen kehitys vuo-

sisadan loppupuolella oli suhtee.lisen

-
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ripeätä, on mielen kinto is ta todeta,
että vie.ä r870-luvulla tapasi näillä
main kaskivi.jelyståkin, joka sitten
on jäänyt täällä historiallisten muis-
tojen sarjaan. Olen omakohtaises-
ti saanut seurata kas ken valmistus-
ta ja polttoa. T'aikaak.n vielä ilme-
<:II ennen sen syty ttårnistå. Kun
näet kaskialuen ympärille ~'li ku o-
rittu n. metrin .ev yi ne n rata kasvi-
peitettä maan pinnalta ja sen kes-
ke.le tehty pieni ojannäköinen no-
ro, riiskoite ttiin siihen vettä astias-
ta. jossa oli ukon kiveä, ja sen toi-
mittaja lausui samalla hiljakseen
jotakin loitsusano ,a. Näin saatiin
varmuutta, ettei tuli päässyt kar-
kuun. Sytytys tapahtui tuulen ala-
puolelta. Sahrat ja risuäes oivat
sitten sopivia muokkaus vä.ineitå,
kuten vielä myöhemminkin kivik-
kornail.a. Hyvää viljaa ja herkul-
lisia nauriita kaskimaiden tulimul-
lassa ensin kasvoikin, m utta seu-
raavina vuosina kasvu pian tyreh-
tyi. Heinää kasvoi vähån ja hyviä
mansikoita, sitten kivien ja kanto-
jen ympärillä punaisena puolukoita,
kunnes aho jälleen metsittyi, niin
ettei niitä enää tunne kuin mieli-
kuvarnuistoina. -' Marjain poimi-
minen ahoilta oli sadokasta ja mie-
luista, kuten van.hoista runoistakin
ilmenee.

Tähän aikaan korjattiin niityi.tä
enimmäkseen vielä vain maa- eli
luonnonniitynheinää. Miehet vää-
rävarsiviikatteilla toinen toisensa
jälkeen löivät lakeisensa ja naiset
h ar a voi vat karheisiin, joista ne hie-
man kuivuneena koottiin töyryihin
tai lapo olle, sitä seipäitä ei käytet-
ty. Poudalla nämä 'heinäkasat vie-
:ä hajoitettiin kuivumaan, jonka
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jälken ne ajettiin heinähäkkiin ja
latoon. Ruokosuo oli Viikarin lähel-
lä vielä niin vajottavaa, että sen
heiniä kannettiin latoon sapi.oilla ;
2 pitkää varrasta työnnettiin lap o cn
alle, sitten kantajat kummassakin
päässä käyden veivät heinät Iato o n.
Kortte.ta on näin myöhemminkin
koottu. Tuohija.kineet (virsut eli
tanokkaat) sopivat tällaisessa maas-
tossa .paraite n käytäntöön.

Näihin aikoihin viljeltiin Teuro:-
la nykyistä enemmän pellavaa, voi-
makaskasvuista 'hamppua , humalaa
huma.atapoissa ja tu.pakkaa nurkan
takusissa. Peruna viljelykselle sikä-
läiset maat ovat varsin 'sopi via erit-
täinkin sen jälkeen, kun soiden kui-
vaukse.la on saatu hallat heikenty-
mään. Aikaisemmin oli peruna-
maaksi haettava mäkimaita. Pella-
va nviljelys tuotti vi.jelijälleen nii-
hin aikoihin paljon lisäpuuhaa ny-
kyaikaan verraten. Se kylvettiin
toukokuun lopulla ja revittiin syk-
syllä. Kulkut eli siemenkodat rii-
vittiin irti riivintuolissa. Sitten pel-
lavat iiotettiin jossakin likolamrnes.,
sa 3 viikkoa, jonk a jälkeen ne levi-
tettiin kedolle (tai aidalle) kuivu-
maan. Kun ne 'vielä olivat saunas-
sa kuivuneet, seurasi loukuttarni-
nen, häkicöiminen, lihtaarninen,
harjaarninen ja kim ppui'h in kokoa-
minen. Maammekirjassa on tuttu
kuva s-pellavaa sukivasta Hämeen
tytöstä». Loukuttarninen oli mies-
ten ja lihtaarninen naisten työtä.
Varhain aamuyöstä oli ta,pana
nousta loukuttamaan ja lihtaamaan,
kuten syksyisin riihellekin riihtä
tappamaan. Joskus oltiin pella va-
töissä iltapuhteella. N aisi.la oli
pellavista talvellakin paljon työtä

ennen kuin pellavakangasta valmis-
tui; samoin kuin hampusta ja roh-
timista. Villatyöt .isäksi, Tunne-
tuksi tulivat Viirrianin Miinan ryi-
jytkin.

Paljon siihen aikaan tarvittiin
työvoimaa, mutta pitkät aamu- ja
iltapuhteet lisäsivät ta.vella päivien
työaikaa ja kesällä mentiin heinä-
niitylle jo klo 5 aikaan ja palattiin
vasta auringonlaskun lähetessä.
Silloin ei ollut koneiden työapua,
mutta aikaa ei tarvittu myös sano-
malehtiin ym. se.laiseen ajanviet-
toon kuin nykyään. Ruokarauha
oi ja påälliseksi hyvä iepo aika -
pai tsiei emännällä useinkaan.

Elorileikkuu toimitettiin yleises-
ti sirpillä, lapsetkin sitoivat lyhteitä
ja joku vanhempi mies pani niitä
»kökköihin» (kykåi.le). Usein teh-
tiin e.onleikkuu talko o lla, mutta
muutenkin hankittiin eloväkeä niin
runsaasti, että työ tuli ,päivässä pa-
rissa tehdyksi. Pakaripöydän pit-
kät penkit täyttyivät elo väestä ai-
van kuiripidoissa. Puulautasia tar-
vittiin runsaasti (ehkä oli ainakin
osaksi joskus lainatta vakin) . Siitä
»lautasen» nimitys on jäänyt pos-
liinila u tasi.lekin. II taseIla toisinaan
pistettiin vie.ä elotanssiksi.

Riihitysaika tuntui ainakin pie-
nestä poikasesta hauskalta, kun
pääsi aikaisin aamulla isän avuksi
riiheen, jossa viereisestä kiukkuris-
ta johtuneen lämmön kuumenta-
milta .parsilta sai pudotella sitomia
ja seinään lyöden varistel.a niistä
jyviä. Kaski- tai kytömaalta han-
kittu maukas nauris välipalana
maistui raittiissa uikoilmassa mai-
niosti. Riihen viereisessä luvassa
sitten permannolle Jevitetyistä 01-
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jista hakattiin loput jyvät varstoil-
.a, myöhemmin ns. kepakoil.a reh-
te-nimisen häkin päälIe levitetyistå
oljista. Suviviljasta joskus irroitet-
tiin jyvät antamalla hevosten sot-
kea luvan permannolle levitettyjä
olkia. Siitä jäänyt ·pehku kelpasi
semmoisen aan silppuaineeksi, mut-
ta rukiin o.kia oli sitä varten pet-
keleil.ä survottava hienoksi. Jyvät
puhdistettiin ruumenista aikaisem-
min viskaimelIa ja pohtimella, mut-
ta 187o-luvulla alettiin niitä .puh-
distaa viskurilla, »masinoida», ku-
ten ensikseltä o.i tapana sanoa. Ko-
tona voitiin ns. käsikivillä .pian
jauhaa rukiita uudispuuroksiksi,
vaikkapa vähän »puurosten haki-
joillekin». Teuron ensimmäinen
puimakone, hevoskierr olla käypä,
oli Laurilassa.

Karjanhoito on maanviljelyksen
rinnalla aina o l.ut välttämätön elin-
keino maata.oudessa. Talojen leh-
mäluku (n. 10-15) oli 60 v. sit-

ten pienempi kuin nykyään. mutta
hevosten ja .arnpaiden lukumäärä
sen sijaan suurempi. Lampaita voi
olla useita kymmeniä. Tämä on
ymmärrettävää, sillä nykyään ko-
neiden käyttö korvaa paljon entisiä
hevostöitä ja karjan tuotteiden kä-
sittely ja myynti oli meijerien puut-
teessa a.keellisernpaa. Mäntä- tai
kampikir nu.Ia valmistettiin voi ko-
tona ja kehäjuusto ja tehtiin. Voi
oli ha.paa. Hämeenlinnassa tai
Forssassa maksoi naula voita mar-
kan (= 2 mk 33 p. kilo). Leh-
mänkin hinta o li n. 30-40 mk ja
hevosen 60-70 mk keskimäärin;
siis melkein samat kuin piian ja
rengin rahapalkka vuodessa siihen
aikaan. Tynnyri rukiita maksoi n.
30 mk korkeintaan. Koko keski-
kokoinen talokin arvioitiin keski-
määrin n. 5000 mk vaiheille. V uo-
sisadan loppupuole.la hinnat koho-
sivat, kun metsän arvo parani.·
Vielä 60 v. sitten saivat tukkiher-
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rat po.kuhinriasta puutavaraa ta-
lenpojilta. TeurolIakin liikkui sii-
hen aikaan metsäasioilla mm. J.
Laine (Lokkila) , reipasliikkeinen ja
-puheinen pomo, »tukkiherra».
Paljon on Teuronjokea myöten
tukkia uitettu. F'aljo n ajettiin siel-
tä ,päin Forssaan ha.kojakin, vaik-
ka kuorman hinta oli vain pari
kolme mk. Kyliä raha oli silloin
kallista!

I~Ia - 81 1
c Hakotarha

41 b

(karjapiha)

71 I
5

I-c I b I I a b I

3

I Piha
2

d

Ennenkuin siirrymme muistel-
missamme navettaan ja talliin,
luomme pikaisen silmäyksen sen-
aikaiseen rakenn usjärjestelmään
jossakin talossa. Kun Rantti.a on
lapsuuteni ajoilta tutuin ja oli ra-
kennusryhmitykse.tåån ' tyypillinen
vanhanaikainen siihen nähden, että
se oli verrattain myöhään (I860-
luvulla) siirretty uuteen paikkaan-
sa, teen siitä yksinkertaisen .pohja-
p.irustuksen muistini mukaan.

lalc_l_b
----6



Selitys: N:o r oli asuinrakennus,
jonka toisessa päässä oli tupa eli
pirtti (a) ja toisessa pakar itupa (b).
Keske.lä oli kamari (c) ja porstu a,
jonka edustalla oli laaja tasainen
kivi.aatta. N:o 2 oli vierasraken-
nus (pytinki), jossa oli sali, karna-
reita, eteinen ja kuisti. Se maa-
la ttiin (r880-lu vulla) punaiseksi.
Maalattu (punainen) päärakennus
oli JO Rek o lassa, Lauri.assa ja
Mattssonilla. N: o 3 ol: eläkernuo-
rin (»tädin») rakennus ja -t oli iuh-
ti, (a) ja maitohuone (kel.arij-ra-
\"'.'nnus. Luhdin yläkertaan kävi
rappuset ulkopuolelta, jossa oli ka-
tos. Ke.larin ja luhdin välillä (c)
oli katettu, mutta yhde.tå puolen
avonainen kalustovaja. N:o 5 oli
tallirakennus, jossa o li talli (a), re-
hulato (b) ja ni.den välillä läpi-
ku.jettava katol.inen hevoslantava-
ja. N:o 6 oli piahtorakennus, a)
puu.attialla varustettu navetta ja
lammaskarsina, b) toinen navetta,
jonka lattiana oli maa ja h akok ui-
vike, c) katollinen lan ta vaja ja d)
rehulato. N:o 7 o.i rehnlato ja 8
sikolätti. Ulkor akennusten kes-
ke.lå oli rakennusten, aitain ja
porttien ympäröimä hakotarha.
Aittapari oli vähän kauempana,
vanha ja uusi riihi vielä etäämpä-
nä. Vanha ja uudempi sauna si-
jaitsivat toisaalla päin jokirannal-
la. - Näistä rakennuksista on enää
jälje.Iå vain pytinki laajennettuna
ja tuparakennus vähän kauemrnak-
si siirrettynä talousrakennuksena.
Entisen lehmitarhan paika.la on
Juho Ranttilan rakennuttama kivi-
nen navetta- ja ta.Iira kennus, joka
valmistui r Soo-Iuvun alkupuolella.

Asuintuvassa eli pirtissä oli si-
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säanrnennessa oven vasemmalla
pu olela nurkassa iso tiilistä muu-
rattu hyvin avonainen uuni (muu-
ri eli totto), takka. Ovensuun toi-
se.la puolen oli sänky. Pihanpuo-
leisessa seinässä oli 2 ikkunaa ja
sen vastakkaisella seinällä r , jo nk a
kummallakin puolen oi sänky.
Peräseinässä oli r ikkuna Pihan-
puoleisella sivul.a ja .perälläoli pit-
kät ja vahvat seinään kiin nitetyt
penkit. Niiden edessä peränurkas-
sa oli pitkä pöytä. jonka edessä sa-
manpituinen irtonainen selkä no ja-
ton penkki. Sängyt Olivat kahden-
maattavia. - Sie.lä täällä oli joku
tuoli, perällä useimmiten kangas-
puut. seinässä kaappi, hy.ly, työ-
kaluhäkki. lusikkahäkki ja seinäkel-
lo ; katossa orsia leipä vartaita var-
ten ja erikseen päreorret. Peruna-
tikku, jola perunaa aterialla oltaes-
sa esirn. yhteiseen kastikkeeseen
kastettiin, sopi va.iaja ks i seinänr a-

·koon. Se korvasi jo h aarukan pe-
ru naa käsiteltäessä, »S-·piikkistä»
tarvittiin lihaan ja si!akkaan tar-
tuttaessa.

T'alv puh tee.la pirtissä vo. olla
myös rukkeja, vihdinpuut. kela ym.
J o ku miehistä tekipäreitä, toinen
astioita, rek.ä tms. pihdissä pala-
van pärevalkean tai totossa lotmua-
vanpystyvalkean loisteessa; kyliä
se oli kotoisen lämmintä ja muka-
vaa siihenkin aikaan. Joskus oli
keskellä lattiaa isot .oiminpuut, toi-
sin ajoin kehto, jopa epäterveelli-
nen läpituolikin. Lattian aJ:a oli
perunakellari (kuoppa) ja tietysti
ikkunalla jcku mir tti tai .palsarni
tu ohisessa.

Kamarissa o:i haltija väen sänky,
ikkunassa u utirnct, sen edessä pö y-
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tä, nurkassa piironki tai senk ki,
keinutuoli ym. Pakarituvassa oli
keitto astioita, saaveja ym. sekä iso
kaltevakantineri ·laari (piisarkku),
iso pöytä penkkeineen ja sänky.
Siellä suvi aikaan aterioitiin ja oleil-
tiin. Pakarissa oli iso leivinuuni,
joten se oli sekä leivin- että keitto-
huone. Sen kattohirretkin olivat
mustuneet. Pytingissä oli eri ka-
lusto ja maitohuoneessa kesä.lä eri-
laisia maito astioita, kirnu, piimä-
punkat ym. Luhdin alakerrassa
piiat kesällä makasivat, siel.a säi-
lyttivät vaatteitaan ym. Pirtin ylä-
puoleisessa luhdissa säilytettiin ta-
lonväen vaatteita ja arkussa pien-
tä tavaraa. Porstuasta johti por-
taat sclal.e Ja siitä ovi luhtiin. -
Ajoneuvoja (rattaita ym.) säilytet-
tiin vajassa tai riihen lakan alia,
jos se oli vapaa.

Päärakennusten katot olivat siI-
hen aikaan jo kattopäreistä, mutta
ulkorakennuksissa näki vielä tuohi-
ja malka- tai o.kikattoja ,

Kotieläinten ruokinta oli melko
alkeellise.la kannalla. Hevosten

ruoaksi annettiin pääasia:Jisesti
luonnonniityn heiniä rupuun ja
silppua e.i suppua saaviin; kaura-
jauhoja sekoitettiin kostutettuun
silppuu n. Matkaeväänä heinien li-
säksi oli leipää tai viljaa hevosen
päähän kiinnitettävässä apepussis-
sa. Lehmät saivat silppuhaudetta,
olkia ja vähän heiniä, kantamisen
jäkeen enemmän. Lam pai lle an-
nettiin myös kerppoja, joita kesäl-
lä oli tehty. Sitä varten kaadettiin
h aapoja tai koivuja, joiden oksia
lehtineen .eikattiin vesurilla ja si-
dottiin kerpoiksi. Koivun rungosta
kiskottiin myös tuohta tuohilusal-
]2. ja puu kelpasi haloiksi,

Eläimille annettiin myös nimiä,
j oiIa niitä kutsuttiin (esim. Mansi-
ke tse), vasikoita kutsuttiin vain
pikse, lampaita utse. Karioja myös
ho.dettiin Talvella ne saivat o.la
pir tissä sängyn alla (aidan takana)
taikka navetassa. Lehmien kuivik-
keina käytettiin hako ja, joita sir o-
tetiin lannan päälle, kunnes kertyi
r im paljon, että so nta oli ulos ajet-
t av a tai vietävä pe.Jol.e kasoihin
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Lehtosen tupa, Teuron vanhin

turperoe-i sekaan Silloin lehmät,
saivat olla u.k c n s k in jaloittelemas-
s a tai juo to!' ~ .'I)~'irannalla, kuten
joskus m u ullo.in kin.

Hakojen hankkiminen metsässä
ja hako kirveel.a hakkaarninen ha-
kotarhassa olivat nekin aikaa kysy-
viä miesten puuhia talvella.; samoin
hakojen, rankojen (kahden halon
mittaiset puut), heinien ym. kotiin-
ajo. Kun puut olivat lumisia, hako-
metsässä työskenneltäessä, suojeli
vyöllä varustettu r o htirninen rriek-
ko mainiosti vaatteita. J alko ja pak-
kaselta su oje.i parhaiten .ehrn än
kinttunahoista valmistetut koivet,
joihin pohjalle pantiin olkia Ja ja-
lan ympärille rättiä.

Hakotarha, joh o n hakoja oli lev:-
tetty, oli päåsiäisaikan a erittäin
mukava keilanlyöntipaikka. Kei.a
o.i kartio, joka kalikalla (ta villa)
heitettiin pölkyn nojaan asetetun
laudan päältä. Lyöjä juoksi tavin
ja »koira» keilan perään; kumpi
ennen ehti takaisin, sai lyödä. Toi-
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purettu.

set (naisetkin) hyppivät ponnahteli-
v» t mahdo.lisirn man k orkea!le vuo-
roin pölkyn päälle asetetun h ypi n-
laudan kummassakin päässä. Sa-
maan aikaan joku vo i keinua va-
jassa z-ais a.iselia. Ne olivat pääsi-·
äisajan nuorten leikkejä h a ko tar-
h:1 :~J

Karjanh o.toasioihin liittyy sii-
hen aikaan vielä paljon taikauskoa.
Pelättiin. että joku pahansuopa voi
noitua elåirnil.e vahinkoa. Ja sitä
muutamat yrittivätkin. Niinpä
muuan hevosen myyjä oli ottanut
hevosen jalasta pari kengännaulaa
po:s, että se palaisi entiseen kotiin-
sa. Kun lehmän ostaja kotiin pääs-
tyään vei sen navetan perälle ja sa-
tutti kuonon pari kertaa peräsei-
nään, tuli lehmästä uudessa ko dis-
sa pysyväinen eikä ikävöinnyt enti-
sille paikoil.e. Tepsipä semmoinen-
kin keino, että lehmän etujalat pan-
tiin uudessa paikassa maakiven
päälle, loiskattiin vettä jalkoihin ja
sarnal.a kivellä annettiin sille suo-
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iaa. Lahnalammen Eeva ja Stefan
paransivat hevosen ähkötaudista
seuraavalla tavalla. Verta pa.nti.n
vih taan , joka sijoitettiin hevosen
selkään ajajan alle. Määrätyn mat-
kan päässä ajaja heitti vihda n pois
vasemman olkansa yli ja lausui:
»Me' sen tulla ja v.e.å (= viedä)
mun hevosestani». Sen jälkeen he-
vonen alkoi päriste.la, jota se äh-
kytaudissa ei tee. Tämän ajon toi-
mitti joskus Veetriika itse, että

kaikki kävisi asianmukaisesti. Nå in
kertoi minulle K. Paksuhuhta.

Karjaa keväällä ulospäästettäes-
sä piti myös Jotakin toimittaa, vaik-
kei muuta kuin tervaa lääpäistä
lehmän kuonoon käärmeiden vuok-
si. Karjaonnea varten käytettiin
tämmöisiin toimituksiin Lesken
pappaa Rengon Takajärveltä. Hän
t.etenkin taisi oikeita lukuja. Lie-
neekö pystynyt poistamaan .ettyä,
jossa lehmä ajettui ja rupesi va pi-

Tietä Urjalaan päin Ali-Lek kalan kohdalta.

semaan. Siitä oli vaikea parantua.
Jo', u pahansuopa voi yrittää naapu-
ril'en noitumisellaan jotakin vahi n-
ko a, vaikka tietysti .Irn a n tulosta.
ellei hän suorastaan tee pahaa.
Muuan Susikkaan mummo - täl-
laiste n nimet jääkööt mainitsemat-
ta - kävi kerran yöllä Viikaril.a
saakka ja huusi erään torpan nave-
tan luukusta: »Mäntä sin ulle ja voi
minulle.» Mutta isäntä sattui myös
paikalle ja huusi: »Mo lern mat mi-
nulle !» Toimitus päättyi äkkiä.
Muuan mies pani .askiaisyönä naa-
purin tallissa 3 silakk a a perrnan-
non raon kohdalle jo kaist a hevosta
kohden ja luk: joitakin » lukujaa n».
Tällaisia pakanuuden jätteitä ta-

pasi vielä r870-luvullakin. Myös
uskottiin ha.tioihin ja aaveisiin.
Eräskin vaimo tultuaan taloon,
jossa :,uuri kuolema oli tapahtunut,
väitti selvästi kuulleensa aaveiden
k o listelua siitä huoneesta missä
ruumis oli.

~:-

M etsästykssen ja kalastuksee n
Teuron ku.m alla on ollut hyvä ti-
la isu us. sirä metsää ja järviä oli
lähellä. Tunnettu metsänkävijä
myllär i G, A.' Flirikm a n (r830-
r908) ampui miehuuspäivinään
useita, susia, ilveks.ä ja pari kar-
hua. Susia tähän aikaan oli vielä
ru.n paljon, että niitä varten teh-
tyjä ns. sudenkuoppia oli en tis-



ajoilta jälellä (r87o-:u v.) tien vie-
ressä Ramatikan metsässä Siltain-
su un ja Va.ih ijo en keskivalillä.
Eräs vanha isäntä kertoi isänsä
puhuneen, miten kerran vetivät su-
den kuo pasta yiös leuoista kiinni
pitäen. Mustialan Riihimäen ty-
könä oli tähän aikaan sudenkuop-
pa vielä käytännössäkin Kuopan
ympäri:Jä oli korkea aita, jossa 01-
ji.la peitety n kuopan reunalla o.i
matala kohta ja siitä susi voi vaa-
raa aavistamatta hypätä kuoppaan.

Pienempiä metsänotuksia pyy-
dysteliva t pojatkin rn on enla is illa
lo uk u illa, satirni.la ja vivuilla, joi-
ta virittelivät metsäpoluille. Syö-
tiks: lintuja varten pantiin vipuun
m arjakkaita .puo luka nvarsi a.
Rapuja oli Teuronjoessa niin run-
saasti. että keskikokoisen ravun
hinta oli vain yksi penni. Taita-
vana kalastajana ansaitsee main.t-
sernista suutari Mauri Sjöman. jo-
ka uistil.a veteli joestakin suuria
haukia, joskus parin kyynärän rnit-
ta.sen : hän kävi myös ongella Sot-
k alla yrn.

Tervaa on Teuron tienoilla val-
m.stettu tervahaudoissa usearnmas-
sakin paikassa, esim. Paksuhuhrias-
s a. Riihimäellä, SilmäIässä ja siel-
.ä täällä metsäkulmilla. Samoin
ainakin kotitarpeiksi poltettiin s ysi-
rniiluja. Miilumestarina toimi usein
muuan ruotsalainen ukko (Lind-
ström) Uudeltamaalta. Tiiliä myös
tehtiin kotitarpeiksi. Valmistet-
tiinpa kotona. nahkojakin, ettei ai-
na tarvinnut karvariin turvautua.
Kun kotona karikaitakin kudottiin,
oli näin omasta takaa erilaisia tar-
vea.n eita kotiin hankituilJe arnrna t-
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ti t ait o isi l.e käsityöläisille (»hant-
värkkäreille») .

T'eur olla oli myös pienempi sa-
h ala.to s, Murron saha, jonka j o-
kioisten kartanon omistajat te ur o-
laisten kanssa tehdyllä sopimuksel-
la (v. r804) rakensivat kylän yh-
teise.le Murro n koskelle, Joka on
Rekolan maalla. Saha joutui os-
ton kautta sitten (r853) V. de la
Chapellen haltuun 1000 hopearup-
lasta. Hän osti myös Laurin eli
Myllärin (Myllerin) ta.o n, joka
myöhemmin sai nimekseen Lauri-
la (kirkonkirjoissa kauan Mylläri-
Laurila) . Talo siirrettiin sahan
viereen ja päärakennus oli a-ker-
roksinen. Sahan kirjureista mai-
nittakoon Domander, C. M. Stå hle,
Karl Gustaf Björkman (r875-9'0)
ja Nilsso n. Saha ja Lauri.a joutui-
vat oston kautta (r895) Eevert
Liin aha rjalle. Veljensä Isak L.
siir si talon nykyiselle paikalle. Hän
rakensi myös sähkölaitoksen, ensin
periem rnän Murron poskelle ja
'I'eur o ssuu n koskeen. Sahan pai-
kal.a on nykyään mylly.

Kauppaliike kylässä oli 60 v. sit-
ten jo pienellä alulla. . Kulkevat
reppuryssät ja harjurit olivat tyy-
dyttäneet monen pikku tavaran
tarpeen, mutta joku Lindholm piti
myös jo pientä kauppaa Loistilas-
sa. Vähän myöhemmin pitivät
kaupp. Vuorinen Forssasta ja Ky-
dön kauppias Lindh o.rn sivuliik-
keitä seppä Stenbergillä Ja Yli-
Tuomolassa, jossa liikettä jatkoi
ensin Ol likkala, sitten Mäkineri.
Viimemainittu laittoi pian itselleen
oman rakennuksen, jossa hän jat-
koi kauppaliikettä vielä nykyisten
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suurernpienk:n kauppa.iikkeide n
aikana.

Hyviä ammattimiehiä paikkakun-
nalla myös oli. On jo mainittu jal-
kinemestari M. Sjöman, jonka isä-
kin oli suutari. Poika tuli amma-
tissaan hyvin tunrietuk si ja saavut-
ti muutenkin huomattavaa arv on-
antoa. Hän oli rehti luonteeltaan,
taitava ammatissaan, kookas ja niin
voimakas, ettei ollut Forssan po-
l.isierikaan hyvä ryh tyii hänen
kanssaan tekemisiin. Hänen mu-
kanaan meni rn ana l.e hyvä varas-
to kansantietouttakin, kun ei tul-
lut aikanaan talteen otetuksi. Hä-
nen oppilaitaan toimi suutarina jo
vuosisadan lopulla. - Kylän huo-
mattavin seppä oli Kalle Stenberg.
joka oli saanut oppinsa seppä
Custafsso ni.ta Myllykylässä. Sten-
berg oli vakavaluontoinen ja pi-
detty seppä. jolla oli oma paja kes-
kiky'än lähellä, mutta teki työtä
myös talon pajassa, missä sellainen
oli, kuten esim. Rantti.assa. Teu-
ron aikaisempi seppä oli Adam
Stenholm, joka kuoli 1878. Hänen
poikansa jatkoi isänsä ammattia
jonkun ajan. Paja oli mäellä Yli-
'I'uornolarr alapuolella.

Räätä.eistä mainittakoon merkil-
lisin, Emil Hatt. Hän oli vapaa-
muurari ja esiintyi suurena tieto-
miehenä. melkeinpä ihmeiden teki-
jänä. Kerrottiin, että hän kerran
My llyharjulla komensi käärmettä
sanan voimalla. Useiden vuosien
kuluttua Hatt yöllä katosi T'eur o.>
ta; lieneekö jäänyt pikku velkoja
sinne tänne. Mutta sieviä pukuja
hän oli valmistanut. - Puuse.pän
töitä teki O. Lehtonen, vakava, us-
konnollismielinen ja hiljainen

mies. Hän myös maalaili töitään.
Varsinaisia maa.areita tilattiin
muualta, esim. Marjanen Ypäjältä,
Helenius Kydöstä ym. Samoin
nikk ar eita, mm. Levander Forssas-
ta ja. Luuttilan Sipilän Såteri, joka
teki kauniita nappularattaita ym. ja
soitteli iltaisin harmonikkaa.

Ammattimiehet tekivät töitä ko-
tonaan. mutta yleensä myös talo.s-
sa , He il.e laitettiin ateria kin ka-
mann pöydälle, kuten vieraille,
veitsi ja haarukka lautase.la jne.
Muuten siihen aikaan oli yleinen
tapa. että väki aterialla nautti ruo-
kaa yhteisistä astioista omalla puu-
lusikalla an, ryyppäsi piimää tai
kaljaa yhteisestä tuopista Ja he.riå-
niityllä .eilistakin. Tuohikontti ja
leili olivat mukavia eväiden kulje-
tusvälineitä p.ternm il.e rn atk oille.
Leilin suuaukosta vuoroin ryyp-
pääminen saattoi jonkun mielestä
vähemmän mieluisalta tuntua. kos-
ka joskus pyyhkäisi käåeJ:ään tai
h.h allaan edellisen ryyppääjän pii,
mänjätteet po.s. Kun sen ajan ate-
rioimistavoista, maitotaloudesta,
ruokalajeista ja pu vuista aina pas-
likkaa myöten on J. Rantanen
Forssan Lehdessä kirjoittanut Su-
kulan o.oja silmälläpitäen, ei tässä
es.tyksessä ole aihetta niitä tar-
kemmin selostaa, sil.ä lähiseuduil-
la ne ovat suurinpiirtein samanlai-
set. Laajempia tieto ja vanhasta
lo unaishämålaisestä vaateparresta
saa Loun.cHäm. Kotiseutu- ja mu-
seoyhdist. vu o sikirj. IV ja I (rnaist.
Aaltosen ja prof. Sireliuksen k ir j.)

Ammattimiehistä puheenollen
mainittakoon vie.ä sivumennen ra-
kennusmestari Michel Liljeström.



joka Urjalasta oli tu.lut Teurolle
v. 1864 ja asui Yli-Lekkalassa. Lie-
neekö hänkin ollut maantietöitä
valvo massa ennen Mattssonia. -
Paikkakunnan huutokauppojen
meklariammattilaisena toimi Matti
Ihamäki (os. Grön) ja kirjurin a
usein K'areriin Matti Susikk aalta.

Ammattitaitoisista puheenollen
merkittäköön muistiin muutama
paikkakuntalainen musikantti si:tä
aja.ta. Huomattavampi vio listi eli
viulu niekka oli Andreas Richter,
joka Urjalasta oli muuttanut Teu-
ro lle. Hän oli syntynyt 1815 ja
kuoli 1875. Vaimonsa Anna-Kaisa
(o.s. Dah.m an) - Humppilasta oli
myös ompelija. Sanottiin, että
Ricter tahtoi syödä »täyden vat-
san, kun ha ne.le ruokaa tarjottiin,
- Myllar: Flinkman soitti myös
k larinettia ja viulua yhdessä tai
vuoroin pitivät tahtia. Myöhempiä
pelmanneja oli Aholan Ville, joka
pelasi tansseissa ja myös häissä,
kuten Richterikin. Kun Vihtori
Virtanen soitteli myös ha nuri.la
tansseissa ja kulkeviakin pe.rnan-
neja Teuron puolessa esiintyi, esim.
joku Mikko Forssasta ja hyvä har-
monikansoittaja Lem per i (Lern-
berg) Kalvolasta . päin, sepittivät
teurolaiset tällaisen laulun: »Siu-
kola on kuin kaupunki, siellä on
neljä pelmannii: F'userrus- Vi.le ja
Rihteri, Pik:-Mikko ja Vihtori».

Amm atti.aisiin sopinee lukea
myös kupparit, joista huomattavin
sillä kulmalla oli Åbergska eli
Aberin Henttu (Hendriika Åberg):
Hän käytti lopulta oikein lasisia
sarvia, aikaisemmin tavallisia. Hän
tiesi pa.jo n ihmisten asioita, mut-
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ta .oppuiällään kääntyi uskdnnolli-
seksi, vihdoin hiukan sairaanomai-
sesti, Hi erojia eli hivuttajia Teu-
rolla oli useita, kuten Paksuhuh
dan Anni ym.

Kun olen kertonut pelmanneista
ja tansseista, joita häissä voitiin
pitää kahdessakiri huoneessa yht'-
aikaa. kuokka v ier a il le toisessa. voi-
si joku luulla. että tappeluitakin
olisi usein sattunut. Niin ei ol.ut
laita. Teuro o.i kertomaIlani ajal-
la hyvin rauhallinen ja naapuriky-
läläistenkin kanssa sopuisa. Vaik-
ka Teuron ja Siukolan välirna.Ila
(Aho.an .äh eisellä kedolla) pidet-
tiin yhteisiä piirileikkejä heaval-
keiden loisteella, tapahtui kaikki
kauniisti yhteiseksi iloksi, johon
lapsiakiri osallistui. Kylän sillalla
nuoret joskus kesäiltana hanurin-
soiton tahdissa pyo rähte.ivat, tai
muutamia kokoontui rna.lassaunaa n
seur uste.erna an, mutta tappelut oli-
vat vallan harvinaisia. Jos joskus
p.enernpåä kahinaa syntyi, kuten
kerran Ali-Tuomelan pirtissä, kun
Siukolan pojat ai'k oivat antaa sel-
käsaunan teurolaisille, niin ei mi-
tään puukotuksia tms. tapahtunut;
se oli pikemmin vain painintapais-
ta voimainkoetusta.

Siukolan (Kuusilamrnen) A:i-
Mattilan Manu (Iso-Manu) o.i
kookas ja vähän kerskuvainen
mies, joka Teuron raitilla »liiku-
tettuna» kulkiessaan uhkaili panna
»p.enemmät s.er arniin ja isommat
taskuun». Mutta hänen annettiin
rauhassa Iii'kkua, sillä hän la uleh

Kaupunkimatkat sel.aisella tilas-
mukavalla nuoti.la (sävelmäilä)
näinkin:
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Eedlasta ei minä eroa tee,
vaikka vereni keitettäisi,
vaikka minä jyrkåltå kallioIta
mereen hei tettäisi.

Keskeltä merivesi lainehtii
ja rannalta on kuin peili.
Sellaisen si.kin minä heilalleni

ostan
kuin linjalaivan seili,

Muutamat kulkevat sällit kerran
Vii'k ar illa aiheuttivat tappelun,
mutta saivat semmoisen opetuksen,
että jälestäpäin ihmettelivät Teu,
ron miesten suuruutta ja vo.maa.
Sel.ainen voimamies oli mm. M.
Sjöman. Kerran joku Kaven sai
Teur ol.a käydessään h alosta sem-
moisen vamman, että oli lääkäriin
turvattava. Lyöjästä ei saatu sel-
vää, kun sakissa oli useampia.

Kun talojen haltijaväki oli vaka-
vaa eikä ollut vielä puoluekarsinoi-
ta ja väkijuomien käyttöä huomasi
tu ntu va n.m in vain joinakin juhla-
aikoina, niin elämä .tuona aikana
pysyi y.eensä miltei patriarkaalisen
hi.jaiseria. Muutamassa talossa
olivat pojatkiri ehdottoman raittii-
ta, jossakin oli hiukan toisinkin.
Esirn. eräs juopotteleva renki tap-
peli juovuspäissään vain kivijalko-
ja vastaan, kun näki niissä joitakin
olioita. Kirkkoraadin kokousten
pöytåkirjo issakaan ei niiltä ajoilta
ole teurolaisista muuta rnuistutta-
mista kuin (1873) se. että Flinkman
ja ent. kirjuri Domander eivät ol-
leet käyneet herranehtocllise.la,
josta saivat varoituksen. - Viika-
ri maiste.i vähän ahkerammin väki-
juomia, mutta oli hyvänsyväinen ja

lystikäsluontoinen ukko, joka ei
haastanut riitoja. Jutteli silloin
vain: »Viikarin Jussi, ju, ju, ju» Ja
kehuskeli hevcsiaan ja niiden ju ok-
sukuntoa. »Kun ei kukaan näh-
nyt», tokaisi joku. »Olisit saanut
ryypyn, kun meille tulet, mutta et,
kun noin olet», sanoi V.

Kaupunkimatkat sellaisessa tilas-
sa tu.iva t tappioksi, si1.ä kun esirn.
mastopuita oli nejankiri hevosen
voimalla saatu metsästä tiel.e ja
niitä vietiin Turkuun, saattoi käy-
dä niin, että isäntä tuli kotiin vel-
kaa teh neenå. Viinaa sai kyllä
näihin aikoihin metsäkulmiltakin.
Kerran joulun edellä oli Pihtiko s-
kelta päin toistakymmentä ieiliä
odottamassa osaansa Ky.mäl ahden
suuresta tynnyristä. Ja jouluksi
laitettiin niin v-oimakasta saht.a.
että se :ou;uaamuna sai hevosen-
kin hyvää vauhtia kirrna amaa n kir-
kolle. Iso kello aisassa tai jurn pu-
ri (kulkunen) luokassa lisäsi mat-
ka tunnelmaa.

Kylååiste n yhteisiä .eikkejå oli
mo nen.aatuisia, seuraleikkejä sisäl-
lä ja var sink.n poikain leikkejä ul-
kosalla. Pääsiäisajan leikeistä on
jo mainittu. Kuuslamrriella on Kei-
n u maki, lieneekö siellä joskus 0:-
lut isompi keinu. Flinkrnanil.a on
3-aisainen keinu ja muutamat
muistelevat Loimosissa päin·joskus
o Teen ison moniaisaisen keinun.
Mieluisia poikain leikkejä olivat
mm. pallon, kiekon ja poranlyön-
ti. Po rapu.kka eli pilppu lyötiin
käden pää: tä samassa kädessä rii p-
pU\'an tavin alapäällä. kun pulkka
ensin oli ponnahutettu i'rnaan. Toi-



set heittivät pu1kan takaisin purun,
mutta lyöjå koetti sitä torjua ja jos
onnistui, mittasi tavilla pu1kan ja
piirin välin, Täten tavilukuja kart-
tui kullekin ;yö:,ä:Je vuorollaan jne,
määrättyjen sääntöjen mukaan, -
Pakosia, leskeä, parisia yrn. leik-
kejä tunnettiin,

Laskiaisena varhain aamulla las-
kettiin mäkeä ja huudettiin: Hu-
r o o , tuhkapuuroo, pitkiä pellavia
ja nauriita tai räätiköitä kuin nur-
kanpäitä yms. Laskiaisena ja uu-
denvuoden aattoiltana nostettiin
rollaa lautasen tai kahvikupin alta,
Mieluisaa .askiaisruokaa o.i mm,
siansorkat papuru oassa. j o ulupah-
no.lla oli lapsilla monenlaista haus,
kaa: keinua, painia yrn. Miehet-
kin voivat siinä vetää »väkikapu-
laa», sormikoukkua tms. Oljista
L,,i pilleistä tehty himmeli pöydän
ko hdal.a riippui katosta. Se hei-
.U1 hiljalleen ja lisäsi tunnelmaa,

Joulumuoreina kuljettiin kylässä,
jotkut kauniisti koriste1tuina, toi-
set hullunkurisesti puettuina. Vä-
listä oli pelmanni mukana ja pis-
tettiin tanssiksi, mutta pian o.i
mentävä toiseen taloon, Huvitus-
ta o li myös tapaniajot ja 1askiais-
iltana ajeleminen heinien päärä hei-
näreessä.

»jouu juhlista jaloi n.» Sen viet-
toa valmisteltiin jo tuomaasta asti.
Juhannukseksi o:i lattia sarinalla
kuur attu, lehtiä lattialle .evitetty ja
oksia seinänrakoihin ripustettu.
Jouluksi myös perman to pestiin
puhtaaksi ja olkia levitettiin .attial-
le peräpuclelle. Jouluruokia (ka-
kut, makkarat, paisti, sahti ym)
oli valmistettu, Heiniä tuotiin ko-

69

tiin. si.lä e1äintenkin piti silloin
saada tavallista parempaa ruokaa.
Kuivia honkapuitao:i hankittu tot-
to o n pantavaksi. Kynttilöitä oli
tehty, Olen itsekin siinä työssä ol-
lut. Useissa pienissä vartaissa riip-
puvia kerrattuja lankoja (kynttilän
syo ärniä) kastettiin vuoron perään
jossakin astiassa olevaan talinse-
kaiseen h aaleaan riesteeseen. Vä-
lillä sai ta.i hyytyä, kun toisia ko s-
tutettiin. Näin syntyi talikyntti-
löitä , - Kun sitten saunassa o.i
puhdistuttu ja tavallista juhlalli-
sempi iIlaliinen oikein s tuukil.a»
peitetyltä pöydältä nautittu, oli
hartaus ja juhlavirren henki sa-
moin kuin jo u.uaamu kirkossa juh-
lan vaikuttavimpia hetkiä, Joulu-
iltakin vietettiin ~otona, mutta ta-
pa n in a ja jälkipäivinä jo jo ulu mu o-
rit liikkuivat ja vieraissa käytiin,
- Pääsiäisaamuna o.i tapana meno
nä huoneen katoIle katsomaan au-
ringon nousua, samoin Juhannus-
yönä suuren kiven päälle tai kol-
masti muutetun huoneen katolle
kuuntelemaan tai katselemaan aar-
niva.keiden palamista, jos ehkä löy-
dettäisiin aarnihaudoilta aarteiden
katköpaikka.

Suureksi perhejuh1aksi' taloissa
muodostuivat häät, hautajaiset ja
.ukukestit. Häitä pidettiin useita
paivra ; ensin morsiamen, sitten
sulhasen kotona. Jos morsian oli
kauempaa, kuten esim. Yli-Lek ka-
laan Hykkilän Jussilasta, Rantti-
laan (nyk. emäntä) ja Laurilaan
Lo pelta, ajettiin edellisestä paikas-
ta toiseen - varsinkin kyläpaikois-
sa - komeata vauhtia kauniilla
o r ii.Ia, jos semmoinen su.h asella
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oli. Valjaat tietenkin piti o lla sen
mukaiset. Jälessä seurasivat hää-
vieraat, mukana joku pelm anni.
Talon lähellä oli nuorten toimes-
ta kunniaportti. Vihkimisen jal-
k een seurasi hääa teria, jota varten
kokki oli laittanut m o nen.aista
»Io o raa» C:aatikkoa), salatit, s opat,
paistit, pannukakut, räämit ym.
Tietysti sahti kuului asiaan, kuten
kakut ja juustotkin. Kaase (m or-
s.arrien ko ristaja) ja puhemies, jos
sellaista oli tarvittu, piti olla mu,
kana pidoissa, Tavallisesti sitten
myös tanssittiin valssit, polkat ja
purpurikin.

Muista juhlista ei tila sal.i tar-
kemminkertoa. Pikku kutsuista
mainittakoon kuitenkin nimipäivä-
kousa. »j os et atma kousaa, viem-
me sinut sikolättiin». uhattiin päi-
vän sankaria. Ede.Iiseriä yönä
käytiin hänen asun nollaan sere-
naadilla ja Iaulett.in : »Nyt vuosi
taas on kulunut (Maija) SUn iäs-
säs, jo nirn.päiväs' valjennut ja
uus' o n edessäs'».

Ennenkuin siirrymme henkisem-
män elämän ku vailemiseen, mer-
kitsen tähän muutaman harvinai-
semman ruokalajin siltä ajalta. Ve-
rileipää tehtiin niinkuin tavallista
leipää, mutta ruisjauhot. vettä ja
suo.aa sekoitettiin vereen. Taiki-
nasta tehtiin reikäleipiä, jotka kyp-
sennettiin ja pantiin vartaisiin kui-
vumaan. Peruna.irnppu tehtiin sa-
moin kuumaan perunamuhennok-
se en valmistetusta taikinasta. Va-
rikkokakkutaikina, kuumaan ve-
teen sekotetuista ruis- ja irneläjau-
hoista. annettiin irneltyä jne. Mar-
japöpör ö ä lapsetkin valmistivat

puolu.koista ja mustikoista so tke-
malla siihen ruis- tai talkkuriajau-
hoja. Perunamaalla syksyisin lap-
set kylminä perunain kuivauspäi-
vinä paistoivat perunoita tai nau-
riita nuotiotuhan al.a. - Pylsyä
va.mistettiin eläinten sisålmyksis-
tä, joista parhaat palat oli otettu
syltyksi. Pylsy oli vaikkapa metsä-
evääksi voirasiassa mukavaa sär-
vintä. - Vanhoista teurastusta-
voista Hykkilåsså on Ko tiseutuyh-
dist. vuos ikirj. VI (r930) selostus.
josta selviää, että nekin tavat näis-
sä lähikylissä olivat jotenkin sa-
manlaiset.

Ainee.line n ja henkinen viljelys
kehittyvät aina rinnakkain toinen
toistansa tukien. Kun taio udelli-
nen edistys viime vuosisadan lcp,
pupuole.la alkaa kohota uusiin
muotoihin, käy sen ohella 'kansan-
valistustarve yhä polttavamrnaksi
ja valistuneempi aika taas puoles-
taan keksii aina parempia keinoja
taloudel.isen elämän edistämiseksi.
Niin käy kaikkial.a kulttuurielä-
män elpyessä , r8?o-luvullakin vie-
lä annettiin teurolaisten lapsille
1ukemisen a.kuo petus pääasiallises-
ti kodeissa. Mutta kaikilla lapsil,
la ei ole yhtä hyvää halua luke-
miseen, vaikka sen aikaisessa vii,
purilaisessa aapisessa oli jo kan-
nessa muhkea kukonkuva sekä vit-
sa ja sokeri pala. -Tri Granfelt myös
kinkereillä ahdisteli taitamattomia
Laiska voi saada tukka pö:lyä ta!
joutua pöydän alle, kun ahkerirn-
mat saivat kirjasen. Rippikoulua
sai joku vielä r88o-1u'vulla käydä
monta vuotta. V. r872, jolloin



seurakunnassa jo oli 4 kier to kou-
lua, kirkkoraadin (neuvoston) ko
ko uksessa päätettiin »keh oittaa
vanhempia, kasvattajia ja isäntä-
väkeä vähintään kahden lukuvuo-
den ajaksi kiertävään kouluun lap-
sensa panemaan. Ns. laiskanluki-
jat, päLe r o vuoden vanhat lap-
set, jotka eivät ole lukemiseen h ar-
joitetut. ovat välttämättä vaaditut
kiertokoulua käymään siksi kun
ta valliseen lukutaitoon tulevat.»

Teuron kiertokoulupiirin opet-
tajana v. r873-84 toimi vanha
harmaahapsinen herra ikodeernus
Veckman (v.t.kansak.opett. Hollo-
lasta), joka oli saanut .urkusoiton
opetus takin. Hänen antamansa to-
distus II luokalta 12. 6. r884 on tä-
män kirjoittaja..a vielä ta llel la. Sil-
lo.n kävi ent. kiertokoulunopett.
E. Malander (Portaasta) tarkasta-
massa koulua. Oppiaineina olivat
r aamatunhisto ria, ka tekisrnu s, aa,
pinen. tavaus. sisäluku, laskent o,
kirjoitus ja laulu. Lauantaisin
näytettiin myös Suomen karttaa.

Vanhuuden päivät rva ja op. V.
viett.vät Myllyk ylåssa. Veckman'in
jä.keen oli piirin opettajana vähän
aikaa Alma Lindqvist ja sitten
Mimmi Ström.

Siihen aikaan o.i Teuro:takin
alettu käydä Tammelan (kirkonky-
län) kansakoulua. En simrnaiset
oppilaat sieltä olivat jo 1870-luvup
lopulla Fredriika Mattsson ja va-
hemmän aikaa Matilda Ranttila
Sitten suna järjestyksessä kuin
kouluikään ehtivät: Albert Nestor
Ra ntti.a (Fäivärinne), Va.frid
Mattsson, j o ose (Juuso) Ranttila,
Vihtori ja Kalle Yli-Lekkala, Jal-
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m ar: Stenberg (Ali-Lekkala), Gus-
taf Adolf ja Karl Frithiof Björk-
man, Olga Mattsson (Kokkinen) ja
Edvard Yli-Lekkala ensimmäiset,
ko uiuvuo det, kunnes Teuro sai
oman ka nsakou.un. Susikkaa.ta
kävivät samaan aikaan T'arnrnelas-
sa kansakoulua Liinaharjan tyttä-
ret ja pojat.

Teurolia alkoi oma kansakoulu
vaikutuksensa v. 1896. Forssan ja
Tammelan kirkonkylän kouluja lu-
kuunottamatta oli 'Tammelan sivu-
kylissä tätä ennen vain yksi kou-
lu. nim. Torron ko u.u, joka va:-
mistui r894. Että Teuro pääsi heti
toiselle tilalle, on luettava varsin-
k.n Alfo rs-Lek kalan tarmokkaan
ja tehokkaan vaikutuksen ansioksi.
Alforsin kauko näköisen varovai-
suutta osoittava harkintatapa ilme-
nee myös Teuron koulun ensim-
mäistä opettajaa valittaessa, siJä
kunnan yhteisen johtokunnan
asettamasta kahdesta ehdokkaasta
(E. Paavo-Kalliosta ja K. O. Kok-
kisesta) hän asettui ratkaisevasti
jälkimmäisen puo.elle, joka tulikin
valituksi. Aik a sitten näyttikin hä-
nen epäilyksensä F'm suhteen ai-
heelliseksi ja tässä vaali asiassa
omaksumansa kannan oikeaksi.
Kansakoulun mukana vilkastui va-
listustyö -Teurollakin. Oppi.as.uku
oi ensimmäisenä vuonna 24·

Aikaisemmin oli sanomalehtiä
kylään tuotu vain sunnuntaisin.
1870-luvulla lienee vain Yli-Lek-
kalaan tul ut »a v.iseja», Sanomia
Turusta ja Suometar yhteisesti
peh toori Lietzenin ja mylläri Vill-
bergin kanssa, joka o.i ollut Alf or-
sille puhemiehenäk in. Lehtiä tuli
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tukuttain kerralla, kun niitä kirk-
ko- tai markkinamatkalta palates-
sa tuotiin. Vasta kansakoulun ai-
kana a.kaa posti 'I'eur olle kulkea,
ensin jalkapostina kerran viik ossa
ja vihdoin hevospostina usearn-
m.n. Iso kello moikui aisassa, kun
Päivärinne ensimmäisenä hevos-
postimiehenä välitti teur olaistenkin
postiliikennettä.

Pyhäkoulutoimintaa 1880-luvulta
alkaen harrastivat auksi p.tern-
män ajan A. N. Ranttila (Päivä-
rinne) ja puuseppä O. Lehtonen.
Kirkonkäynti matkan pituudesta
huolimatta oli suhteellisen yleistä
nykyaikaankin verraten, vaikka
paljon kuljettiin jalkaisin tai hil-
jal.een nappularattailla (Joku tr il-
lo illakin) Ramatikan kautta. Ta.vi-
tie oli lyhempi. Kesällä oli vielä
porttejakin availta va; eräästä ta-
iosta kirkolle saakka 13 porttia.
Lapset ansa.tsivat porttien auk oi-
lemisel.a siihen aikaan 5- ja 10-
perinisiä ta i k ararnellejå. Joku
ajeli vain poukkalaudalla istuen
aina Loimaalla, Alastarolla ja
Vamnulassa saakka evarike.iumi-
juhli;la. Notkea pou:kkalauta kiin-
nitettiin lantarattaiden akselin
päälle aisain välisen poikkipuun
varaan, jotta laudan takapäässä sai
istua ku in kein u.villa Iin jaanir at-
tailla, vaikka pohja ja kori puut-
tui.

Noin puoli vuosisataa sitten 1.-

mestyi Teurolle ensimmäinen pol-
kupyörä, jonka taikapyörä o.i pal-
jon pienempi kuin etu pyörä. Kun
Juho Ranttila sellaisella ajoi, luu-
li muuan tiellä vastaantuleva ukko
(Mikko Grön) nähneensä pah o.ai-
sen, jonka kavio tkin hän totisena
kertoi havainneensa. Ensimmäi-
nen sellainen näky vaikutti 111:n
valtavan näköhäiriön. - Suksia
käytettiin vähän. Alfors-Lekk ala
hiihte.i ja luultavasti Fiinkrnan
metsästysretkillään. - Teuron en-
sirnmäiset puhelimet olivat Lauri-
lassa ja kaupp. Makisellå. Kun
sitten syntyi puhe.iriosuuskunta,
lisääntyi puh elinten luku nopeasti.

Kun' 60 v. sitten vielä pärevalkea
tai pieni lasiton tuikkulamppu. jo-
ka kiinnitettiin vaikkapa seinänra-
koon tai pantiin navettaan ja tal-
.iin mennessä Iyhtyyn, sai tehdä
valo välineen virkaa, on siinä ta-
pahtunut huomattava 'kehitys ko-
meihin öljylamppuihin ja vihdoin
mukaviin sähkölamppuihin asti.

Lopuksi haluaisinkin .ausua vain
hartaan toivornukseni, että koti-
kyläni nouseva polvi samoin pyr-
kii yhä valoon päin pitäen päärnä-
rän puhtaana ja korkealla, tavoi-
tellakseen sitä puhtain keinoin niin
taloudel.isella kuin henkiselläkiri
ala.Ia. Pitkä oli Pohjolan yö, mut-
ta sille koitti uusi päivä

J. Ranttila.

Forssan Lehdessä 27. 1., 30. 1.,

O. 10, 27· 2, 13 ja 17· 3 1939



Muistelmia Humppilan V.P.K:n
alkutaipaleelta.

Kesän aluss; v . I903 tapahtui Hump-
pilassa pari tulipaloa, joissa paljastui
näkyvämmin ilmiö, että paikkakurmal-
la on vähän ruiskuja ja muita sammu-
rusvälineirä kuin myöskin, että tuho-
polrtojen vastust.amistyön johto ei ole
kylliksi pätevää. Tämän vuoksi alkoi
pitäjän .keskustassa miesten kesken syn-
tyä ajatus vapaaehtoisen palokunnan
perustamisesta. Henkilökohtaiset kes-
kustelut johrivatki n siihen, että heinä-
kuun 5 p. kokoontui Koiviston larn-
min rannalle suuri joukko miehiä neu-
vottelemaan järjestötoiminnasta palo-
vaaroja vasraan. Kokouksen puheenjoh-
jana toimi aseman pakkamestari K. o.
Vestlund ja pöytäkirjan laati rauta-
tien virkarniesherjoirtelija B. J. San-
del!. Keskustelu OSOIttI, että kaikki
läsnäolijat lämpimästi kannattivat pa-
lokunnan perustamista, joten päätet-
tiin heti ryhtyä hanketta tore utt a-
maan. Valirriin viisimiehinen toimi-
kunta la'atima,an sääntöehdotusta. Sii-
hen tulivat puheenjohtaja Vestlund,
virkamiesharjoittelija A. B. Lindgren,
suutari J. Lindberg, leipurimestari N.
Saukkonen ja kirvesmies, entinen aliup-
seeri Kalle Lehti. Paikalla toimitettu
nimienkirjoitus osoitti, että useita kym-
meniä miehiä sekä vanhempia että nuo-
ria halusi vapaaehtoisesti liittyä mu-

kaan. Innostus asiaan oli Olin suuri,
että seuraava kokous päätettiin pitaa
jo viikon perästä. Se pidettiinkin hei-
näk. I2 p. Kinoksen talossa rruest en
ollessa lukuisasti paikalla. Puheenjoh-
tajana toimi ensikirjuri Hj. Lumme ja
pöytäkirjaa piti hr.a B. J. Sandell, En-
simmäisenä tehtävänä oli mallisääntö-
jen esittäminen. Ne hyväksyttiin pie-
nellä muutoksella 3. pykälään. Paalli-

köksi valittiin karranonisänta O. A.
Taalikk a ja varap. pakkamestari K. O.
Vestlund. Osastojen pääHiköksi tuli-
vat I ·os. Kalle Lehti ja var ap. J. Lind-
verg, 2 os. ryöm. O. Hanrnä ja varap.
työm. V. Härmä sekä 3 os. työrn. J.
Ketola ja varap, työm. O. Vestman,
johtokuntaan valittiin maacvilj. Alb.
Mikkola, rautatienkirjur i Hj. Lumme,
rnajatalonpitaja Väinö Aarnio .rorppari
Vihtori Kulmala ja kaupp. S. Oja. R-1-
hastonhoitajaksi tuli hra Hj. Lumme
sekä tilintarkesrajiksi kauppias F. N.
Paavola ja hra. A. B. Lindgren. Varo-
jen hankkimista varten päätettiin ke-
sän aik-ana puuhata iltarna, jota varten
valittiin huvitoirnikurita. Tämä ensim-
mäinen iltarna pidettiin hyvällä meues-
'yksellä elekuussa ja oli siitä tuloja
234: 90 ja menoja I59: 20.

Syysk. IO p. pidettiin jälleen Kinok-
sen talossa yleinen kokous tarkeirten
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asioitten vuoksi. Oli nimittäin johto
uusittava. Kartanonisäntä O. A. T-a'a-
likka oli kieltäytynyt ottamasta vas-
taan päällikön tointa. Tähän valittiin
hr.a Hj. Lumme. Varapäällikkö K. O.
Vestlund muutti Turkuun, jorenka hä-
nen rilellensa valittiin .hra B. J. San-
dell. Kokouksessa päätettiin palokuri-
nalle ruveta puuhaamaan kalusto'huo-
nett a, jossa mahdollisesti voitaisiin ru-
veta pitarnaao myöskin kokouksia jopa
iltamiakin. Varoja päätettiin hankkia
iltarnilla ja keräyslistoilla. Kerääjiksi
vali ttiin Humppilan kylään J. Jurvo-
la, Koivistoon J. Lindberg, Huhraalle
V . Kulmala ja Venäjän kylään Nylan-
d-r. Tä.rkeä kysymys oli myöskin kas-
kien ja pukujen han'kkimine n jokaiselle
palokunnan jäsenelle. Varojen puutteen
takia sai kaskien hankkiminen tällä
kerralla kuitenkin raueta, mutta sen si-
j.aan päätettiin, että jokaisen tuli omal-
la kusra nnuksellansa hankkia itsellensä
mekko, jo·ka sitten palokunnan varoil-
la lun.asteta an jäsenen jouduttua eroa-
maan. Kaskien hankkiminen pidettiin
kuitenkin ylen tärkeänä, koskapa asia
tuli uudelleen esille seur aavassa ylei-
sessa kokouksessa Kinoksella tamrni'k.
24 p. v. 19°4, jolloin päätettiin maIli-
kappale tilata paikkakunnan levysepäI-
tä Tuure Sundman ilta. Samassa kokouk-
sessa paatettiin hiihtourheilun kohotra-
miseksi panna toimeen helmikuun ai-
kana kilpailut 5 km matkalla. Levy-
seppä Sundman toi valmistaruansa mal-
likappaleen ikaskesta seuraavaan ko-
koukseen, joka pidettiin Kankareen
torpassa huhtik. 10 p. Tuuren mestari-
näyte kierteli jokaisen miehen käsissä
ja tietysti päässäkin arvosanaa saamas-
sa. Ylen hyväksi havairtiin, jotenka jo-
kainen päätti sen hankkia itselleen

,T!·al\.a kustannuksellaan. Kaskimestari
, littiin tässä kokouksessa palokunnan
ensimmäiseksi ruiskumestariksi ja suu-
tari J. Lindbergisrä tehtiin ensimmäi-
nen kalustonhoitaja. Palokunta oli
hankkinut itsellensä myöskin lipun,
Jonka ensimmäiseksi kantajaksi valittiin
roteva leipurimestari N. Saukkonen.

Kesä-aika v. 19°4 oli hyvin vilkasta
nuoren palokunnan elämässä. Pidettiin
moniaita harjoituksia, tehtiin vierailu-
matka Jokioisten V.P.K. kesäj.uhlaan,
ja rakennettiin kalustohuorie, josta
suunnitelman mukaisesti tuli myöskin
kokous- j-a iltamahuone kesäkuukau-
sien ajaksi. Rakennuksen sai 100:-

urakkasummalla tehdäkseen kirves-
mies K. Lehtelä. Pärekaton tekivät
palokuntalaiset ralkoclla. Taloo -al-

kaansaa mi nen oli suurelta osalta vara-
paallikon B. J. Sandellin ansiota. Sii-
hen aikaan, jolloin suur ienk in ornai-
suuksie n omistajat pyhassa yksinker-
taisuudessaan saattoivat merkitä kerays-
listoille 50, 25 jopa 10 penniakin, ky-
syttiin suurt-a intoa ja tarmoa pienem-
mankin talon r-akentamisessa yleishyö-
dylliseen tarkoitukseen. Kalustohuone
valmistui kuitenkin ripeästi, niin että
vuosijuhla e1ok. 21 p. VOItIIn pIt.aa
omassa talossa oikein juhlaohjelmalla.
Tästä päivästä muodostui'kin suurin ja
hauskin juhlapäivä palokunnan elä-
mässä. Miehilla oli uuden uu tuk aise t

valkeat mekot ja äsken valmistuneet
kiiltävät kasket. Marssi Koiviston ky-
läm »Espiksella» kävi niin komiasri,
että kylän seppäkin tuumiskeli: »Niin-
hän se palokunta marssii kuin keisa-
rin henkikaar ti.» Vuosikokouksessa
tärkeimmiksi virkailijoiksi valit-
tiin paaasiassa entiset. V-aalien jälkeen
paatetriin, millä ehdoilla uutta t-aloa



vuokrataan sivullisille. Taksa vahvistet-
tiin 5 markaksi kultakin iltarnalta ja
tanssi ltarnisoa toisen verran enemmän
sekä ulkopitäjäläisiltä 15: -. Talo pää-
tettiin palovakuuttaa tuhannest-a mar-
kasta. Juhlakokouksessa tehtiin eräs
lahjoituskio. Tuure Sun-dman ilmoitti,
että hän valrnisoaa maks-utta kaksi tu-
srn.aa paloarnpäreita kunnan aineista,
joka tarjous rnielihyvälla otettiin vas-
taan. Kokouksen jälkeen alkoi juhla-
iltarna runsaalla ohjelmalla. Nertoru-
lot vuosijuhlasta tekivät 128: 15. Vih-
kiaisten jälkeen vuokrasivat taloa toi-
set yhdistykset runsaasti ja palokunta
pani itsekin toimeen ormistueieen ilta-
mln lckak. 9 p:nä.

Seura-avan vuoden vuosikokouksessa
tehtiin palokunnan johtoon varsin
huomattavia muutoksia. Niinpä päälli-
köksi valittiin leipurimestari N. Sauk-
konen -ja lipuo kan tajaksi rorppari Edv.
Kankar e. Johtokuntaan tuli uusia mie-
hiä, sam-oin rilinrarkesoajiksi. Ensi ker-
ran valjtriin vakinainen huvitoimikun-
ta, j-onka toimiaika tuli kestää koko
vuoden. Sen esirnieheksi valit tiin rata-
vartijan poika Jalmari .Mattsson. Kun-
nan yhteyteen päätettiin perustaa ur-
heiluosasto, jolle sääntöe:hdotusta laati-
maan vali-ttiin O. Töykkälä, jalmari
Mattsson ja O. Hiilrmä. Osasto perus-
tettiinkin, mutt-a se kuoli kapaloons.a
kohta synnytystuskien jälkeen.

Vuonna 1906 pääsi hillitön puolue-
elämä tuhoamaan elinvoimaisen ja malli-
kelpoisen palokunnan. Uuden sosialistisen
puolueen edustajat palokunnan vuosi-
kokouksessa elok. 2,6 p. äänestivät kaik-
ki toisin ajattelevat pois johdosta. Rau-
tatienkirjur i Hj. Lumme sai jäädä r a-
hastonhoioajaksi sen vuoksi, kun lupau-
tui suorirtamaan hallussaan olevista
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kassavaroista. 5 pros. koron, Edellisen
lisäksi pari muuta sai jääKiä pienern-
piin luottamustoimiin. Paälliköksi va-
littiin ratavertija J. Salminen, vaikka
hän itse selitti, ettei tällainen toimi s{)-

vi hänelle, kun asuntonsa on kaukana
asutuskeskuksista. Var apaalliköksi tuli
suutari J. Hurme (en t, Lindberg) ja li-
punkantajaksi torparspoike V. Alho.
Eo tiset päälliköt ja johtomiehet eivät
enaa kelvanneet johtokuntaan eikä
edes osastojen varapaalliköiksi.

Seuraavan vuosikokouksen vaaleissa
heinäk. 14 p. v. 1907 ei toisin.ajatre-
levilla ollut enää juuri mitään osaa eikä
arpa.a. Paålliköksi valittiin kirvesmies
Kalle Lehti, varap. ty örn. Joose Nurmi,
sihteeriksi työm.' Ha mn.es 1-I.arni, johto-
kuntaan Malakies Suominen, J. Salmi-
nen, Edv. Kank ar e, Osv. Koski ja Matti
Tanhuanpaa. Huvitoimikuntaan Matti
Tarihuanpåa, J. Hurrne, A. Alho, M,
Vesa ja J. Nurminen. Osastopäälliköik-
si 1 os. Osk. Vainio ja K. Talvinen, 2

OS. M. Vesa ja A. Alho sekä 3 os. Edv.
Kank are ja Vjh tor i Lahti. Kaikki edel-
lämainitut olivat paikkakunnan innok-
kaimpia sosialisteja. Pian. muutti paikka-
kunnalta rahastonhoitaja Hj. Lumme,
jonka tilalle valittiin Matti Ta nhuao-
pää. Kassassa oli s1110in rahaa. J61: 26.
Nämä varat luovutettiin melkein ko-
konaan osuuskaupalle ottamalla 35 kpl.
10 mk :n hintaisia osakkeita, Kun näis-
tä varoista saatiin vain kahtena vuo-
tena pientä korkoa, päätti palokunta
kokouksessaan heinäk. 3 p. V. 1917 sa-
ooa iosuudet irti j-a ostaa näillä varoi'lla
palokalustoa. Ir risanornisajan kuluttua
jäivät nämä varat kuitenkin saamatta,
sinä silloinen johtaja Teppo selirti,
ettei rahoja v-oitu maksaa, kun pun,a-
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kaartilaiset r yostivat liikkeen kaikki
r.ahat se'k,ä tavarat.

Kaikesta tästä 'Oli seurauksena
palokunnan toiminnan her paantu-
mm en. Oli ,vaikeaua enää saa-

da iltamien ohjelmaank aan juuri
muuta k uin »l atti an silitystä». Epäsel-
vistä rileisräkin tuli riitaa, ja k ahnaus-
ta siinä määrin, että lastaaja K. Talvi-
sen esityksestä v. 1913 vuosikokouk-
sessa evattiin rahastonho itajalta tiliva-
paus ja Talvinen valittiin itse rahaston-
hoirajaksi 12 äänellä 7 vastaan. Toimin-
ta 'Oli vuosina 1909-.13 hyvin hiljais-
ta. Tulojakaari ei ollut muuta kuin
vuokrat talosta, jota. toiset seurat ke-
säaikana ahkeraan 'käyttivät. Varrnaan
olisi toiminta kokonaan loppunut, ellei
palokunn.alla olisi 'Ollut omaa, taloa,
Vaikka se olikin vähili,pätöinen lauta-
hökkeli, kykoo~ se kuirerikin estämään
rulensammurrajajarjesrön sarnmumisen.
Aivan sadan mark a» varassa se jo ker-
ran olikin. Palokunnan johtokunnan
jasenet J. Salminen, J. Hurrne ja M.
Suominen kävivät neuvottelua le iour i-
mestar i N. Saukkosen kanssa kehoit-
taen hä,ntä ostama ain talon 3'00: - hin-
nast a. Pyylevä pullarnescari tarjosi
vain kahtasataa ja niin jäi kauppa te-

kemättä, kun arveltiin hänen saavan
liian h.alvaHa itsellensä hyvän varasto-
rnakasiinin. Kaupan syntyessä olisi r-a-
hoilla ostettu uusia 'Osuuksia osuusliik-
keestä ja palokunnalle ,pidetty hiljai-
set h.autajai~et.

V:n 1913 vuosikokouksessa heinäk. 27

pnä a let.tiin 'hiljaisen palokunnan elä-
mässä muuttaa suun-taa, koska oltiin
selvillä, että puoluevillitys oli pilannut
torrmn na n. Paitsi sitä, että rahaston-
hoirajeo. tehtävät a nriett.iin toiselle mie-
helle, valittiin johrokunraa.nkin roises-
t.a leiristä kaksi miestä, nimittäin J.
Matisto ja T. Palenius sekä huvi toimi-
kunta aivan kokonaan ei-rnarksilaisista
miehistä. Sen esimieheksi tuli J. Ma-
tisto ja, sihteeri ksi n ahkuri F. H. Vind.
Naista muutoksista seurasi, etta palo-
kunruin toiminta alkoi varsin huornat-
tavasti elpyä. Ser» kunto ja arvo li-
sääntyi vielä enemmän seuraavana vuo-
rena, j'ONJOinIpä.äLlikö'ksi v alit.riin vanha
palokuntamies aseman ensikirjwri Osk.
Löfgren. Osastojen päällikötkin v.rlir-
tiin eri leir ista ja sihteeriksi J. Ma-

tisto. Ma ailmansod an alkaessa pääsi
palokun.n ao elämassa valtaan. sopuisa
linnar.a.uha. Siitä 'Oli seurauksena. eloi-
sarnrnat toimintavuodet.

Jalmari Matisto.

Forssan Lehdessä 6. 3. 1939.



Kiila
Kun kuulemme puhuttavan kiilasta,

niin me käsitämme, että kysymyksessä
on sellainen 10-50 sentin pituinen puu-
palanen, joka on 'veistetty toisesta pääs-
tään hyvin ohueksi, jopa suorastaan te-
räväksi. Toisinaan sellaista esinettä ni-
mitetään myöskin vaajaksi. Siis kiila
eli vaaja on hyvin yksinkertainen esi-
ne, mutta sen merkitys on ollut huo-
mattavan suuri kansamme elämässä,
varsinkin sen var haisempin.i aikoina.
Kun sahoja ei vielä ollut, mutta lau-
toja sen taa n tarvittiin, niin kiilojen
avulla saatiin puu halkeamaan laudan
muotoiseksi. Näkee vielä joskus »riui-
ialautoa- kuten niitä sen aikuisia lau-
roia nimitettiin, ja niiden leveydestä
voimme päätellä, että niitä on tehty hy-
vinkin paksuist i puista, sellaisista, että
on tullut jopa kuusikin lautaa yhdestä
pölkystä.

Tällaisten laurojen teko suoritettiin
keväällä, kun puu oli juuri ehtinyt su-
laa talvisesta jaasta. Silloin mentiin
miehissä mtsaan. Yhdellä oli selässään
eväskontti, toisella »riapavaajoja» sisäl-
tävä kontri tai rohtirnisesta kankaasta
tehty pussi. Mutta suuremmat kiilat,
nk. »ryöstövaajat», kannettiir; nipussa.

Niiden keskikohdalle oli porattu pieni
reikä, jonka lävitse nuora tai vitsaksi
vaänuerry koivunvesa pujorettiin. Kii-
lar tehtiin kotona k uivas ta ja hyvin tii-
viistä koivusta, samoin kuin »hank i-

nUIJa», millä sitten iskettiin kiilojen
päälle. Tällaista nuiaa varten katkais-
tiin n. 20 sentin paksuinen, hyvin vi-
sainen koi vu, Sen tyvestä si tten otet-
tiin n. metrin mittainen kappale, josta
n. Y4 jätettiin koskemattomaksi, mutta
muulta osaltaan se veistettiin niin pie-
neksi, että sitä oli sopiva käsissään pi-
dellä.

Näin varustettuina mentiin sitten
mersaao, valittiin puita, joissa ei ollut
alhaalla paljoa oksia ja jotka eivät ol-
leet kieroja. Tällaista kieroutta ei ,01-
lut helppo etukäteen tarkoin määritellä.
Se nähtiin vasta kun puuta ruvettiin
halkaisemaan. Jos silloin havaittiin,
ettei puusta kunnon lautoja tule, se jä-
tettiin Ja pien ennettiin myöhemmin
polrropuiksi. Puun halkaiseminen
alettiin aina Iatvapuolesta, ensiksikin
suta syystä, että se sieltä päin lähtee
helpommin alkuun kuin visainen ja ni-
varoinen ty vi, mutta myöskin siitä
syystä, että tuo alulle pantu .halkeama,
rako, pysyy paremmin samassa suun-
nassa, eikä siis rako pääse paattymaan
puun pintaan, vaan jatkuu sen toiseen
päähän asti.

Taitoa ja asiantuntemusta siis siinä-

kin tyossa tar vit tnn. Jos kuitenkin
kävi niin, ettei joku halkaisu säilynyt
ehjänä loppuun asti, tuli paksu oksa
eteen jne., niin ei kesken .katkennutra-
kaan hukkaan heitetty, sillä tarvittiin-
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han Iyhempiäkin lautoja ovien tekoon,
puuastioihin, sikojen ruokakaukaloiks-
jne.

Kun yksinäinen mies halkaisi pieneni-
piä puita, joista tehtiin esim. kattornal-
koja, sellaisia neljänneksiä, joi ta käytet-

tiin vesikatossa tuohien päällä, niin hän
käytti kiilaa apunaan. Hän pisti sen
kirveellä Iyö!lläänsä rakoon, pitämään
rako a auki kunnes ehti is.keä toisen ker-
ran, jolloin rako aukeni enemmän.
Mutta jos siihen työhön oli kaksi mies-
tä käytettävissä, niin ei tuollaista kiilaa
tarvittu. Työ kävi joutuisarnmin, kun
toinen miehistä käytti kirvestaan 'kii-
lan asemasta. Samalla tavallarme netel-
tiin, kun halkaistiin riukuja aidan te-
koa varten. Ei niihinkään juuri käy-
tetty sen suurempia puita .kuin sellaisia,
että puu halkaistiin ensin kahdeksi ja
,1ämä puolikk aat sitten vielä kahdeksi.

Mutta kun halkaistiin puita, joista
tehtiin suuria pirtin- ja ruvanpenk kea,
niin sellaisia ei olisi mitenkään saatu

halki ilman ryösrökiilojen apua. Sa-
malla tavalla valmistettiin puolen met-
rin levyisiä perrnanropalkkeja, samoin
rappusia, joita käytettiin aittojen par-
viin ja sauriojen lavoille mentäissä. Rii-
hirakennusten permantopalkit tehtiin
niinikään tuollaisista suurista puista hal-
kaisemalla. Eikä tuollaisista suurista
puolikkaista veistetty edes pintoja pois;
alushirsien eli niskurien kohdalta vain
vähän »k enkatciin». Mutta sittenpä
sellaiset permannot pysyivät vankkana,
vaikka niiden päällä v arstoilla puitiin
rai petkeleillä silppuja survottiin.
.. Kun lautojeo 'valmistus oli näin suu-

ren työn takana, niin ei noita puoli-
pyöreitä pin tojakaan sopinut hukkaan
heittää, ei polttcpuiksi pilkkoa. Toi-
sinaan niistäkin vielä muodostettiin lau-
ta veistämällä pois sen pyöreä pinta,
toisinaan käytettiin se sellaisenaan esirn.
airtoihin viljasalvoja eli laareja raken-
nettaessa, ulkohuoneiden valikattoina
jne.

Juho Rantanen.

Forssan Lehdessä 6. 3· 1939.



N ahkurimestarien ja sällien aika
Forssassa.

Forssan muodostuttua aikoinaan teh-
daskyläksi, oli luonnollista, että tanne
sijoittui muutakin vapaata kansaa, val-
lankin käsi työläisiä ja kaupunkien ki-
sällejä, jotka ripeästi nousevalle paik-
kakunnalla odottivat parempia toimeen-
tulon mahdollisuuksia kuin kotipaikal-
laan. Liikaa tungosta tässä suhteessa
ei kuirenkaan syntynyt, koskapa ajoit-
tain oli eräitten arnmattien harjoirtajis-
ta suoranaista puutertakin. Ehkäpä
tämä johtui osaksi siitäkin, että ennen
vuotta 1879 vaadittiin käsi työlaiselta
kuntakokouksen asettumislupapäätös ja
vallankin suuriperheisiä ei oikein suo-
sittu, vaikkakin Tammelassa kerrotaan
yleensä tällaisia lupia auliisti myönne-
tyn. Forssan asukasluku arvioitiin v.
1878 2000 hengeksi, joista maanviljeli-
jöihin, käsityöläisiin ja kauppiaihin
kuului noin 500.

Forssan ensimmäisiä nahkureita oli
Johan Samuel Pakkanen, kotoisin Ur-
jalan Keliron kylästä. V. 1874 hän
ryhtyi rakentamaan rila vaa taloa Fors-
san Koskisillan pieleen ja sen taakse
suuria nahkatehtaita ja niiden valmis-
tuttua alkoi liike heti mennä ripeästi
eteenpäin. V. 1878 hän meni tääUä
naimisiin Forssa-yhtiön kangasvaraston
hoitajan 'Klas August Nordanwerin tyt-
tären, Ida Emilian kanssa. Jonkun ajan

n airmsissa oltuaan hän kuitenkin kuoli
jättäen jalkeensä karvarinliikkeen, jos-
sa jo silloin oli yhteensä toistakymmen-
tä sälliä ja oppipoikaa. Hänen kuol-
tua.an halusi leski Ida Emilia kuitenkin
jatkaa tätä hyvin menestyvää liikettä
hakien Tammelan kuntakokoukselta lu-
van sen jatkamiseen. Mielellään sen
Kuntakokous myönsikin, koska nahku-
rina m ma tti oli sen mielestä »kyllin
tarpeellinen ja hyödyllinen». Murra
leskelle tuli kuitenkin pulma eteen,
mistä saada kunnollinen ja järkevä mes-
tari liikkeen johtoon. Senvuoksi hän
tiedusteli kirjeellä Turusta eräästä suu-
remmasta nahkur.nliikkeesrä (mahdol-
lisesti nimeltään Lehtinen) kykenevää
sälliä. Liittipa vielä kyselyynsä sel-
laisen »per äkaneerin», että tuleva mes-
ta ri voi vielä saada itselleen vaikkapa
leskenkin. Tämän kaupunkiliikkeen
omistaja ja rnestan ilmoitti asiasta
kahdelle sällilleen, joista toinen oli
Mathias Ivar Mård, että nyt olisi sel-
la.o en ja sellainen mestarinpaikka tar-
jolla Forssassa. Toinen kuitenkin heis-
tä - nuoria ja naimattomia miehiä
kumpikin - vastasi, että ei hän kui-
tenkaan lähde, koska pitää vielä Ies-
kikin ottaa. Mutta toinen, Mård, ko-
kosi kamppeensa ja lähti Forssaan. me-
ni naimisiin Pakkasen lesken kanssa v.
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1889 ja tuli liikkeen omistajaksi. Tä-

ten alkoi tunnettu nahkuriliike Mårdin
hallinnan alaisena ja jolla nimellä se

yhä edelleenkin muistetaan.

Mårdilla oli Urjalassa sukulaispoika,

jonka sukunimi oli Stenroos. Vaimon-
sa kehoituksesta hän päätti kutsua tä-

män pojan luokseen, joka silloin oli

noin r o-vuotias. Muuanna kesäpäivänä
tä.mä sitten lähetettiinkin Forssaan

Mårdille tuotavan parkkikuorrnan mu-

kana ja jäi senjälkeen kokonaan hä-
nen huollettavakseen. Mård toimit-

ti hänet Turkuun oppikouluun, mutta

koulu kuitenkin keskeytyi ja Stenroos
palasi takaisin kotiin. Kun Mårdilla

oli myöskin sivuliike Portaassa, ryhtyi
Steo roos tätä hoitamaan. Mutta sitten,

kun Mård kuoli, möi hän Portaan liik-
keen nahkuri Joel Mäelle ja muutti it-
se Forssaan hoitamaan täällä olevaa lii-

kettä. Liike olikin sitten hänen huos-

tassaan v:een 19I 8, jollei n Stenroos

joutui rno n.e n maitten muk an i punais-
ten vangiksi Forssassa, vietiin Hämeen-

linnaan, jossa kapinallisten kuula hänet
kaatoi. Mainittu Mård.o n ahkurinlii-

k e joutui senjälkeen osto n kautta Loi-
rrualta tulleelle K. Yli joelle, joka tässä

ennen niin vauraassa liikkeessä lopetti

nahkurie mrnatin v. I936.
Oli Forssassa toinenkin karvari, jon-

ka vaikutus aika oli samanaikaisesti

kuin Pakkasen kin, Tämä oli Johan
joenaanpoika Siren, jok-a oli muut ta-

nut tänne jostakin Salon puolesta, jos-
sa hänellä aikaisemmin oli ollut vuok-

ratruna mm. jokin maatila. Siren pe-

rusti nahkurinliikkeensä I8'6o-1uvulla
nykyisen Tammelantien varteen. Tääl-

lä hän piti liikettä v:een 1875, jolloin
myi sen nahkuri Frans Fredrik Lauh-

koselle. Lauhkonen oli kotoisin Ur-

jalasta ja täydensi asemansa ja varalli-
suutensa puolesta m.ainiosti Forssal.ais r a
nahkurintyyppiä. Liikettä jatkoi ha-

nen kuolemansa jälkeen hänen poikan-

sa. Siren muutti sen jälkeen Vieremään

Tasasen taloon, josta hänen vaimonsa
oli kotoisin, ja perusti sinne uuden nah-
kurinver sr.aan, Tosin se oli 'veatimatro-

rnampi kuin Forssaan perustamansa,
mutta siinä hän kuitenkin harjoitti am-

mattiaan moniaita vuosia. Kun sit-

ten hänelle tuli riita vaimonsa koti-
talon omistuksesta toisen sisaren mie-

hen ke nssa ja hän sen hävisi, muutti
hän uudelleen Forssaan, osti mökin lä-
heltä Lamminolan siltaa Cederqvist ni-
miseltä tehtaalaiselta rupearnatta kui-

tenkaan en,ä·ä nahkur ine mrnattia har-
joittamaan.

Ylläm.rinirun kahden nahkurinliik-

keen, Pakkasen-Mårdin Ja Siren-

Lauhkosen, toirniaika kestikiri sitten

useita vuosikymmeniä. Näitten lisäk-
si on vielä mainittava hyvinkin huo-

rnartavina tekijöinä myöhemmältä ajal-
ta nahkureitten A. R. Tasasen ja Juho

Elon nahkurinliikkeet. Tasanen raken-
nutti nahkurin verstaansa I890-1uvulla
kasvatusisänsä Sirenin ornistarn.an t·a-

lon, sekä sen viereisen talon, mikä

myöskin joutui Sirenille, tontille joki-

ran ta an. Tässä hän harjoitti arnm at-
tiaan noin I5 vuoden ajan, sillä maa-
alue raloineen joutui sen }äilkeen Forssa-

yhtiölle ja silloin loppui tässä paikassa

liikkeen harjoittaminen. Juho Elo

taas perusti .nahkuriliikkeensa nykyi-

sen Keskuskadun varrelle vuosisadan

vaihteessa ja lopetti sen v. I938.
Täten ei Forssan .kesk ustassa ole

enää nahkur iverstair.a. Mutta tä-

mänkään ammatin harjoittaminen ei
ole kuitenkaan kauaksi lentänyt, sillä



yllämainitun nahkuri A. R. Tasasen
poika, Ilmari Tasanen, joka oli ollut J,
Elon nahkurinliikkeessä työnjohtajana,
perusti, Elon liikkeen lopetettua toi-

minransa, ornan nahkurinliikkeen Vie-

remän kyläiin viime vuonna, siis 1938.
Hän siirsi Sirenin aikoinaan rakennut-

tama n nahkurinverstaan Tasasen talon

m aalta ornistamalleen tontille Vierernan

kasken läheisyyteen ja aloitti tässä ka-
sityöammattina rasva-, turkisnahkojen
ja mänttien valmistuksen.

~:-

Nahkurir olivat entisaikaan suurra

herroja. Senpä vuoksipa Pakkasen

rouvakiri ama kunnioitti mies-
tään arvonimellä me s t a r i. Sar-

tuivat siina nurkissa Forssan tehtaan

vahaisernrnat pojat juoksentelemaan.

Rauva sanoi näille: Menkää käskemään

mestaria kahville. Hän tarkoitti orn aa
miestänsä, joka oli sillä kerralla vers-

taass.a pihan toisella puolella. Mutta
kun pojat eivät olleet koskaan kuul-
leet mestariksi nimitettävan muuta

kuin tehtaan mestaria, menivät he reh-

taalle ja ilmoittivat hänelle saamansa
. kahvikutsun. Mestari tietenkin suures-

ti ihmetteli asiaa, mutta lähti kuiten-

kin ja tietenkin sai kahvia hänkin.
Suutar it olivat nahkurimesta reille

aikamoisia kiusankappaleita siihen en-

tiseen hyvään .aikaan. Eipä ihmekään,
sillä siinä oli suuresti kateuttakin jou-

kossa, nahkurit kun olivat varakkaita,

heillä oli r.ahaa ja oli tavaraa, mutra
suutarit aina melkein poikkeuksetta

»kyo illaan». Kerran kaksi paikkakunnan

suutaria teki Mårdille tepposen. Toinen
heistä jai ov.en taakse, mu tta toinen

meni sisälle jollekin asialle ja rupesi
suunnitelman mukaan keljuilemaa n

kaupanteossa. Silloin Mård, joka oli
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äkkinäinen mies, sieppasi puntarin kä-
teensä ja uhkasi lyödä suutaria. Tämä

tietenkin pakeni ulos ovesta ja Mård

perässä .h uuta en : Saatanan kettu, käyt
tä,ällä aina keljuamassa! Nyt oli kui-

tenkin oveci takana toinen suutar i, ja-
ka oli tilanteen todistajana, että Mård

oli uhannut ihmisen henkeä. Suutarit

tietenkin poistuivat äkkiä ja uhkasivat
viedä Mårdin käräjiin asian johdosta.

Mård mahdollisesti alisikin saanut sak-

ko a, mutta hän sopi suutareitren kans-
sa ja maksoi kummallekin sovintoa 20.

markkaa, mikä siihen aikaan oli pitkä
penni.

Muuan suutari tuli ker r.an Mårdin

nahkapuoriin ostaakseen nahanrilkku-
ja, JOIsta voi saada jotakin pienempää
jalki neisiin. Mård kuitenkin sanoi, että

ei sellaisia nyt tällä kerralla satu ole-
maan, mutta leikataan tuosta koko-

vuodasta, mikä on tiskillä. Suutari kui-
tenkin valitti, et oa se tulee liian kal-
liiksi. Mård suutahti, otti veitsen ja

pilkkoi kysymyksessä olevan vuodan
pieniin palaihin, että ei niistä enaa

suutarikaan saanut mitään tehdyksi ja
sanoi : Sii.nä niitä nyt on pilk keita,
ota, jos kelpaa!

Muuan Someron isäntä tuli talvi-

lauan taina Forssaari. Oli istunut päi-
vällä ryypiskelemässä. Ennen kotiin
Iähtöåan hän vielä poikkesi Sirenin

nahkurinliikkeeseec, jonne hän aikai-

sernrm n oli tuonut nahkoja valrnisrer-

tavaksi. Mutta r ehvakas kun ryyppy-

palssaan oli, sanoi .han mestarille kuul-

leensa, ettei tämä niitä nahkoja osan-

uutkaan valmistaa. Siren vastasi: ].as
haluatte ne viedä pois, niin mennään

verstaalta hakemaan. Nahat olivat juu-

ri parkkiintumassa. Menivät. Verstas
oli hämärä, niinkuin nahkurinverstaar
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silloin olivat päivälläkin. Siren meni
edellä pieni tuikkulamppu kädessään ja
isäntä hänen jäljessään. Äkkiä kuuli
Siren aikamoisen rnolskauksen. Kun
hän sitten katsoi taaksensa, huomasi
hän isännän sor tuneen lammasnahka-
tarnineissaan parkkiarnrneeseen. Siren
ei asiasta ollut millansäkaan, vaan jäi
odottamaan, kunnes isäntä oli kiroil-
len kömpinyt ylös. Taas mentiin eteen-
pa1l1, mutta isäntä pimeässä putosi jäl-
leen toiseen arnmeeseen. Sen havait-
tuaan Siren jo huudahti: Jassoo, ei-
vätkö ne teidän nahkanne siinä ensim-
mäisessä ammeessa olleetkaan? Ja ajat-
teli irseksensä, - että kyllä se äij,ä pa-
kana nyt täätlä kaikki arnmeet myllää,
ennenkuin omansa löytää'. Tällaisista
kommelluksistael isäntä .kui-
renkaan ollut hyvillään, vaan huudah-
ti viimein: Jääköön sinne sitten ja
mennään pois täältä!

Lauhkosen aikana tapahtui samassa
verstaassa väh:il1 saman tapainen juttu.
Muuan suutari tuli puotiin. Heti oven
avatruaa n hän, humalassa kun oli, huu-
dahti rehvakkaasti: Onkos täällä rnie-
henvastusta? - Ei ole, sanoi Lauhko-
nen, joka huomasi tilanteen, mutta me-
nepä tuonne verstaaseen. siellä kyllä
on. Suutari meni. Verstaassa oli etu-
alalla suurehko ammc vettä täynnä ja
ilman kantta. Kun suutari aukaisi
verstaan oven, kysyi hän jälleen: On-
kos täällä miehenvastusta? Verstaan
taka-alalla työskenteli paraikaa pienen
tuikkulampun valossa ralviehroooa
muuan Fredrik Lehtinen niminen salli.
Kun hän kuuli kysyttavan rniehenvas-
tusta, huudahti hän: On kyllä, tule
tänne vain! Suutari alkoi astella kohti
ruikkulamppua, mutta putosi heti edel-
lämainittuun a.mmceseen ja rupesi huu-

tamaan apua. Lehtinen lurikina poika-
na huornautti : Ole siellä vain siihen
saakka, kunnes ylös pääset.

Nahkurinkisälleillä oli ennenaikaan
yleinen tapa, että piti työskennellä jon-
kin aikaa pierarilaisissa nahkurinvers-
raissa, ennenkuin mies oikein kelpasi.
Sällit olivat muuten melkein kauttaal-
taan suuria ja rotevia miehiä. Oli sit-
ten muuan s·ä,lli, jota kutsuttiin Risa-
Koskiseksi ja joka työskenteli Forssas-
sakin Mårdilla. Hän oli aika hyvä työ-
mies, vaikkakin kasvultaan lyhyt. Hä-
nenkin teki mielensä lähteä Pietariin,
niinkuin sitten lähtikin. Ja kysyi töi-
tä eräästä suuresta nahkurinliikkeestä.
Sai vastaukseksi, etfä kyllä töitä on,
rn utta ei noin lyhyttä miestä oteta.
Mutta samassa liikkeessä oli ennestään
useita suomalaisia sällejä töissä. He
puolsivat Koskista, sanoivat tuntevansa
miehen ja takaavansa, että hänen työn-
sä. on kaikin puolin kelvollista. Mestari
siitä huolimatta hankasi vastaan hänen
ottamistaan, mutta hänen suomalaiset
toverinsa saivat ajetuksi tahtonsa läpi.
Koskinen pääsi kuin pääsikin verstaa-
seen. Kun liikkeen johtaja vielä samana
päivänä tuli verstaalle katsomaan töit-

ten sujumista, oli Koskisen jalkojen alle
asetettu tynnyr inpuolikas, että hänelle
saatiin tarpeeksi pituutta, ja hänen yl-
leen lattiaan asti ulottuva viitta, jol-
laisia ryssät nahkurinverstaissa yleensä:
käyttivät. Sillä kerralla ei liikkeenjoh-
taja huomannut mitään erikoisuutta
Koskisessakaan. Mutta kun hän seu-
raavana paivanä jälleen ilmestyi työ-
maalle, huomasi hän muitten suurten
ja rorevieo miesten joukossa yhden tur-
h.an pikkuisen ja kysyi heti, että mitä
tuollaisella miehellä täällä rehdään.
Mestari sitten sai selittää, että hän on



sangen ahkera mies, kyllä sellainen voi-

daan pitää. Siihen sitten ei ollut liik-
keenjohtajakaan se n enempää . puuttu-

nut.

Olot olivat sangen parriarkkaaliser

nahkur ine mrn.atissakin viime vuosisadan

toisella puoliskolla. Sekä naincet
että naimattomat kisällit olivat talon

ruoassa ja elossa. Nahkuri Mårdilla-
kin oli tietenkin heille talon ylöspito.

Palkkaa maksettiin sälleille 4 mk vii-

kossa. Silla' sitten naineet saivat vie-
dä perhettänsa eteenpain. Mestari

Mårdillakio oli erinomaisen hyvä ruo-

ka, mutta eipä ihmekään, sillä olipa

talon emäntä ollut myös aikoinaan
emäntana Forssa-yhtiön »kosthollissa».

Tällaisten edellytysten vallitessa ei ke-
taam .haluttanutkaan lähteä toisiin olo-

suhteisiin. Lauantai-illoin tarjottiin oi-

kein juhla-ateria> sillä ruoan lisäksi sai
joka mies viinaryypyn ja pullon olutta.

Silloi~ tällöin pitivät nämä nahk uri-

mestarit iloisia perhejuhlia. joista mm.

Mårdilla olivat suurimmat matinpäi-

vä ja juhannus, joihin, niinkuin yleen-
sä kaikkiin muihinkin, pääsivät sällit

osallisiksi. Juhannusaattona työt lope-

tettiin tavallista aikaisemmin ja niitten
päätyttyä annettiin säilleille kullekin

pullo konjakkia. Sen jälkeen lähdettiin
Pyhäjärven rannalle isännän huvilalIe,

jota silloin sanottiin kalakopiksi ja jo-
ka sijaitsi Yösijan lahden poukarnassa.

Kuitenkin varoitettiin, että juuri an-

nettuja pulloja ei saanut avata, ennen-
kuin määränpäässä. Tavallisesti niitä

ei ennen avartukaan.
Kerran sitten oli jälUeen juhannus-

aatto. Sällir lähtivät taivaltamaan hu-

vilalle jalkaisin läpi Wiksbergin pelto-
jen ja suon. Tuli aita vastaan, Tarn-

rmsen Jussi, jota tavallisesti kutsuttiin
Korpeliiniksi, purosikin aidalta Ja

konjakkipullo särkyi. Korpeliinille hä-

tä käteen. Hän heittäytyi maahan pit-
källeen irnaisernaan pullon jäljelle jää<-
nyttä sisältöä. Siitä hän sai multaakin

ja ruohoja suuhunsa. Mutta sitten, kun

perille päästiin, oli Korpeliini jo vah-

vasti humalassa. Mård, joka oli aikai-
semmin ehtinyt hevosella maantietä

pitkin perille, ihmetteli, että Jussi jo
oli humalassa ja toiset selviä. .Mårdille
sitten selitettiin, että Jussille oli mat-

kalla tapahtunut pieni vahinko. No,

koetetaan asia tällä kerralla a u t taa, sa-
noi Mård. Muuten juhlittiin juhannus-

yö rotevasti, niinkuin asiaan kuuluikin,
ja saileilla'kin 011 hauskaa.

Tapahtuipa sitten näinkin. Vihtori
Lindqvist oli aikoinaan Mårdilla talon-
miehenä ja hevosenhoitajana, talon

ruoassa ja hoi tuvissa niinkuin sallitkin.
Kerran he päättivät yksissä miehin, että
edellämainitut lauantai-illoin tarjotut

»väkevät» ottaa kerralla vain yksi

mies, eikä silloin toiset ollenkaan. Näin

vuoroteIlaan. Tarkoitus oli se, että' ai-

nakin yksi saisi kohtuullisen humalan,

Tuli sitten Lindqvistin, rallimiehen vuo-

ro. Hän tietenkin otti sillä kerralla
toistenkin osuuden ja tuli hutikkaan.

Ja kun hänen kohta aterian jälkeen
piti mennä hevoselle apetra antamaan,

kaatuikiri hän tallin oven eteen. Tämän

näki Mård ja ihmetteli suuresti, sillä
Lindqvist oli muuten kelpo mies ja hoi-

ti aina kunnolla tehtävänsä. Hän kysyi
syytä sälleiltä, tähän omiruisuuteen.

Sällit vastasivat, että he eivät muka ai-
nakaan voi ymmärtää syytä siihen, siIlä

näyttihän mies olevan ruokapöydässä
aivan selvä. Lopulta kuitenkin Mård
sai tietää ruokamiesten päätöksen. Ran-
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gaistukseksi siitä ei vähään aikaan enää
tarjottu ruokapöydässä sen paremmin
ryyppyjä ku:o oluttakaan.

Silloinen Forssassa oleva pehcoori K.
Toivonen oli Mårdin hyvä perhetutta-
va ja monta hupaisaa iltaa olivatkin
ystävykset viettäneet torilasin ääressä
sekä jutelleet kaiken maailman rollo-
tuksista. Kerran sitten taas, kun tove-
rukset istuivat yhdessä nahkurirnester in
hauskasti sisustetussa huoneessa, tuli
puhe miehen vahvuudesta ja sen kestä-
rnisesra raskaassa työssä.

- Kyllä maamiehen työ on r askaarn-
pla kuin karvarin, on paljonkin, huo-
mautti Toivonen.

- Ei kyllä ole, vastasi Mård. Karva-
rin ammattiin ei huolitakaan mitään
näiver öitä. Niitten miesten pitää olla
terveitä, kookkaita ja voimakkaita.
Mutta maan viljelykseen kelpaa äijä
kuin ä'ijä.

- Mitä kestämistä ja VOimaa karva-
rinsälli tarvitsee? Siinä se saa seisoa
paika llaan työnsä ääressä ja silitellä
nahkaa. Mutta maantyössäpä sisu rrue-
helrä revitaan, in tri Toivonen.

Kun vairtelemallä ei päästy puusta
pitkään, molempien pitäessä puoiiaan,
sovittiin viimein sillä tavalla, että Toi-
vonen antaa voimakkaimman miehensä
päiväksi karvarintyöhön ja Mård sa-
moin oman miehensä peltotyöhön. Asian
vahvikkeeksi lyötiin kättä päälle.

Tuli sitten kilpailupäivä. Toivosen
lähettämä mies jätti nahkurinverstaan
jo puoliltapäivin, sillä hän yksinkertai-
sesti ei enää jaksanut heilua, mutta
Mårdin lähettämä mies teki hänelle
määrätyn päivätyön loppuun saakka.

Sillä tavalla sekin asia saatiin sel-
vaksi ja Toivosenkin lopullisesti täytyi

tunnustaa, että karvarintyö on raskaam-
paa kuin maanviljelijän.

Karvar insällieri työ alkoi klo 5 aa-
mulla ja loppui klo 8 illalla. Mutta
tavallisesti ama klo 5-6 aamulla ja
usein klo 7-8 illalla pelattiin nahkurin-
verst aassa korttia, sillä isännän silmä-
kään ei niinä tunteina ollut seuraamas-
sa. Mårdilla oli muuan sälli, Tammi-
sen Jussi, joka aina myöskin oli pelis-
sä mukana, mutta tavallisuuden mu-
kaan hävisi ja jäi toisille velkaa, raha-
peliä kun pelasivat. Kyllä minä aina
velkani maksan, sanoi Tamminen. Saat-
te l1l:>.rjällä nahalla rernpaista takapuo-
leeni joka kerta kun häviän. Kerran
sitten taas pelattiin ja Tammiselle tuli
peli velkaa niin paljon, että kun hän
joka häviämisestä sai lujan isk r-i mää-
rättyyn paikkaan, tuli hänen takamuk-
sensa niin araksi, ettei voinut ruoka-
pöydassakaan enää istua kuin vähän
toisella syrjällä. Mård kysyi silloin, että
onko tullut paisuma, kun noio huo-
nosti istuu. Sitähän se e; tietenkään
ollut. Toiset sällit loppujen lopuksi se-
littivät, mistä tämä huono istuma tt o-
muus johtui. Silloin Måd kielsi anka-
rasti korttipelin verstaalla, mutta ei se
silti loppunut.

Mårdin nahkurinliikkeen vieressä oli
suurehko leipomo-liike. Sen omisti sil-
loin leipuri mestari Majlund, joka siinä
mestaroi kisälleineen ja oppipoiki-
neen. Kun Mårdin ja Majlundin sällit
toisinaan halusivat yhdessä' herkurella,
hakivat nahkurinsällit tyhjän vesiäm-
pärin ja menivät Majlundin sallin kans-
sa mestarin kellariin ja laskivat simaa
tynnyristäämpärin täyteen sekä' nou-
tivat leipomosta nisupullia.

Mitä nahkuriverstaitten puhtauteen
tulee, oli se ainakin Mårdilla ensiluok-



kaineri. Yksinpä jalkarä,äsytkin pestiin
talon pyykissä. Verstaari nurkassa veli
kolmikerroksinen ~änky, jossa naimat-
tomat sällit ja osa oppipoikiakiri nuk-
kui. Kun verstast.a käytettiin sekä työ-
huooeena että makuuhuoneena, oli luon-
nollista, että sellainen isäntä kuin Mård
huolehti verstaa n puhtaudesta.
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Kova oli myöskin muuan laki nah-
kurinsälleillä, jotka melkein kauttaal-
ta an olivat suuria ja rotevia miehiä.
Laki sellainen, että tappelussa, joita sii-
hen aikaan oli melko usein, ei saanut
o ttaa selkään. Sillä jos niin tapahtui,
menetti melkein aina työpaikkans-a.

J. V. Kaleva.

Forssan Lehdessä 24· ja 29· 3· 1939·
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