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Vanhan sukupolven metsästäjiä.
Muistetaan vielä, mitenkä kuuluisa

metsästäjä, humppilalainen S y t t i-
M a t t i kerran käräjillä oli vastan-
nut tuomarille. Tämä oli kysynyt:
»Miksi ette koskaan ammu emäsut-
ta ?» Matti vastasi: »Parempi on leh-
mä lypsää kuin tappaa.»

Tällainen »lypsäminen» näyttää
olleen ihan yleistä entisajan metsäs-
täjille. Siihen viittaa seuraavakin ta-
paus: Tunnettu tammelalainen met-
sästäjä Joo s e En b e r g oli 15-
vuotias, kän hän oli setänsä L y i-
i eri n kanssa etsimässä sudenpeni-
koita Mustialan kartanon metsästä
Särkijärven rannalta. He kulkivat
seudulla, jossa oli runsaasti kaatu-
neita puita ristissä toinen toisensa
päällä. Lyijer oli silloin jo vanha
mies, joten hänen kulkunsa kävi hi-
taasti tällaisessa ryteikössä. Siksipä
hän jäikin Joose-pojasta jonkin mat-
kan päähän, tämä kun hyppeli puul-
ta puulle. Kun poika sitten juoksi
puun rungolla, jonka latva ylettyi
suureen juurakkoon, ja tähän yhtyi
toisenkin puun latva, niin jopa tuolta
juurakon ja latvojen alta hyökkää
emäsusi kaksi pentua hampaissaan.
Pojalla oli pyssy poskella ja sormi
liipasimessa valmiina antamaan su-
delle lähtöpassin elävien mailta.
Mutta ennenkuin hän kerkisi Iaukai-
semaan. kuului sedän varoitus ollu
ampumatta. Poika iäi ihmettelemään

tällaista kieltoa ja katselemaan, mi-
ten Lyijer juoksi suden perään saa-
vuttaen sitä vähän kerrallaan. Kun
hän oli jo hyvin lähellä sutta, hänen
saappaansa kärki tarttui risuun ja
äijä kaatui pitkälleen, jolloin susi
sai häntänsä päähän pienen napauk-
sen Lyijerin pyssyn piipusta. Tästä
susi pelästyi, niin että pudotti mo-
lemmat penikat hampaistaan ja jat-
koi pakoa yksinään. Tuota pikaa pe-
nikat olivat Lyijerin mekon povessa
sekä lisäksi pesään jääneet kolme
pentua. Nyt vasta Ly ijer joutui se-
littämään pojalle, ettei emäsutta saa
koskaan ampua. Jos se jää elämään,
niin siltä saadaan toiset penikat seu-
raavana keväänä, vieläpä jotenkin
samoil ta paikoil ta. Senaikaisten
metsästäjien kesken olikin hyvin
yleinen se luulo, että ensikertaisella
susiemolla on kaksitoista pentua,
mutta niiden lukumäärä vähenee
yhdellä joka vuosi. Jos siis löydettiin
sudenpesä. jossa oli vain kaksi pe-
nikkaa, silloin oli jo emänkin aika
tullut luovuttaa turkkinsa ~susimies-
ten» saaliiksi.

Karhua Joose Enberg ei koskaan
saanut kaadetuksi, vaikka olikin
usein mukana sekä suuremmissa
karhujahdeissa että pienemmissä
ryhmissä. Liesjärvellä, jonne koko
Tammelan miehet oli kutsuttu jah-
tiin, ei Eriberg saanut edes nähdä
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koko elukkaa, eikä siellä karhulle
mitään vahinkoa tapahtunut. Mutta
sensijaan Portaan Kauhan isäntä sai
jahdissa kuulan polveensa, kun jo'
tivoudin pyssy laukesi luvattomasti.
Tähän jahtiin oli pyrkinyt myös eräs
mies, joka kerskaili olevansa suuri
noita, vaikka hänen ei tiedetty noi-
tuudellaan mitään aikaan saaneen.
Jahtivouti oli käskenyt miehen pois-
tumaan koko jahdista sanoen, ettei
täällä noitia tarvita. Kun nyt vahin-
gonlaukaus sattui, »noita» kerskaili,
että hän noitui Kauhan isännän kar-
huksi, jolloin jahtivouti sitä ampui.
mutta hän ei antanut sitä sentään
kuolettavasti haavoittaa.

Kerran karhu majaili Kallion ky-
län läheisyydessä pitemmän ajan.
Kun Poution niityllä oli heinänkor-
juun jälkeen paljon hevosia laitu-
mella, pidettiin siellä karhun läsnä-
olon vuoksi vahtia. Eräänä yönä oli
kuitenkin silloin vuorossa oleva
vahti nukahtanut ja karhu tappoi
.Iaakkolan hevosen. Sanotaan kar-
hulla olleen tapana kuopata tappa-
mansa elukka suohon muutamiksi
päiviksi »kypsyrnään», ennenkuin
rupesi sitä syömään. Siinä tarkoi-
tuksessa karhu lienee nytkin ruven-
nut kuljettamaan hevosta Häiviän
puolella jokea olevaan suohon. Joen
yli asetetuista portaista oli kuiten-
kin toinen hirsi jo niin laho, ettei se
kestänyt yhtäaikaa hevosen ja kar-
hun painoa, vaan murtui ja hevonen
putosi karhun niskalta jokeen, jo-
hon se jäi. Sama karhu Iiikusk eli
kuitenkin edelleen näillä seuduilla,
kävi mm. useamman kerran syömäs-
sä rukiita Jaakkolan kuhilaista.
Isäntä meni pyytämään Enbergiä
ampumaan tuon hävyttömän elukan,

joka häneltä ottaa sekä viljat että
elukat. Enberg lähtikin matkaan ja
kun hän sitten illalla Jaakkolan
isannan kanssa asettui ruispellon
luona olevaan pieneen latoon karhua
odottamaan, hän kaatoi kannun vii-
naa leveään ja matalaan puuastiaan,
jonka asetti ruiskuhilaan viereen.
Toinen kannu viinaa (2'/. 1.) jäi uk-
kojen itsensä nautittavaksi. Oli jo
melkoisen hämärää, kun karhu tuli
ja vähän aikaa kierrettyään kuhilai-
den välissä osui vihdoin viinapuri-
kalle. Maisteli sitä vähäsen ja lähti
jälleen kävelemään, haukkasi täh-
käpään yhdestä ja toisesta kub ilaa=
ta ja meni jälleen viina-astialle.
Ryypiskeli nyt jo enemmän kuin
edellisellä kerralla. Miesten tarkoi-
tuksena oli antaa karhun juoda
itsensä humalaan ja sitten vasta am-
pua se, mutta nyt karhu lähtikin pel-
lolta, jolloin Enbergille tuli kiire.
Hän ampui, mutta huonolla menes-
tyksellä. Karhu ärähti ja lähti täyt-
tä laukkaa latoa kohden, tarttui etu-
käpälällään sen yhteen nurkkaan ja
ravisteli sitä niin, että tuo pieni lato
tärähteli. Enberg latasi pyssyääri
uudestaan tulisella kiireellä, mutta
kun hänen sitten piti ampua uudes-
taan. se ei lauennutkaan. Monien
yritysten jälkeen Eriberg sai vihdoin
pyssynsä laukeemaan, mutta karhu
oli jo silloin kadonnut yön pimey-
teen. Pimeys, kiire ja viinan nautti
minen olivat syynä siihen, että S8

Iis jäi saamatta. Sinne latoon ukot
jäivät odottelemaan aamun valke-
nemista. Hätäkös siellä oli ollessa
kun puJ]OSS\l oli vielä ryypättävää.
Kun he sitten aamulla tarkastelivat
paikkaa, jossa karhua oli arnmut+:
he löysivät siitä jonkin verran kar-



hun karvoja, joten kuula oli kyllä
sattunut, vaikkei riittävästi.

Eriberg oli aikoinaan tullut siihen
kokemukseen, että karhu vihasi ko-
vasti pyssyn pauketta ja ruudinsa-
vua. Hän kertoi, mitenkä hän ker-
rankin ampui metsoa, tietämättä
lainkaan karhun läsnäolosta. Kun
pyssy paukahti, hän kuuli karhun
karjaisevan, ja ryske ryteiköstä
ilmaisi karhun olevan tulossa. Nä-
reiden ja kantojen väliin ukko yritti
piiloutua niin hyvin kuin voI. Kun
tuuli kuljetti savua toisaalle, karhu
lähti seuraamaan sitä, ja niin am-
puja pelastui karhun kostolta.

T'amrnel an Kaukja rve Ilä eli vielä

viime VUOSIkymmenenä aikoinaan
kuuluisan metsästäjän, Heinästen
ernännan. Eevan jälkeläisiä, Eevan
pojanpoika, Joo s e S t å h 1m a n.
Laitosmies Allan Aalto haastatteli
tuota »He in ästen T'oolrnannin», poi-
kaa ja s;>' hänettä seuraavia tietoja:

Joose oli syntynyt 28. pnä maalis-
kuuta 1854 ja elänyt koko ikänsä
Kaukjärven kylässä itsellisenä teh-
den töitä mitä vain, enimmäkseen
kuitenkin kesäisin kirvesmiehen
töitä. Talvet sensijaan kuluivat suu-
rimmaksi osaksi metsästykseen.

Joosen isä oli myös ollut innokas
metsästäjä, samoin .kuin isoäiti Eeva
ja tämän isä, metsänvartija Elva.
Joose ei enää joutunut karhujen
kanssa tekemisiin, eikä suttakaan
päässyt ampumaan, mutta isä oli
ollut useita kertoja karhun kanssa
»nokka nokin». Isänsä kuula kaatoi
senkin karhun, joka kaappasi kyn-
siinsä puun taakse piiloutuneen Kop-
pilan Antin ja viskasi hänet. sivul-
leen saaden samalla hetkellä kuolet-
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tavan kuulan turkkiinsa. Toisen ker-
ran isä oli itse joutunut karhun
hyökkäyksen kohteeksi. Isä oli täl-
löin työntänyt ladatun pyssynsä pii-
pun karhun avoimeen suuhun ja sit-
ten vasta laukaissut. Ja isänsä kuu-
la oli kaatanut senkin karhun, jonka
jahdin Jokioisten herrat olivat jär-
jestäneet. Pyssy oli »töötännyt» niin,
että ampuja itsekin kaatui. Kun sit-
ten ajettiin Jokioisten kartanoon,
isä sai istua reessä karhun kyljellä,
herrat siinä vierellä, kaikilla pyssyt
pystyssä. Kokonaisen viikon isä vii-
pyi Jokioisilla karhun peijaisissa;
häntä siellä syötettiin ja juotettiin
niin paljon kuin vain jaj:soi nauttia.

Kerran he olivat seuranneet ilve'
sen jälkiä varhaisena aamuhetkenä
pärevalkean valossa. Jäljet päätyi-
vät erään puun juurelle, josta ilves
syöksähti erään miehen niskaan, pu-
ri tätä peukaloon, niin että mies sai-
rasti koko talven. Hengellään tämä-
kin ilves sai maksaa rohkeutensa.

Ilveksiä Joose oli ampunut useita
ja ampumiensa kettujen lukumäärän
arveli nousevan useihin satoihin.
Talvisin hänellä toisinaan oli ketun-
nahkoja katossa kuivumassa parikin
vartaallista, kunnes joku ostelija
saapui. Ja ellei saapunut, silloin piti
itse lähteä niitä myymään Hämeen-
linnan torille. Jäniksiä, oravia, nää-
tiä, kärppiä, tuhkureita, metsäsikoja
sekä lintuja Joose Ståhlman ampui
suunnattomat määrät. Kuudessa
hirvenjahdissa hän oli osallisena,
niistä oli yksi hänen itsensä järjes-
tämä. Ståhlmanilla on 50 vuotta
vanha reppu, joka lukemattomia
kertoja on ollut tupaten täynnä
riistaa.

Niin uuttera ma.s.istäjä kuin Ståhl-
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man aikoinaan olikin, hän ei juuri
ollenkaan käyttänyt muita pyynti-
välineitä kuin pyssyä. Vain joskus
harvoin hän laitteli ketuille myrk-
kypaloja. Hän oli muutenkin erittäin
innostunut pyssymies, mitä todistaa
jo sekin, että hänellä oli tallella
kolme kiloa ammuksien käytettyjä
nalleja. Haastattelijalle niitä näyt-
täessään Joose kertoi, että niitä olisi
ainakin puolta enemmän, jos hän
olisi kerännyt myöskin ne nal lit,
joita hän käytteli entisinä aikoina
suusta ladatussa pyssyssään. Puolen
vuosisataa hän oli mukana ampuma-
taidon kehittämiseksi toimeenpan-
nuissa tilaisuuksissa, ensin Mustia-
lassa, jossa Hämeen Metsästysseuran
toimesta järjestettiin kilpailuja, sit-
ten 'I'arnmelan Metsästysseurassa sen
perustamiset alkaen. Monet palkin-
not Ståhlman näissä kilpailuissa
voitti. Tammelan pyssymiesten edus-
tajana Ståhlman kävi toisinaan suu-
rissa kilpailuissa Hämeenlinnassa,
Helsingissä ym., eikä hän niistä
koskaan häpeällä kotiin palannut.
Kerran Mustialan kilpailuissa muu-
tamat Matkun miehet ehdottivat,
että Ståhlman estettäisiin kilpaile-
masta, hän kun muka oli ammatti-
metsästäjä, mutta herrat sanoivat
vain, että se kun paraiten ampuu,
saa palkinnon.

Metsästäjän ammatissa oli Ståhl-
mannin mielestä koiralla tärkeä sija.
Hänellä oli aina ollut hyvä koira.
vielä samaa sukua, jota jo Elva ai-
koinaan käytti.

Mitä metsänriistan rauhoittami-
seen tulee, kertoi Ståhlman omasta
puolestaan aina pidättyneensä sen
tarpeettomasta tuhoamisesta. Esim.
teeri en ja metsojen soitimelta am-
pumista hän ei koskaan käyttänyt.

Entisajan metsästäjät ottivat usein
niin suuria »urakoita», että viipyivät
samalla retkellä useita vuorokausia
yöpyen metsässä valkean ääressä.
Tällaista tapaa Ståhlman ei sanonut
käyttäneensä, kyllä hän koetti pääs-
tä kotiin aina yöksi, jos toisinaan
myöhäänkiri.

Muuten Ståhlman oli sitä mieltä,
että metsästyksen taito oli häviä-
mässä nykyisen sukupolven miehil-
tä, vaikka kyllä näyttää olevan in-
nostusta siihen. Hän mainitsi sen-
kin, kuinka tärkeätä on metsästä-
jälle -tietää jotakin». Sanoi itsellään-
kin olevan joitakin tietoja (taikoja),
mutta kieltäytyi jyrkästi niitä ilmai-
semasta. Sanoi olevansa »semmonen
poika», että kun hän esim. metsässä
ollessaan kuulee toisaalta laukauk-
sen ja tietää kuka ampuja on, se
mies ei sinä päivänä enää saa pys-
systään kutia ulos, vettä vain tihkuu
pyssynpiippu, olkoon miten kuiva il-
ma tahansa. Käärmeen päällä hän
sanoi olevan hyvin tärkeän tehtävän
metsästäjän elämässä. Muualta saa
tujen tietojen mukaan entisajan
metsästäjät käyttivät käärmeen pää-
tä hyväkseen siten, että se sullottiin
pyssynpiippuun ja ammuttiin pa-
noksen mukana, jolloin pyssy tuli
hyväksi tappamaan otuksen, jos
kuula siihen vain vähänkin kosketti
tai yksikin hauli sattui. Sama oli
seuraus, jos ampiaisen pesä ammut-
tiin pyssystä ulos. Antoivathan muu-
tamat entisajan metsästäjät toisen-
kin miehen ampua pyssyllään, mutta
Ståhlman ei sallinut pyssyllään täh-
dättävän edes turhanpäiten. Jokin
taika siinäkin lienee ollut.

J. R - n e n.

Forssan Lehdessä 27. 5. 43.



Jumalisuutta Ja petollisuutta.
Jumalista ihmistä on Lounais-Hä-

meessä aina pidetty suuressa arvos-
sa. Vähän »puuttuvainen» ihminen-
kin on saanut nauttia täyttä kansa-
laisarvoa, jos hän on ollut jumal i-
nen. Tällainen henkilö on saanut
apua ympäristöltään sellaisissakin
tapauksissa, jolloin se muuten olisi
jäänyt saamatta. »Ei minulla ole
siemenperunoita juuri yli oman tar-
peen, mutta en viitsinyt tuolta
Viialta kieltää, kun se on sellainen
uskovainen ihminen», sanoi eräskin
emäntä.

Päästäkseen jonkinmoiseen ar-
voon kanssaihrnistensä silmissä
teeskentelivät toisinaan jumalisuut-
ta sellaisetkin ihmiset, joilla ei to-
dellisuudessa ollut harrastusta uskon-
nollisiin asioihin, heille jumalisuus
oli vain keppihevosena. Vielä pi-
temmälle menivät kuitenkin ne, jot-
ka jumalisuutta käyttivät suoras-
taan paheittensa verhoaa. Seuraa-
vassa muutamia esimerkkejä sellai-
sista ulkokullatuista ihmisistä viime
vuosisadalta.

Eräässä Tammelan kylässä eli ai-
koinaan hyvin jumalinen . talon-
emäntä, joka aina hyräili virrenvär-
syjä jokapäiväisiä askareitaan toi-
mitellessa. Myydessään kerran voi-
ta Hämeenlinnan torilla hän taas
vetsaili siinä voita punnitessaan.

Nyt sattui emännälle kuitenkin sel-
lainen vahinko, että hänen voin si-
sälle kätkemänsä kivi vierähti ulos
piilopaikastaan. Haettiin paikalle
»takstlanari- ja emäntä sai raastu-
vanoikeudessa sakkoa petollisesta
voikaupasta. Leikinlaskijat sitten
vielä vähän koristelivat tuota jut-
tua sanoen emännän juuri voita pun-
nitessaan veisanneen: »Anna kaik'
aivoituksen, menestyy toimituksen.
Sun kunniakses käännä ja kaikki
parhaaks' säännä». (Virsikirja v :lta
1845, virsi 362, värsy 9.)

Eräässä toisessa Tam:nelan kyläs-
sä oli kaksi hyvin jumalista ihmis-
tä: itsellisnainen ja talonisäntä. He
puhuivat alituiseen uskonasioista.
Nainen kävi talossa vieraisilla; foi-
sinaan he isännän kanssa »profetee-
rasivat» pirtin puolelle, mutta oles-
kelivat myös porstuan peräkamaris-
sa. Muudan jo rippikoulun käynyt
poika ihmetteli kerran muun talon-
väen kuullen, miten isäntä ja Hen-
riika oikein näkevät lukea postillaa
Henriikan mökissä, kun on syksyi-
nen pimeä ilta, eikä sytytetty
kynttilää. Pojan äiti pelästyi kovin
tällaisista jutusta ja varoitti poikaa,
ettei hän vain vieraiden kuuli en pu-
huisi tuollaisia. Ei sellaisia juttuja
saa levitellä ihmisistä ja voi käydä
vielä niinkin, että saisi sakkoa kun-
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nianloukkauksesta. Mutta kylän
pojat pitivät vartio ta jonakin ilta-
na. »Tuolta metsän kautta se aina
tulee ja naputtaa peräikkunaan», sa-
noi tuo poika, joka äidiltään oli saa-
nut nuhteita. Ja sieltä isäntä silloin-
kin tuli ja pimeässä hänet todella
vastaanotettiin. Tämän illan jäl-
keen levisi tieto näiden »juma listen »

puuhista koko kylän kuuluville.
Kojon kartanossa oli puusepän-

verstas, jossa työskenteli useita puu-
seppiä, joukossa eräs ruotsalainen.
joka puhui hyvin huonosti suomen-
kieltä. Näistä miehistä rupesi ker-
ran »jumal iseksi» neljä miestä, mm.
tuo ruotsalainen. Heidän jumali-
suuttaan epäiltiin kyllä jonkin ver-
ran, mutta kylän pojat Iltaisilla ret-
kil lään saivat siihen asiaan vähän
lisävalaistusta. Tuo ruotsalainen
mies oli naimaton ja asui yksinään
pienessä kamarissa. Eräänä lauan-
tai-iltana pojat pysähtyivät kama-
rin ikkunan taakse ja huonosti ver-
hotusta ikkunasta ne näkivät kaikki
neljä »jumal ista» miestä korttia pe-
laamassa. Saivat myös selville, että
miehillä oli viinaakiri veljenmaljoja
varten. Juttu olisi kai hyvinkin
pian painunut unholaan, mutta tuon
ruotsalaisen puheista pojat saivat
hyvää leikinlaskun aihetta ja siitä
syystä koko juttu säilyi nykypäiviin
asti. Miehet pelasivat ns. nakk ia.
ja kun joku sanoi nakki, niin ruot-
salainen lisäsi: Mee tule kans. Ja
kun hän oli eteenlyöjä, niin hän
korttia pöytään lyödessään sanoi:
Minu spele ruutukymppe yk s kerta.
Olihan noissa lausunnoissa pojille
matkimista pitkiksi ajoiksi.

Eräs torppari o.i hyvin jumalinen.
Siitä hän aina puhui sopivissa ja

sopimattomissa tilaisuuksissa. Sit-
ten eräänä talvena siinä maarian-
päivän aikoina torppari tuli naapu-
rinsa luo ja kertoi, että hänen vel-
kamiehensä olivat lähettäneet ni-
mismiehen ulosmittaamaan hänen
omaisuuttaan. Hän sanoi nimismie-
helle ilmoittaneensa, että hänen
kaikki omaisuutensa on jo luovu-
tettu toisten velkojen vastineeksi,
niin että on turhaa tulla huutokaup-
paa pitämään. Nyt hän oli hankki-
nut kaikille elukoilleen omistajat,
jotka huutokaupan tultua tulisivat
ilmoittamaan ne omikseen, mutta
yksi sonnimulli siinä nyt vielä oli
ilman omistajaa. Niin mies pyysi,
että naapuri ilmoittaisi itsensä sen
omistajaksi. Naapuri hämmästyi
kovin tällaisen ehdotuksen kuul-
tuaan ja vastasi päättävästi, ettei
hän sentään voisi tuollaista petol-
lista ilmoitusta tehdä, niin mielel-
lään kuin hän tahtoisikin muuten
naapuri aan avustaa.

Tuli sitten kevät, tuli kaurankyl-
vön aika. Kun naapuri eräänä aa-
muna meni niitylleen, hän havaitsi
sarkojen alapäät olevan kokonaan
veden peitossa. Tuo »jumal inen»
naapuri oli illalla tukkinut lasku-
ojan oman niittynsä puolelta ja yöl-
lä vesi oli noussut. Tällaisen tem-
pun tuo »'lumalinen» torppari oli
tehnyt naapurillen kostoksi siitä,
kun tämä ei avustanut häntä velko-
jiensa pettämisessä.

Erääseen torppaan tuli kerran ke-
sällä muudan »kulkevainen» nainen,
jolla oli seitsemän vuoden vanha
poika mukanaan. Torpassa oli ko-
tona emäntä ja hänen 12-vuotias
poikansa. Nainen oli hyvin [umal i-
nen ja kertoi, että hän on ollut jo



seitsemän vuotta »uskontilassa». Kun
torpan emäntä sitten muun jutun
ohella tuli kysyneeksi, kuinka van-
ha poika eli, torpan oma poika kii-
rehti sanomaan, että sehän on 7-
vuotias. Kulkuri ihmetteli, mistä
hän poikansa iän niin paikalle ar-
vasi. Poika sanoi tulleensa siihen
kokemukseen, että likat tulevat us-
.kovaisrksi, kun ne lapsen saavat.
Tästäkös vieras suuttui ja hyökkäsi
poikaa kohden, joka kuitenkin pääsi
pakenemaan. Kun torpan emäntä
sitten vierastaan tarkastellessaan
lceholtti tätä saaomaan suoraan, ei-
kö asia ole niin, että hänelle syk-
syyn mennessä tulee toinenkin lapsi,
niin nainen vastasi: »Kyllähän se
niin, kyllähän se sillä tavalla taitaa
olla». Sieppasi pussinsa ja lähti hy-
västiä sanomatta.

Eräs hyvin »jumalinen» talolli-
nen yritti häätää torppariaan, mut-
ta ei onnistunut aikeissaan, ',un
torpparilla oli pätevä kontrahti.
Keskinäinen sopu miesten välillä
kuitenkin tämän asian takia rik-
koontui. Isäntä oli kerran keväällä
.kylvänyt kauraa niitylleen, joka oli
torpparin karjalaitumen vieressä.
Heinäkuuhun mennessä näytti siltä,
ettei tuosta kaur akylvöstä tulisi
'lainkaan satoa. Eräänä päivänä tuo
»jumalinen» isäntä sitten rikkoi
kauramaan ja laitumen väliltä ai-
dan, ja niin torpparin lehmät pää-
sivät kauramaahan. Isännän tar-
koituksen ymmärtää kyllä. Mutta
nyt kävi sillä tavalla, että naapuri-
kylän puolella oli muutamia ihmisiä
lehdeksiä taittamassa ja näkivät,
kuinka isäntä itse valmisteli elu-
'koille tilaisuuden leaurapeltoon pää-
semiseksi. Kun tämä tuli isännän

tiedoksi, hän ei tahtonut haastaa
torppariaan käräjille, vaan kärsi
tekonsa omana vahinkonaan.

Toisinaan sattui niinkin, etteivät
tuollaiset jumalisuuden lipun alla
purjehtijat saaneet ympäristöään
vakuutetuksi jumalisuutensa todel-
lisuudesta, varsinkin silloin, kun
heidän entisyytensä oli tavallista
kirjavampi. He eivät tällä tempul-
laan saavuttaneet sitä arvonantoa
ja kunnioitusta, jota he sillä tavoit-
telivat, vaan joutuivat joskus suora-
naisen pilkankin alaisiksi. Niin kä-
vi eräällekiri »helvetin issä itil le».
Hän oli alituiseen liikkeellä ja huu-
si aina, että ihmiset menevät nyt
suoraa päätä helvettiin, varsinkin
nuoret, kun ne eivät lakkaa tanssi-
masta, vaikka hän on niille sano-
nut sen tuhannet kerrat, että helvet-
tiin he sillä menolla joutuvat. Ihmi-
set ottivat leikin kannalta tuollaisen
ylenpalttisen hosumisen ja siitä
syystä annettiin hänelle edellä mai-
nittu lisänimikin. Ja kun hänen
asuntonsa lähellä oli veräiä, niin ni-
mittivät senkin helvetinportiksi.
Aikojen kuluessa ja olosuhteiden
muuttuessa tuo portti oli käynyt jo
tarpeettomaksi, mutta siinä se sai
paikallaan lahoa. kunnes ioku mies
kerran ajoi pylvään portteineen
maahan. Siitä saivat leikinlaskijat
taasen uutta vettä myllyynsä seli t-
tämällä, että tuo mies on sitten vas-
ta sellainen poika, joka on »helve-
tinportitkin kukistanut». Ollessani
kerran isoäitini luona »issäi tik in»
tuli sinne ja rupesi heti suurella ää-
nellä huutamaan, että kaikki ihmi-
set menevät helvettiin. Isoäiti kysyi,
onko hän hiljakkoin käynyt Samu-
lin Hetan luona (joka oli heidän mo-



10

lempain tuttava). »En ole käynyt»
sanoi 'issäiti', »enkä menekään sel-
laisen ihmisen tykö, joka tulee toi-
meen ilman Jumalaa. Viimeksi siel-
lä käydessäni hän avasi oven ja käs-
ki minun mennä ulos, kun ei jaksa-
nut kuunnella nuhteitani syntisestä
elämästään, kun antaa sen tyttären-
sä kulkea tansseissa, vaikka tietää,
että se vie helvettiin.» Nyt isoäitikin
otti puheenvuoron ja sanoi, ettei hän-
kään oikein jaksa kuunnella alituis-
ta paasaamista tuosta helvettiin me-
nosta. »T'ansseissa minäkin kävin
nuorena ja olen varma siitä, etten
mihinkään helvettiin joudu. Olin jo
naimisissa, ensimmäinen lapseni oli
vuoden vanha, kun järjestin mat-
kani mieheni kotikylään sellaiseksi
ajaksi, jolloin tiesin siellä häät ole-
van, ja siellä minä kuokkavieraana
tanssin yli puolen yön. Ei se tanssi
minua sen enempää pahentanut,.kun
niitä häävieraitakaan, joilla sinun-
kin uskosi mukaan on oikeus tans-
sia. Ja tanssivathan papitkin val-
tiopäiviä alkaessaan. Ja muistatkos
sitä, kuinka suuri Jumalan sankari
kuningas David järjesti tanssit juh-
lassa, kun se liitonarkki tuotiin Je-
rusalemiin. Ja kyllähän se tanssi si-
nullekin kelpasi niin kauan, kun ky-
kenit tanssimaan, mutta kun juuri
tanssipermannolla kaatusit ja kat-
kaisit siinä reisiluusi, niin täytyi
tanssi lopettaa, ja nyt kadehdit nii-
tä, joilla on vielä terveet raajat ja
elinvoimaa ruumiissa, että jaksavat
lattialla pyöriä.» Tähän vastasi 'iss-
äiti': »Sinäkin tulet toimeen ilman
Jumalaa, mutta älä sitten minua
syytä, jos helvettiin joudut.»

Tällaisten »jumalisten» joukossa
oli eräs sellainenkin harvinainen

poikkeus, joka ei yrittänytkään syn-
tejään salata, vaan koetti niitä puo-
lustaa ja selittää ne luvallisiksi.
»Jumalisen Jussin» nimellä hän oli
aikanaan hyvin tunnettu Forssassa,
vieläpä sen ympäristössäkin. Hän oli
lukenut Raamattua ja sieltä hän etsi
lauseita, joita selitti omien tekojensa
mukaisesti. Hänen »oppinsa» perus-
tui pääasiallisesti seuraavaan väi-
telmään: »Kun me teemme syntiä
sekä ajatuksilla että puheilla ja töil-
lä, niin mitä sillä on silloin väliä,
minkä me niistä osallemme otamme.
Jos meillä on jokin synnillinen aja-
tus, niin se hallitsee meitä pitkätkiri
ajat ja estää meissä pääsemästä esil-
le mitään parempia ajatuksia. Mut-
ta jos me annamme sen heti alussa
puhjeta teoksi, niin pääsemme siitä
pikemmin vapaaksi». Tällaiselle pe-
rustukselle mies jumalisuutensa ra-
kensi. Kuudennen käskyn rikkomis-
ta hän puolusti selityksellä, että en-
tisajan hurskailla miehilläkin, Salo-
monilla. Daavidilla ja muilla oli
useita vaimoja. Avioliitto perustuu
keskinäisen rakkauden pohjalle. ja
kun tämä rakkaus sammuu, silloin
koko liittokin käy mitättömäksi, se-
litti hän. Omaisuuden jakoa Jussi ei
ollenkaan hyväksynyt. Kun puut
metsässä, linnut ilmassa ja kalat me-
ressä kasvavat kenenkään istutta-
matta, niin niitä saa vapaasti ottaa
yksi niinkuin toinenkin. Kihlakun-
nanoikeus oli kuitenkin toista mieltä
ja sakotti Jussia luvattomasta ka-
lastuksesta.

Minkälaista mahtoi senkin isän-
nän jumalisuus olla, joka aina kir-
kossa nukkui koko saarnan ajan. Oli-
si luullut tuollaisen jumalisen mie-
hen edes joskus vähän aikaa saar-



naakiin kuuntelevan. Hänen joka
pyhäinen kirkossa nukkumisensa tuli
ympäristölleen oikein sananparreksi.
Kun esim. joltakin vaimolta ky syt

1\

tiin hänen pikkuvauvansa vointia,
niin siihen tämä vastasi: »Ky llä se
hyvin voi, syö kuin aikamies ja nuk-
kuu kuin Heikkilä ki rkossa.»

J. R - n en.

Forssan Lehdessä 10. 6. 43.



Humppilan maanviljelijäin sukunimistä.
:'fumppilassa, kuten muuallakin

maassamme on ollut ikivanha tapa,
että maanviljelijät ovat käyttäneet
talonsa nimeä sukunimenään siinä-
kin tapauksessa, että ovat tulleet ta-
lonsa isännäksi joko oston kautta
taikka avioliittolain voimalla. Kun
esim. Metsämaalta kotoisin ollut
Löyttymäen torpan poika Juh-o Vih-
tori osti v. 1869 Vauhkon talon, hän
rupesi käyttämään talon nimeä su-
kunimenään. Talon nimen otti itsel-
leen Nikulan tilan poika Mattikin,
kun hän muutti Jokioisilta Humppi-
lan Kinoksen isännäksi. Samoin
omaksui Orro-nimen Antti Kallen-
poika Ypäiältä ja Isc-Kättö-riimen
Huhtaalta tullut Puolimatkan poika
Aleksander. Eivätkä vain kantati-
lojen isännät näin mentelleet, vaan
myös torpparit. Niinpä vuokraaja
Kalle Forsberg, joka tuli Humppilan
suurimman torpan Vallan isännäk-
si, jätti heti entisen sukunimensä ja
omaksui vuokrapaikan nimen.

Menettely olikin monessa suhtees-
sa .selvä ja kaunis tapa.

Nyt on kuitenkin tätä vanhaa hy-
vaa tapaa ruvettu hylkirnään sillä
seurauksella, että siitä on koitunut
monenlaista sekaannnusta, Kun
esim. Mattilan poika tulee Anttilan
isännäksi ja käyttää edelleenkin
vanhaa nimeään, niin häntä kutsu-

taan kahdella nimellä. Kansa ylei-
sesti mainitsee häntä Anttilaksi, har-
vat vain karahteeraavat Mattilaksi.
Samoin Penttilän poikaa sanotaan
Heikkilän isännäksi, koska satoja
vuosia vanhan kanta tilan nimi on
syvälle syöpynyt kansan puhekie-
leen ja koska lisäksi se pysyy maa-
kirjoissa, kartoissa sekä uusissakin
virallisissa asiakirjoissa. Vanhan ti-
lan nimi tunnetaan oman pitäjän ul-
kopuolellakin, varsinkin jos se on
suuremman puolinen talo. Mutta
näin ei ole asianlaita isäntäin ni-
mien suhteen. Isännille itselleen
olisi monin tavoin eduksi että he
käyttäisivät talon nimeä sukunime-
nään esim. etsiessään itselleen sano-
malehti-ilmoitusten välityksellä pal-
velijoita tai muuta työväkeä, myy-
dessään talon hyväksi tunnettua
siementä, hevosia, karjaa jne. Talon
nimen omaksumiseen sopii ryhtyä
sitäkin suuremmalla syyllä, jos isän-
nällä sattuu olemaan joku tuollainen
yleinen nimi kuten Aaltonen, Virta-
nen, Laaksonen, Salminen, Salonen,
Lehtonen, Järvinen tai Jokinen, joi-
ta maassamme on satoja, jopa tu-
hansia. Muutto on sitäkin tarpee1-
lisempi, jos nimi on vieraskielinen,
joka ei sopeudu kansan puhekieleen.

Jokin aika takaperin kaatui rin-
tamalla Taipaleen kylästä Mikkolan



tilan isäntä, jolla virallisesti oli su-
kunimenään Lindgren. Kun omai-
set julkaisivat tällä nimellä sanoma-
lehdissä kuolinilmoituksen, kysyt-
tiin paikkakunnalla ihmetellen, ku-
ka on sennimellinen henkilö. Vain
lähin ympäristö ja tuttavat tiesivät,
että Mikkolan isännän nimi oli Lind-
gren. Tämä on vain yksi tapaus tu-
hansien joukossa todistamassa, ettei
Hämeessä hevin puhutella talon
isäntää vieraskielisellä nimellä, sa-
moin kuin sitä, että talonnimi aivan
väkisinkin tahtoo seurata uutta isän-
tää.

Humppilassa on vielä 3-4 pikku-
talon isäntää, joilla on vieraskieli-
nen sukunimi, mutta heitä puhutel-
laan omistamiensa talojen nimillä.

Mainitsemista ansaitsee, että
Humppilassa on useita harvinaisia
talojen nimiä, kuten Vauhko, Orro,
Syyri, Kinos, Iso-Kättö; Vähä-Kät-
tö, Rukko, Houkka, Köppi, Tiiri,
Koenkytö, Mailahti, Kauriinoja ja
Kultasaari, jotka ovat vanhoja pai-
kannimiä ja varsin sopivia sukuni-
miksi. Uusilla pikkutiloillakin on
monta harvinaista ja kaunista ni-
meä, todistaen suomen kielen suurta
rikkautta.

Mainitsin alussa, että on omat
haittansa, kun omistajalla on toinen
nimi kuin talolla. Postitoimistossa
ja puhelinkeskuksessa pitää pantätä
päähänsä kahdet nimet, joten väki-
sinkin alussa tahtoo tulla erehdyk-
sia, Kuvaavana esimerkkinä mai-
nitsen erään tapauksen, joka sattui
perisenkymmentä vuotta takaperin.
Kesäisenä päivänä tuli Somerolta
Humppilan asemalle 92 kg painoi-
nen rusthollari, joka kysyi Rukon
taloa. Hänet neuvottiin usean km:n
päähän Humppilan kylään, jossa on
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tämän niminen vanha kantatalo.
Siellä selvisi, että Rukon talon poi-
ka, jot.a ruothollari etsi, asuikin Koi-
viston kylässä toisessa talossa. Ei
muuta kuin hikoilla takaisin heltees-
sä. Rautatielle päästyään mies ky-
syi ratavartijalta, missä se talo, jos-
sa on Rukko isäntänä. Vartija neu-
voi naapuriinsa, koska siinä oli sa-
manniminen isäntä. Taas seurasi
uusi selvittely ja mies sai marssia
kolmanteen paikkaan. Jospa hän
olisi kysynyt Vauhkon taloa, missä
niinikään oli isäntänä kolmas vel-
jessarjasta, olisi vieras säästynyt
turhilta jalkavaivoilta.

Olen tästä asiasta ollut puheissa
monen kielimiehen kanssa ja he ovat
myöntäneet., että vanha tapa oli hy-·
vä. Mainerikas kielentutkija prof.
Heikki Ojansuu-vainaja lausui käsi-
tyksenään, että uusi kaksinimisyys
maanviljelijäväestömme keskuudes-
sa johtuu eräänlaisesta itserakkau-
desta entistä nimeään kohtaan. Hän
puheli, että vanhojen tilojen tyttä-
rien tulisi yhtenä naimaehtona vaa-
tia talon nimen käyttämistä suku-
nimenä. Olen kullut kerrottavan
prof. E. N. Setälän olleen puolestaan
sillä kannalla, että tällainen asia pi-
täisi lainsäädännöllä järjestää.

Uusien pikkut.alojen isännät saa-
vat kyllä kansan keskuudessa esiin-
tyä entisellä suku nimellään johtuen
tämä siitä, että talojen nimet ovat
tun tema ttomia.

Puhelimen käytössä olisi asialli-
sempaa ja samalla selvempää, että
vastattaisiin talon eikä isännän su-
kunimellä. Useassa vanhassa kan-
tatalossa omistajat näin tekevätkin
antaen siten oikean arvonsa esi-
isien raivaamalle viljelystilalle.

J a l m a r i M a t i s t o.
Forssan Lehdessä 29. 6. 43.



Torpparikysymys

Jo ensimmäisessä maanviljelys-
kokouksessaan 1881 esittivät Urja-
lan miehet keskustelukysymyksen
torpparien aineellisen ja henkisen
elämän kehittämisestä. Sittemmin
sama kysymys uusiutui vuodesta
vuoteen. Sen kehittämiseksi. kek.,
sittiin monia muotoja. Vuosikym-
menen aikana jaettiin huomattavia
palkinto rahoja torpparien viljelyk-
sistii. Vähävaraisen kansan kehittä.,
miseksi perustettiin kansakouluja
ja piirikirjasto. Maanviljelysseuran
palkintorahoista määrättiin to,rppa-
reille suurin erä. Niinpä 1894 ke-
säkokouksessa jaettiin palkintoina
kaikkiaan 675 mk (vastannee mei-
dän rahassa noin 10000 mk), ja
sii,tä annettiin torppareille viljelys-
palkkioiksi 100 mk.

On säilynyt eri henkilöiden lau-
suntoja torpparikysymyksestä kes,
kusteltaessa. Niistä voi henkilökoh-
taisesti huomata nimiä, jotka pon-
tevasti ajoivat torpparikysyrnysta.

Ihmisellä on suuri taipumus uskoa
enemmän pahaa kuin hyvää. Rajan
takaa evästettiin torppariasioilta
asiamiehiä ja vahvistettiin heihin
uskovia Lienee monelle nykypol-
ven ihmiselle mieluista tietää, mi-
ten viisikymmentä vuotta urjalainen
maanviljelijä torppariasiasta ajatteli,
ja miten hän luonnehti torpparien

Urjalassa 1880~luvulla.

vastaisen aseman.
Tämän kirjoittaja on onnistunut

löytämään valtiopäivämies A u-
g us t Per h on Urjalan rnaanvil;
jelyskokouksessa 1894 pitämän a-
lustuksen torpparikysymyksestä. Se
on harvinainen todistuskappale
siitä, miten valistunut maanviljelijä
silloin käsitteli torppariasiaa. Alus-
tus oli kokonaisuudessaan seuraava:

Torpparikysymys eli toisin sa-
noen torpparikansan tilan järjestä-
misestä vakavammalle kannalle kuin
se nykyään on, se on yksi nvkvai.,
kamme tärkeimpiä kysymyksiä.
Asiasta on paljon kirjoitettu sano ,
malehdissä. Siitä on keskusteltu
eräissä seuroissa. [opa tuo asia on
päässyt niin pitkälle. että se oli
keskustelun alaisena viime valtio-
päivillä. Sielläkin asia näytti herät-
tävän erittäin vilkasta keskustelua.
Mitään päätöstä tämän asian eduk-
si ei valtiopäivillä tällä kerralla
syntynyt, mutta arvattavasti asia tu-
lee uudestaan esille seuraavilla.
Mikä asiassa on ilahuttavampi puo-
li, on se, että tämä kansanluokka,
johon .asia likemm)in koskee" ni-
mittäin torpparit itse, ovat ruven-
neet asiaansa puuhaamaan. Useissa
paikoissa maatamme on nimittäin
pidetty torpparikokouksia. Näihin
on otettu innolla osaa. Toisissa
paikoissa on lausuttu toivomuksia,
vallan kohtuullisia. Niihin ajattele-
villa maanomistajilla ei luulisi ole-
van mitään muistuttarnista. Toisin
paikoin torpparit ovat tuoneet esiin
mielipiteitä, ijotka ejvat sovi yh-



teen terveen järjen kanssa, vielä
vähemmän voisivat mennä läpi
lainlaati jakunnassa.

Ei kuitenkaan ole kurrimaksutta-
va, jos torpparikokouksissa on lau.,
suttu kohtuuttomiakin toivomuksia,
sillä tämä kansanluokka vasta on
huomannut epävakaisen tilansa ja
ottaa myöskin ensiaskeleita julki-
suuden alalla oikeuksiensa puo.lus.,
tamiseksi ja edistämiseksi. Se siis
voi ensi..innosruksessaan olla liian
vaativainen.

Meidän täytyy kuitenkin joka
miehen tunnustaa. että asia on tär-
keä ja vaatii korjausta. Asian nv.,
kvise llä kannalla ollen voi siitä ke ,
hittYl kansallemme suuri mätähaa ,
va, jota on vaikea, ehkä mahdoton
parantaa. Tästä on meillä varot-
ta vana esimerkkinä muiden kanso-
jen sosialidemokraa ti t.

Tahdon aluksi kosketella niitä
epäkohtia, joita nykyisessä to rppa ri
iar iesternässä on. Suurin epäkohta-
josta muut torppariasian varjo.puo~
let johtuvat on siinä, että torpparien .
vuokraehdot suurimmaksi osaksi
on tehtv vain suupuheella. Hyvin
harvoin tehdään niitä kirjallisia.
Silloin kun niitä tehdään niin niissä
ei ole määrätty kuinka k~uvan tämä
sopimus on veimassa. Siinä kohdas
sa tilojen haIti jat pidättävät itsel:
leen vapaan vallan. Koska tilan-
omistaja näkee hyväksi, niin lähet-
tää hän ennen tuomaanpäivää lau-
tamiehen torpparille viemään irti;
sanomisanomuksen. Lopputulos on
se. jos torppari ei marian päivänä
jätä torppaansa, niin kesällä tulee
nimismies maaherran päätös muka-
naan ja sillcin asia on valmis. Suu-
rin osa torpan irta inta kirjoitetaan
vielä kulungeista.

On todella ikävä kohta, kun toi-
nen ihminen on niin suuresti rii p.,
puvainen toisen mielivallasta. EdeL
lä mainitun kohtalon pelolla voi-
daan torppareille asettaa ja vaatia
vallan kohtuuttomia veroja ja rasi-
tuksia. Nykyisin on tästä esimerk-
kejä, miten sopimattomasti on torp ,
parien kanssa menetelty ne onnek-
si eivät ole Urjalasta. '

On verojen suhteen menetelty
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toisinaan siten, että ensin on sovit-
tu kohtuullisesta verosta, johon
molemmat asiakkaat ovat suostu-
neet. Kekseliäs isäntä ei kuiten-
kaan meidän aikanamme tee sen-
laista kauppasopimusta, että vero-
päivät tehdään viikosta toiseen vaan
vaatii to rppa rin tekemään 50~100
päivää työtä silloin kun isäntä vaa-
tii. Talviaikana hänellä on lankku-
jen ajamista tai muuta vedättämistä
asemalle tai kaupunkiin Hän mää-
rää montako kappaletta torpparin
tulee päivässä viedä. Tinki on usein
niin suuri, ettei talon paras mies ja
hevonen voi-si sitä päivässä täyttää
hyvälläkään kelillä. Talviaikana keli
kuitenkin vaikuttaa palion kuor-
man kuljetukseen. Voi käydä niin,
että tor onarin 50 vercpaivast aan
saa tehdäkin sata päivää. [cs to.rppari
oalioksuisi tinkiä ja vielä uskaltaisi
jättää tekemättä. niin saisi hän jät-
tää kotinsa ja kontunsa

Suviaikana veropaivät otetaan
touko_ ja muuna kiireellisenä aika-
na. Isäntä ei ajattele, tuleeko torp;
parin touot tehtyä tai jäävätkö te-
kemättä. Tästä kaikesta torpparin
oma viljelvs kärsii ja aineellinen
toimeentulo huononee. Asia olisi
siis parannuksen tarpeessa.

To rppar ien elämän järjestäminen
vakavammalle kannalle on toiselta
puolen vaikeata. [os asia iärjestet-
tään lain avulla, niin koskee se
myöskin talollisia eikä ainoastaan
torppareita. On säilytettävä yksi-
lön vapaus ja omistusoikeus. On-
han se maa, jota torppari viljelee,
isännän laillista omaisuutta. Hä-
nellä on sen suhteen valta ioko vil-
jellä itse tai antaa vuokralle. Ve-
'roista on myös maanomistajan ia
vuokraa jan kahden sovittava, kol-
mannen tekijän niihin puuttumatta.
Torpparien taholta on lausuttu toi-
vomus. että valtion puolelta heille
määrättäisiin verot Mutta valtio
ei-sovi tarnanla isessa tapauksessa vä;
littäjäksi. Valtion tulisi aluksi os-
taa maanomistajilta ne maat, mitkä
kukin haluaisi myydä ja si-tten jär-
jestää ne tavallisiksi perintötiloik.,
si. Mutta tähän menettelyyn lienee
hyvin vähän toiveita, sillä lunastus
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tulisi nielemään suuria summia.
Mistä siihen saataisiin rahat?

Asia olisi korjattava uudella
maan vuakralailla, jeka olisi halli.,
tuksen ja säätyjen yhteisesti saatava
aikaan. Nykyisin vaimassa oleva
vuokralaki tosin säätää, että vuok.,
rasopirnukset olisivat tehtävä kir.,
iallisesti ja ollakseen vaimassa kol-
matta miestä vastaan, on ne oikeu-
dessa tilaan kiinnitettävä. Tätä
asetusta on kuitenkin hyvin vähän
noudatettu. Uudessa asetuksessa
olisi nimenomaan säädettävä, että
maanvuakraa koskevat kaupat ovat
määräajaksi kirjallisesti tehtävä.
lyhin aika olisi kymmenen vuotta,
[os tilan hallitus sillä aikaa vaih.,
tuisi, niin uudella isännällä ei olisi
oikeutta rikkoa kauppaa. Toinen
tärkeä kahta olisi saatava asetuk-
seen, että niissä olisi pidettävä tulo-
ja lähtökatselmukset, josta taimesta
pidettäisiin pövtakirja, josta kurri-
painenkin osapuoli saisi otteen.
Olisi asetettava lautakunta, johon
tulisi, erittäin valitut asianymmärtä-
vät miehet katselmus ta pitämään.
[os vuokraaja olisi tehnyt senlaisia
parannuksi, joista hän ei olisi saa;
nut vaivainsa palkkioita, niin on
isäntä velvollinen ne arvion mu.,
kaan karvaa maan vuokraajalle. [os
tarp:paa olisi huonosti viljelty, niin
tulisi isännän saada korvausta tcrp.,
parjlta. Vuokralautakunta olisi suu-
ri turva torpparille ja luulisi tämän
vaikuttavan erittäin paljon hyvää.
Onhan niin, jos vuokraaja on tehnyt
suuria parannuksia torppaansa, hän
vai alla vakuutettu siitä, että hän
tulee saamaan työstänsä palkan, ios
tulisi satunnaisen tapauksen takia
torpastaan muuttamaan.

Uuteen lakiin olisi. saatava pykä-
lä tarpparille maksettavasta eläk.,
keestä, jata nykyään veimassa ole-
vassa laissa ei- ole. [os siis torppari
on ollut tilan maalla määrätyn ajan,
esim. 20-25 vuotta, niin velvoitet,
taisiin tilan haltia hänelle maksa-
maan elatuksen vanhoina päivinään.
Tilan haltijalle jäisi vapaus maksai,
siko -hän 'eläkkeen siten, että torp.,
pari saisi asunnon ja vähäsen vera-
tonta maata tai aritaisi hänelle

muulla tavalla elatuksen. Pääasia
on siinä. että torpparin pitäisi saa-
da eläkkeen siitä tilasta, mihin hän
on parhaan elin aikansa ja miehuu.
tensa työn tehnyt. Ei savi ihmi-
syyden kannalta, että moni kelpo
mies on tehnyt tilalle työtä koko
ikänsä, mutta .vanhaksi tultuaan,
kun voimat ovat loppuneet pako.,
tetaan vaivashoitoon. .

Ies nyt lain säännöksillä saatai.,
si in edellä mainitut kahdat järjes-
tettyä, niin ehkä ne tvvdvttäisivät
to rpparia ja maanomistajaa.

Hallituksen toimesta olisi iärjes-
tettävä komitea, joka perinpohiin
tutkisi asian ja sitten antaisi ehdo.
tuksensa valtiopäiville.

Alustus herätti erittäin vilkkaan
keskustelun. Maanviljelijät itse toi-
vat esiin torpparialoissa vallitsevia
epäkohtia. A m m e e n m ä k i
huomautti, että laki turvaa muitten
ihmisten etuudet ja oikeudet, mut-
ta ei torppar ikansan, sillä isäntää
nykyiset vuokrakirjat eivät sido,
mutta tar:ppari rangaistaan rikok.,
sestaan kaksinkerrain, .hän ajetaan
tiluksiltaan pois ja sakotetaan,
Suurtilojen torppareiden on kurnar-
reltava pikkuherraja, pidettävä pie-
niä kestejä välittäjille, ennenkuin
saa asiansa toteutettua, Torppari ei
voi saada kunnan renkiä ja joutuu
sille maksamaan palkkaa kaksin
verroin kuin muut viljelijät. -
M Y 11 ylä oli sitä mieltä, että pa-
rannuksia kipeästi, kaivataan =r-
parien asiassa. Rikkaat ajavat ta-
kauksilla torpparit mailtaan ilman
hankaluuksia. He kyllä jakelevat
rahojaan moniin tarkoituksiin, mut-
ta maata he eivät tahtoisi vuokrata.
Mutta nyt jo on torppariasiassa ta-
pahtunut parannuksia. _ A. R e t u-
I a i n e n vakuutti, että epäkohdat
korjataan selvällä ja perusteellisella
lailla. Vuokrakirjat ovat tehtävä pi.,



tempiaikaisia, mieluummin elinai;
kaisia, joissa määrätään, miten mo-
nen vuoden kuluttua veroa voidaan
lisätä ja kuinka paljon sitä korote-
taan. Silloin torpparit voisivat kas-
vattaa lapsiaan paremmin kuin ny_
kyisin. Aikanaan he taas voisivat
asua samaa torppaa isänsä seuraaja-
na. - Ali n arveli, että torppa-
rien turvallisuus vahvistuisi, jos
torpparien pojat saisivat etuoikeu-
den vuokralle tarj ottavaan torp-
paan. Lailla voidaan tehdä ra-
joituksia nykyiseen vapauteen maan
vuokraamisessa, mutta eivät ne tule
siksi, että liiallisesti suositaan torp-
pareita, mutta niillä tahdotaan tor-
jua ihmisen luonnollisia heikkuuk-
sia. Uusissa yrityksissä usein toi-
votaan liian paljon, mutta niillä
ovat omat vaaransa. Ne näkevät
usein sivulliset edeltäpäin.
K a r p piI a vastusti uutta torp-
parilakia, sillä se rajoittaisi työ- ja
toimintavapauden. - F 0 r s t e n
toivoi, että vuokrakirjat tehtäisiin
kutenennenkin,eihän ainakaan torp_
pari mene kirjoittamaan nimeää~
huonoon paperiin. Jos torppan
noudattaa täsmälleen isännän vaati-
muksia, niin kyllä haltia silloin ot-
taa syyt huomioon ja niiden perus-
teella ratkaisee asian. N y-
b e r g vakuutti, että lailla voidaan
korjata joitain kohtia, kuten irtisa-
nomisen ja rajoittaa maan vuoro-
vapautta, mutta tuskin muuta sillä
saadaan aikaan. Elämässä kyllä tu-
lisi toimeen itse torpparien kanssa,
mutta heidän renkinsä ovat onnet-
tomia, he eivät huolehdi isäntänsä
eivätkä talon hyväksi.

Asiasta hyväksyttiin seuraava pää-
töslauselma:

1) Sopimukset ovat tehtävä kir .
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jalliset, määräaikaiset, vähintäin
10-15 vuotta kestävät.

2) Tulo , ja lähtökatselmukset on
pidettävä ja suoritettava sen arvion
mukainen korvaus toiselle asian-
omaiselle.

3) Vanhuuden eläke on turvatta-
va torpparille,

4) Jos tilus isän kuoltua vuokra-
taan, on etuoikeus siihen pojalla.

Peittelemättä toivat Urjalan
maanviljelijät esille torpparilaissa
vallitsevia epäkohtia. Niitä ei liene
poimittu Urjalan oloista, kuten
alustajakin toteaa. Sain kasvaa nuo-
ruuteni päivät Halkivahassa ja seu-
rata Perämaan' torpparien elämää.
Se ei missään suhteessa poikennut
talollisten sen aikuisesta elämästä.
Varallisuus heillä o.li kohtuullisen
hyvä. Työtä tehtiin ja tyytyväisinä
elettiin. Valitusvirret olivat koko-
naan tuntemattomia. Joittenkin
torpparien isäntien ulkoasu muis-
tutti erittäin hyvinvoipaa »porva ,
ria». Hevoset olivat hyviä ja val-
jaat väIkkyivät. Seudulla oli torp-
pareita 10-15 asumusta.

Sittemmin sain toimia Höllä;
mäen tcrpparien keskuudessa. Heil-
lä oli varallisuus oikein hyvä ja si-
vistysriennoissa he pyrkivät toimi-
maan eturintamassa. Monet heistä
ovat nykyisin varsin hyvässä talou-
dellisessa asemassa. Isältä pojille
siirtyivät torpat ; kahdenkymmenen
vuoden ajalla tapahtui yksi ainoa
muutto, sekin omatahtoisesti. En
koskaan kuullut valituksia, en ha-
vainnut tyytymättömyyttä, mutta
hyväsydämisiä, avuliaita ihmisiä ta-
pasin kaikkialla.

On selväkin,että torpparien ta-
loudellinen tila ei aina ollut yhtä
hyvä, kun »neljä tyhjää kättä» pe-
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rusti kodin, ja perheet olivat usein
lapsi rikkaita. Mutta talosta autet-
tiin alkuun. Niinpä Halkivahassa
erään talon isäntä luovutti palveli-
jalleen torpan. Asunto tehtiin al-
kuun yhteisvoimin ja talosta annet-
tiin nuorikolle lehmä ja mies sai
hevosen sillä ehdolla, että saa mak-
saa sen jos jaksaa. Jos erimielisyyk-
siä joissain syntyi, niin oli syy yhtä
hyvin Jampaissa kuin paimenissa-
kino Lapset totutettiin työhön ja
jumalanpelkoon ja heihin istutet-
tiin omin voimin toimeentulevan
ihmisen kunniakas henki. Yhteis-
kunnan apuun ei nojauduttu, eikä
sitä pidetty kunnolliselle ihmiselle
soveliaanakaan. U rj alan' köyhäin-
hoidon asiakirjat mainitsevat vain

JOItaIn sukuja, jotka polvesta poL
veen nauttivat kunnan apua, mutta
syy lienee enemmän heissä ollut
henkistä kuin aineellista laatua.

Emme kuitenkaan epäile, että
torpparioloissa oli jossain päin ja
Urjalassakin niitä epäkohtia, joita
aikansa lahjakas ja valistunut maan_
viljelijä A. Perho alustuksessaan
esiintoi Se toteaa myös sitä hu-
maanista katsantokantaa, jolla asi-
oita tahdottiin korjata, esittäen
melko radikaalista suuntaa.

Ei ole epäilystäkään, että mai-
nittu esitelmä vaikutti paljon hy-
vää Urjalan torpparielämään ja eh-
kä lavearrimallekin.

E e v e r t t i V e h m a S.

Forssan Lehdessä 2. 9. 1943.



Heikki Könnö Liesjärven N iinimäessä.
Useita vuosia sitten (1937) julkai-

sin tässä lehdessä muistelman Tam-
melassa hyvin tunnetun kansanmie-
heri Heikki Könnön lapsuudenkodis-
ta ja hänen ensimmäisistä aikaan-
saannoksistaan kotikylän piirissä,
teoista, jotka osoittivat hänessä pii-
levän jo pienestä pitäen tulevan
toiminnan miehen ominaisuuksia.
Olen saanut aiheen julkaista jatkoa
hänen elämänkuvaukseensa nyt, kun
kuluneena suvena olen häntä mo-
nen asian yhteydessä joutunut kai-
paamaan ja Hykkilän-Lunkaan
isäntien kyläkokouksessa sain tilai-
suuden pitää hänestä muistopuheen.
Niille vieraskyläläisille, jotka eivät
Heikki Koivistosta satu sen -enern-
paa tietämään, palautan muistiin,
että hän kuoli Hykkilässä viime jou-
lukuussa 82-vuotiaana.

Kerron nyt Heikki Könnön elä-
mänkokemuksista seuraavan vai-
heen, 24-vuotisen toiminnan ajan
Liesjärvellä, jossa hän oli Niinimäen
kruunun tilan vuokraajana. Hän oli
19-vuotias,kun hän sinne kotikyläs-
tään 1879 muutti vanhempineen ja
isovanhempineen. Heikki oli siis
parhaan miehuutensa ajan työsken-
nellyt tuossa kaukaisessa erämaata
Jossa, kun hän 1903 sieltä muutti ta-
kaisin kotikyläänsä Könnön talon
vuokraa] aksi.

Tammelan Liesjärven kulmakun-
taan yhtyy välittömästi idässä Lo-
pen pitäjän laajat metsäalat ja ete-
lässä Pyhäjärven ja Kärkölän järvi-
ja metsärikkaat erämaaseudut. Tä-
män laajan alueen keskelle jää suu-
ri Omenussuo, josta vesien sanotaan
virtaavan kolmelle taholle. Niini-
mäen talo on lähellä Lopen rajaa,
metsien keskellä, laakealla mäellä,
jonka laella sen viljelyksetkin ovat.
Noilta kivi siltä pelloilta on yli met-
säisten notkojen ja soiden väljää nä-
köalaa kaukaisemmille harjuille.
Naapuriasumuksista näkyy joko ra-
kennuksen pääty tai ainakin savu-
patsas.
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1880-luvulla noilla penikulmaisilla
metsä seuduilla tavattiin vielä Etelä-
Hämeen viimeiset karhut. Vuosina
1882-84 karhu tappoi tai repi Lo-
pen ja Tammelan erämailla toista-
sataa elukkaa. Heikki Könnökin
joutui kerran ampumaan kontiota,
mutta ei nähnyt hämärässä kyllin
tarkasti tähdätä. Karhu ärähti ja
oli päälle tulla, mutta hävisi sitten
metsään. Kun myöhemmin lähei-
sestä järvestä löydettiin karhuuraa-
to, se saattoi hyvinkin olla Heikin
ampuma. Metsästäjät tiesivät, että
karhu kuolee vain selkäruodosta,
aivoista tai sydämestä. Heikin naa-
puri Isoaho vei kerran korpeen he-
vosenropan syötiksi, mutta karhu
haistoi miesten jäljet, kiersi heidän
ympäri ja poistui.

Seudun viimeinen karhu ammut ..
tiin 1887 Loukeen ja Riimalan Ali-
talon välillä. Kun tuotiin sana, että
karhu oli karjan kimpussa, meni
Alitalon isännän veli Skogberg am-
pumaan, mutta luoti lensi sivu.ja is-
ki mäntyyn. Nyt saapui paikalle
itse isäntä Kalle Skogberg ja am-
pui paikalle. Karhu juoksi sentään
vielä satakunta syltä. Heikki Kön-
nö kertoi silloin olleensa pajassa,
jonne kuuli sekä karhun mörinän
että pamaukset, ja sanoi kohta se-
pälle: »Nyt Alitalo ampus karhun».
- »Kyllä se karhu henkees pittää»,
vastasi seppä. Mutta Alitalo oli on-
nellinen metsämies eikä hän koskaan
ampunut hukkaan. Aamulla Könnö
kuuli rattai tten kolinaa kujalta ja
sanoi sepälle: »Tuolta Alitalo nyt
tuo karhua». Seppä ei uskonut.
»Lehmää sieltä tuolaan», sanoi hän.
Ali talo tulla kolisteli vireällä ja säy-
seällä mustallaan (sitä ei tarvinnut

ohjistakaan kiinni pitää, kun sillä
kivisiä peltoja kynti) ja sitoi sen pa-
jan eteen. - »Alitalolla taitaakin
olla karhu rattailla», sanoi Heikki.
»Niin on», myönsi toinen ja ihmet-
teli. Karhu oli iso naaras, roikkui
yli roukon. Isäntä vei lihat Hämeen-
linnaan, jossa sai karhusta vähän
toistasataa markkaa ja Lopen kunta
maksoi tapporahaa 100 mk. (Kalle
Skogberg kuoli vasta 1939 n. 95-vuo-
tiaana.)

Niinimäessä Heikki rupesi poltta-
maan myös hiiliä. Ennestään hän
oli Hykkilässä polttanut tervaa,
mutta hiilimiilu oli hänelle outo.
Markus Loukee poltti Könnölle en-
simmäisen hiilimiilun. Kun polttoa
oli kestänyt 7 viikkoa (mies oli päi-
väpalkallal), Könnö antoi miehen
mennä ja jatkoi itse miilun poltta-
mista. Viikon päästä se oli valmis
ja hiiliä tuli. Niinimäessä ollessaan
Heikki poltti kymmenkunta hiilimii-
Iua, tervamiiluja ainakin kaksikym-
mentä. Muuten Könnö kertoi, että
kun hän miilulla murehti, kuinka
kuulee herätä, kun uni otti vallan,
joku näkymätön olento huusi hä-
nelle kauniilla miehenäänellä : Nouse
jo miiluas kattomaan.

Varsinkin Lopen puolella poltettiin
näinä aikoina paljon hiiliä. Kerityn
järven takamailla sijaitsi 7 Salon
kartanon torppaa. Niillä oli hiili-
vero, kullakin yksi miilu vuodessa.
Hiilet oli vietävä Rautakosken teh-
taalle. Hiilen poltto aloitettiin syk-
syllä ja sitä kesti yli talven. Rau-
takosken tehdas oli ostanut Pyhä-
lammilta 40 ha.n metsäpalstan ja
siellä Kolari Kalle-niminen mies
poltti talvisin kolmekin miilua. -
Miilumiehillä oli jopa niin suuria



korsuja, että Uunikankareen torpan
koko väki saattoi sellaisessa asua.
Joskus sattui tapaturmiakin hiili-
miiluilla. Kerran putosi hiilenpolt-
taja Vuotinaisten puolessa miiluun
ja paloi niin tyystin, että vain hänen
saappaittensa korkoraudat löydettiin.

Heikki Könnö joutui Niinimäessä
ollessaan paljon teurastamaan elu-
koita, eräänäkin syksynä 72 sikaa.
Hän teurasti myös hevosia ja söi
niiden lihaa, mikä oli vallan outoa
tuona aikana, jolloin hevosnylkyri
oli aina erikseen ja kovin kuorottu
ja jolloin hevosta pidettiin saastai-
sena. Mutta Heikki päätteli, että
koska Mustialassakiri syödään hevo-
sen lihaa, miksei hän sitten. Kerran
taas hän otti 13-vuotiaan valakan
lihat korjuun ja pani parhaita paik-
koja uuniin. Hän kutsui erään Kus-
taa-nimisen miehen maistamaan. Tä-
mä kauhistui, mutta rupesi kummin-
kin maistelemaan, kun näki, kuin-
ka Könnökin pisteli lihaa poskiinsa.
Lopulta Kustaa sanoi: »Tei narraat-
te, tää on härjän lihhaa». - Liesjär-
vellä kesti 10 vuotta ennen kuin toi-
set rohkenivat seurata Könnön esi-
merkkiä. Siihen asti ei hevosenrop-
pa kelvannut muuhun kuin karhun
syötiksi.

Jo Niinimäessä ollessaan Heikki
Könnöä haettiin paljon eläimiä pa-
rantamaan, varsinkin lehmän poiki-
mahalvauksiin. Lopen puolelta asti
tuli avunhakijoita. Kerrankin hän
teki yön pimeydessä vaivalloisen
matkan Uunikankareen torppaan.
Usein häntä haettiin myös sellaiseen
hätään, että lehmä oli niellyt kurk-
kuunsa perunan. Heikki kertoi, että
silloin täytyi menetellä hiljaa ja va-
rovasti, ettei lehmä hätääntynyt;

21

hän otti lehmän paan kainaloonsa
ja hivutti perunan kauniisti kurkus-
ta alas. Lehmä täytyi perunakasas-
takin, johon se oli varkain päässyt,
ajaa' pois hienosti, muuten se vielä
lähtiessään hotkaisi perunan, joka
meni kurkkuun. Kerran häntä haet-
tiin katsomaan sairasta sikaa, joka
piti teurastaa. Hän otti mukaansa
puukon ja kirveen eikä sika muuta
tarvinnut kuin lyömistä. Hän laski
aseensa lätin nurkkaan ja koetti ta-
voittaa sikaa. Tämä sippuroitsi vas-
taan, päästi tarpeensa ja ruoka ru-
pes taas kulkemaan. Mutta Könnön
parantamismaine lisääntyi ja häntä
pidettiin melkein noitana.

Myös hevosia Heikki joutui pa-
rantamaan. Kerrankin oli Lehti-
mäessä mennyt seiväs hevosen rei-
teen ja taittunut niin, että ll-tuu-
mainen kärki jäi sisälle. Hän suu-
rensi ensin haavan ja kiskoi sitten
kärjen pois hohtimilla. Heikki oli
joskus lukenut jotain eläinlääkäri-
kirjaa, mutta pääasiassa hänen rau-
hallinen esiintymisensä auttoi häntä
parannuspuuhissa.

Ihmisparantajanakin Heikki Kön-
nö joutui toimimaan noilla kaukai-
silla metsä alueilla. Sijoiltaan men-
neitä jäseniä hän varsinkin vaansi
paikoilleen. Hän oli kerran nähnyt,
kuinka lukkari Gustafsson Liesjär-
vellä veti jäsenen paikoilleen ja siitä
hän tempun oppi. Lääkäriä ei Lies-
järven perukoille useinkaan haettu,
joskus vaikeimpiin synnytyksiin.
Riimannin Ylitalon äiti toimi seutu-
kunnalla onnistuneena lapsenpäästä-
jänä.

.Alinomaa Heikki Könnö joutui
kuljettamaan ruumiita Liesjärveltä
Tammelan kirkolle. Hänellä oli hy-
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vät kärryt, joilla pääsi kivisilläkin
metsä teillä. Myös ruumiin veisaa-
jaksi häntä haettiin.

Niinimäen kivisissä pelloissa me-
nivät sahrat ehtimiseen rikki. Hyk-
kilän seppä kävi niitä siellä korjaa-
massa ja jätti sitten toiset palkeen-
sa Heikin luo. Lopulta hän esitti,
että tämä laittaisi edes jonkinlaisen
pajan. Heikki teki sen oikein hir-
sistä. Kun taas kerran sahran van-
nas metni poikki, Heikki meni pa-
jaan, jossa hänellä jo oli pihdit ja
vasarat sekä sepän palkeet. Kiven
päällä hän vantaan takoi ja siitä hän
sepän työnsä alkoi. Vähän-Herttoon
poika, joka oli ollut Hykkilän sepäl-
lä opissa, takoi Heikin pajassa pa-
rina vuonna. Lähiseudun asukkaat
rupesivat nyt tuomaan hänelle sah-
rojaan ja muita kalujaan korjatta-
vaksi. Helsingistä hän toi monet
Iekat ja meisselit pajakalustoonsa,

Niinimäessä Heikki joutui teke-
mään ränkiä omaa tarvettaan var-
ten, sitten Hykkilässä vieraillekin.

Myös meklarina Heikki Könnö
kulki huutokaupoissa ei yksin Lies-
järvellä, vaan Forssan puolella, jopa
Jokioisissa asti. Tätä tointa, johon
Heikki hyvin sopi leikkisän ja sa-
navalmiin puhekykynsä ansiosta,
hän jatkoi sitten vielä Hykkilästäkin
käsin.

Kuutena kesänä asui Niinimäessä
Evon metsä koulun harjoittelijoita.
Heitä oli 12-16 joka suvi viitenä
viikkona. Niinimäessä koko sakki

ruokittiin; mm. tehtiin kaljaa joka
päivä. Forstmestari Nylundin joh-
dolla oppilaat harjoittelivat maan-
mittausta, kartoitusta, metsänarvioi-
mista ym. Vahteriston maalla, joka
oli alaltaan lähes 10 km". Silloin
oli Niinimäen erämaa talossa vilsket-
tä ja Heikillä puuhaa, hän kun jou-
tui evolaisia myös usein kyyditse-
mään Mustialaan.

Niinimäestä käsin Heikki kävi jo-
ka suvi Turussa, jonne kuljetti ter-
vaa. Helsinkiin hän taas vei kuor-
massaan eläimiä ja voita, jonakin
suvena kahdestikin. Tervaa hän vei
myös Tammisaareen ja myi sitä lit-
rakaupalla kymmenissä maalaispitä-
jissä, jotka sijaitsevat Helsingin--
Hämeenlinnan rautatien länsipuo-
lella. Hämeenlinnassa Heikki joutui
harvoin käymään. Kerran hän kyy-
ditsi forstmestari Nylundin Evolle
asti.

Niin monitaitoinen mies kun Heik-
ki Könnö olikin, hän kyllä ennätti
myös hoitaa vuokratalonsa hyvin.
Korvesta hän kuokki paljon peltoa
niiden 24 vuoden aikana, jolloin hän
Niinimäkeä viljeli. Talon raken-
nukset hän myös uusi melkein koko-
naan.

Kun metsänhoitaja L. Karsten ru-
pesi ehdottamaan, että Heikki muut-
taisi Hykkilään Könnön talon vuok-
raajaksi, hän myi Niinimäen vuokra-
oikeutensa 3.000 mk:sta ja palasi ko-
tikyläänsä.

E. A a 1t 0 n e n.
Forssan Lehdessä 16. 9. 1943.



Unohdettu ,kylätie.

Hykkilä on pitkä kylä, sillä, sen
piiri ulettuu Kuivajärvestä Pehkijär-
veen, jota väliä on yli 6 km. Asutus
on sijoittunut ja viljelyksetkin ovat
pääasiassa raivatut tuon pitkän kais-
taleen molempiin päihin, järvien
rannoille. Täällä Kuivajärven kivi-
sillä ja hiekkaisilla rantamäillä si-
jaitsee kylänalkuas,utus, joka on jo
noin puolen tuhannen vuoden vanha,
- sinne Loimosten alaville niitty-
maille raivattiin Yli- 'ja Alitalo vasta
1700-luvulla. Ja laajat metsämaat
levittäytyvät Pehkijärven ja Hykki-
Iän välille vieläkin.

Huono, mutta suora kylätie johtaa
metsän halki Kuivajärveltä Pehki-
järvelle. Tuon kaidan tien pohja on
vanha, sillä alkupäästään se on
kautta vuosisatojen ollut aidattuna
kujana, joka erotti itäisen ja länti-
sen kylävainion toisistaan ja vei nii-
tyille ja kaskimaille. Ainakin, vii-
dentoista sukupolven ihmiset ovat
tuota' kujaa astelleet; karjat siitä on
ajettu laitumille, puu- ja heinäkuor-
mat Iasketettu kotiin, sitä on kul-
jettu jalan, ratsain ja ajopelein ..

Mutta nyt tuon vanhan kylätien
paras käyttöaika on jo takanapäin,
sen merkitys unohtumassa. Se on
painumassa metsiin, josta se kerran
raivattiin.

Eräänä sunnuntaina tänä suvena
kuljimme tuon vanhan kyläkujan
Loimoisista Hykkilään. Oppaanam-
me oli Mikkolan isäntä. Lähdimme
Arvelan uudistalosta. Koko tuota
piiriä, jonne hykkiläisten maat siellä
Pehkijärven rannalla levittäytyvät,
sanotaan K a u h t i k s i. Kyläkuja
menee Myllykylän-Loimosten maan-
tien poikki Saarilan kohdalla. He~i
sen ohi päästyämme entinen tien-
pohja painuu vesiperäiseen niittuun,
melkein suohon. M a t i s saa n ojan
yli vievän sillan palkit ovat mädät
ja poikki. Parinsadan metrin päästä
menemme R i i t 0 jan yli. Kansan-
tarina kertoo, että siinä aikoinaan
hykkiläiset ja hevoniemeläiset tap-
pelivat rajariitojen takia, ja tosiaan
on näiltä main vanha rajatuomio
v:lta 1506.

Oppaamme kertoo, että vielä pari
vuosikymmentä sitten kyläkuja oli
Riitojankin kohdalta hyvässä kun-
nossa. Oli pidetty tien hyväksi ilta-
mia Hykkilässä, kerran Loimosissa-
kin ja niistä saaduilla varoilla vedä-
tetty Riitojalle suuria sorakasoja.
Keväisin, kun Mikkolankin miehet
palasivat kotiin kyntötöistä, pysäh-
dyttiin aina, kun suutari Ilmonen oli
mukana, Riitojalle ja levitettiin so-
raa tielle. Eräänäkin syksynä Mik-
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kolan isäntä oli alle rippikoulun
ikäisten poikiensa kanssa tietöissä
23 päivää jolloinkin tämän vuosisa-
dan alussa. Ilmos-suutari oli tien
laittoon hyvin innokas. Hänellä oli
päämääränä saada tie hyvään kun-
toon. Hän se iltamissakin toimi uut-
terana pilettien myyjänä ja valisti
niitä kyläläisiä, jotka väittivät, ettei
tietä muut tarvinneet kuin Mikkolan
talo. Suunnilleen puoli vuosisataa
sitten Mikkolan isäntä ja Stenberg
mittasivat tielle kilometrien paikat
ja nuoret miehet pystyttivät suvi-
ehtoina tien viereen kiviset kilomet-
rimerkit, jotka ovat vieläkin jäljellä.
Myöhemmin myös Könnön Heikki
osallistui tietöihin.

Hykkilästä lukien on kuudes kilo-
metrikivi Loimosten Ylitalon luona,
viides K ö p i n veräjällä. Olimmekin
juuri päässeet tuohon Köpin koh-
dalle. Se on laajahko maanpiiri ;
vasemmalla näkyy nittty, joka on
entisiä Riihimäen Selmin viljelyksiä
ja kuuluu nyt Arvelan Matille. Van-
ha kyläkuja nousee siitä yläväm-
mille maille. Metsä on saanut va-
paasti kasvaa tien päälle, niin että
paikoin sukellamme kuin metsän
peittoon. Oikealle kädelle jää S e i t-
te m ä n m e r k i n k 0 r p i. Se on sa-
laperäinen nimi ja viittaa vanhoihin
rajankäynteihin. Metsä on sillä kul-
malla sankkaa ja louhikkoista.

Oikealle jää N ä s ä n k a I m a n
kulma ja tulemme yli V u 0 h i s i l-
Ia n korpeen, joka jälleen on alavaa
ja märkää rotikkoa. Neljän ja puo-
len kilometrin kohdalla on L e p-
p ä y s h 0 n g a n mäki. Nimi viittaa
siihen, että ennen vanhaan tässä
kasvoi honka, jonka juurelle jalka-
mies istahti lepäämään. Nyt ei hon-

gasta näy enää kantoakaan. - Tältä
kohdalta haaraantuu vasemmalle
talvitie. Sitä käytettiin aikoinaan ta-
saisena oikotienä, joka Kelhun kaut-
ta johti Nummenpään riihten taakse.

Leppäyshongan mäellä kuulen li-
sää tarinaa vanhasta kylätiestä.
Hykkilästä oli vielä 25 vuotta sitten
paljon asiaa Loimosten puoleen. Ke-
väin syksyin käytiin Kauhtissa ja
Köpissä kyntämässä, suvisin heinää
korjaamassa. Kolmen talon: Sipilän,
Könnön ja Mikkolan maita oli tuolla
kulmalla, Sipilällä vielä kaksi torp-
paa, Veniniemi ja Kulmala, Könnöllä
Saarila. Torpparit ajoivat joka viik-
ko emäkylään tätä tietä pitkin taks-
värkkiä suorittamaan. Heinänteon
aikaan kunkin talon väki viipyi Loi-
mosissa viikon, joskus kauemminkin.
Heinäväet olivat yötä Ylitalossa,
Saarilassa taikka heinäladossa. Eh-
toisin nuoret kokoontuivat Hevos-
kosken sillalle tanssimaan. Ne olivat
hauskoja aikoja. Syyssuvesta vietiin
näille kaukaisille takaniityille Mik-
kolan karjaa. Kuusikin viikkoa kar-
jaa siellä laidunnettiin. Riitojalta Ja
Köpistä ajettiin lehmät ensin joka
yöksi kotiin, mutta eräitä vuosia
myöhemmin Mikkolan naisväki kävi
siellä lypsyllä ehtoin aamuin. Ensi
aikoina maito tuotiin kotiin kanta-
malla. Kun kahdessa tongassa oli
usein 50 kiloakin maitoa, oli kanta-
minen raskasta. Molemmilla kanta-
jilla pitikin olla olkapäillä tangon
alla nahkaiset olkapaikat. Vasta sit-
ten, kun lehmät siirrettiin Kauhtiin
saakka, alettiin maitoa kuljettaa he-
vosella. Kun oikotie kuitenkin oli
huono, täytyi ensin kulkea hevosella
Myllykylän kautta, kunnes Hykkilän
-Loimosten tie saatiin korjatuksi



siksi hyvään kuntoon, että voitiin
ajaa suoraan. Tätä jatkui v:n 1922
vaiheille asti.

Leppäyshongalta lähdettäessä tie
painuu taas mäkien väliseen syökän-
teeseen. Siinä on kerran ollut veto-
oja ja palkit sen yli, mutta nyt niistä
ei ole jälkeäkään. Paikalle on näin
sateisena suvena muodostunut soi-
nen rapakko, josta on työläs päästä
ohi kuivin jaloin, vaikkapa mutaan
on heitetty riukuja. Saa siinä postin-
kuljettajakin pyörineen rypöä monta
kertaa viikossa.

Neljän kilometrin kohdalla on
Ra s san m ä k i, josta. vain 50 syl-
Iän päässä sijaitsee Jussilan Ras-
sankulma niittuineen. Rassanmäen
toisellakin puolella on pehrnyt ra-
pakko, jonka alle kova tiepohja on
jo vuosia sitten hävinnyt. Nousemme
jälleen vähäiselle mäelle, jonka nimi
on H e von p i e r ö t ö n. Sillä kohtaa
metsässä on sammalen peitossa van-
hoja naurishautoja, joista tiedämme,
että täällä on ennen nauriskaskia
viljelty. Tästä ennen vanhaan Lep-
päsillan torpparin tie kulki Rassan
niituille, joiden lävitse Oksjoki juok-
see muodostaen rannoille heinäisiä
puasteita.

Noin puolen kilometriä edelleen
asteltuamme saavumme R a u k 0 n-
s i II a II e; kai siinäkin notkelmassa
on joskus kapulasilta ollut. Näillä
tienoin Mikkolan isäntä näyttää
meille lähteen, jota sanotaan N u m-
m i 1 ä h tee k s i. Viitseliäät kylä-
läiset ovat joskus aikoja sitten teh-
neet sen ympärille kestävän kivi-
arkun.

Kolmas kilometrikivi on sattunut
P 0 s 0 n m ä e II e. Metsämaa on jo
käynyt tasaisemmaksi, nummimai-
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seksi. Kaunista männikköä kasvaa
tien molemmin puolin. Pian saavum-
me L e p p ä s i II a ll~, jonka lähis-
töllä vielä muistetaan kaunis saman-
niminen torppa. Olemme idyllisen
K e 1h u n j ä r v en päässä ja me-
nemme yli K a n t t a u s s i II a n,
vaikka tuskin siinäkään enää näkee
merkkiä minkäänlaisesta sillasta.

Olemme tulleet jo asutuille mail-
le, Ketolan ja Nummenpään entisten
torppien kohdalle. Siellä Nummen-
pään pellon takana on H 0 s i 0 s-
n u m m i. Hiekkaisen kujan varsilla
kasvaa komeita katavia. Veräjä on
KaI t i n s i II a n kohdalla. T ö m i-
s e v ä n loivalla hiekkamaalla kan-
gas todella tömisee askelten alla.
Tien molemmin puolin on metsään
raivattu pieniä pellonlappuja
M ö r t t älä n p y Ö 1 i, S ä t e-
t eri n p y Ö 1 i ja P i t k äpy Ö 1i.

Ensimmäisen kilometrikiven koh-
dalta johtaa oikealle kaita P a u n u-
hoI m a n tie. Se oikaisee Hykkilän
kylätielIe Kannilan luona. Vielä au-
kenee eteemme V ä h ä suo, jonka
poikki kyläkuja vie. Niin uskomatto-
malta kuin asia tuntuukin, on tämä
suo tai osia siitä ollut aikoinaan vil-
jelyksessä. Kun vielä olemme ohitta-
neet Suo s i II a n piirin, tulemme
mäelle, josta Hykkilän kylä aukeama
levittäytyy eteemme kaikessa kau-
neudessaan taustalla Kuivajärven
sininen pinta.

Hykkilän-Loimosten kyläkujan
vaiheet ovat opettavat. Ne kertovat
ensinnäkin, että missä ikänänsä ih-
minen jatkuvasti kauan aikaa
(toisinaan siihen tarvitaan vuosi-
satoja) kulkee, hän antaa ni-
men pienellekin mäelle ja ojan-
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teelle. Toiselta puolen ihminen ha-
luaa yhteisellä nimellä merkitä ko-
konaisia metsä- ja niittupiirejä.
Tuon tien vaiheet muistuttavat meil-
le myös, mitä vapaaehtoisellakin
työllä aikaansaadaan, kun on mie-
hissä innostusta asiaa kohtaan. Hyk-
kilän-Loimosten kyläkuja ei ole
koskaan ollut jakotienä. Sitä kunnos-
tettiin aikanaan talkootyönä ja se
oli kyllin arvokas aihe iltamien jär-
jestämiseksi sen eteen. Kysyä saat-
taa, olisiko vielä meidän aikanamme
kylän nuorissa miehissä viitseliäi-
syyttä mitata 6 kilometrin mittainen
metsätie ja pystyttää sen varteen ki-
lometrikivet. Ilmos-suutari ei itse
paljonkaan tuota tietä tarvinnut, sen
kun joskus kävi syntymäkodissaan
Rekimäessä. Mutta häneen oli iskey-
tynyt aatos nähdä Hykkilä ja Loi-
monen ajokuntoisella tiellä toisiinsa
yhdistettynä. Hykkilässä oli toinen-
kin mies, nimismies Aksel Sylvin,
joka halusi kaikkialle Tammelaan
hyviä maanteitä. Kerrotaan, että hän
omilla varoillaan kustansi Loimosten
tiellekin Kannilan Vihtorin viikko-
määriksi parannustöihin. Kunnia
sellaisille miehille!

Ja Hykkilän-Loimosten välinen

metsätie olikin lähes 20-vuotisen hil-
jaisen uurastuksen jälkeen 1920-
luvun alkaessa niin hyvässä kunnos-
sa, että sillä sai rattailla laskettaa
täyttä ravia päästä päähän. Jonkin
kerran siitä autollakin ajettiin.

Mutta sitten tuli taantumus. Loi-
mosten torpat itsenäistyivät. Torp-
parit eivät enää tarvinneet tuota
metsätietä taksvärkkimatkoihinsa.
Myllykylän maantie veti puoleensa
kaiken Loimosten liikenteen. Karjaa
lakattiin kuljettamasta Köppiin ja
Kauhtiin. Mikkolan ja Könnön tiloil-
la ei enää ollut muutakaan asiaa
Kauhtiin, kun Saarila ja sitten 1930-
luvulla Arvelan uudistalo rupesivat
noita maita viljelemään. Useina vuo-
sina ei enää postikaan kulkenut Loi-
-nosiin Hykkilän kautta. Leppäsil-
lasta eteenpäin harvoin tapasi ihmi-
sen Loimosten metsätiellä. Puut
kaartuivat tieuran ylle, ojat tukkeen-
tuivat, siltapalkit ja kapulasillat
mätänivät, eikä kukaan niitä enää
kunnostanut.

Mutta Loimosten vanha kylätie
odottaa uutta aikaa, jolloin sitä jäl-
leen tarvitaan. Kuka maailman me-
non tietää!

E. A a 1t 0 n e n.

Forssan Lehdessä 23. 9. 43.



Elämää Etela-Humppilan vnrneisessa
savupirtissä.

Ensi vuonna tulee kuluneeksi kuu-
sikymmentä vuotta siitä, kun Etelä-
Humppilaan kuuluvassa Myllyojan
torpassa saatiin valmiiksi uusi asuin-
rakennus ja perhe pääsi muuttamaan
uudenaikaiseen asuntoon. Sitä ennen
oli heillä ollut majana muinaissuo-
malaiseen malliin rakennettu oikea
savupirtti, jota lämmitettiin kivikiu-
kaalla.

Tämä historiallinen pieni uutis-
tor ppa sijaitsi Taipaleen kylässä,
noin parin kilometrin päässä Taipa-
leen talosta lounaaseen päin. Sen
laittoi synkkään metsään itsellismies
Juha Juhanpoika, joka oli syntynyt
helmik. 24 pnä v. 1812 ja palvellut
renkinä Huh taan kylässä Vahter is-
ton torpassa sekä sittemmin elänyt
itsellismiehenä Taipaleen talossa.
Hänet tunnettiin yleisesti »Lukker in»
nimellä, minkä nimityksen hän oli
saanut erään äreän vastauksensa joh-
dosta. Hän oli näet ollut kuokkimas-
sa, jolloin muuan Höijer-niminen
mies sanoi: »Yksinkös täällä vain
kuokit lukkeroittet». Uutisraivaaja
sattui olemaan huonolla tuulella ja

ärjäisi: »rnitä se sinulle kuuluu hel-
vetin lopokuikka». Tästä sai kysy-
jäkin lisänimen »Lopoku ikk a», vie-
läpä hänen tytärtäänkiri kutsuttiin
Kuikkasen Miinaksi. Torppa puoles-
taan sai nimensä sen lähettyviltä
Rantaojaan virtaa vasta ojasta, jossa
oli aikoinaan ollut jalkamylly.

Lukkeri, joka kuoli elok. 22 p. v.
1867 55 v. ikäisenä, ehti olla kah-
desti naimisissa. Ensimmäinen vai-
monsa Justiina Matintytär, synt. 2.6.
1815, kuoli 8. 6. 1858 heikkomielise-
nä. Toinen vaimo Maijastiina Mikon-
tytär, synt. 11. 8. 1820, oli kotoisin
Metsämaan kappelista, mistä muutti
Taipaleelle v. 1861. Lukkerista oli
sepitetty oikein laulukin. jossa hä-
nen perheasioistaan sanottiin:

Eikä Lukkerilla lapsia ollut
kuin »Nupukka» ja »Känsä»,
Lukkeri kehu koko kesän
Loimaalta naimaan menevänsä.»

Torpan perustaja teki ensin itsel-
lensä asunnoksi kuusinurkkaisen
rakennuksen, jossa oli kamari, ja
keittiö. Tämän hävitti tulipalo pe-
rustuksiaan myöten. Toista sen ta-

i
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paista asuntoa ei hän vähävaraisena
miehenä enää kyennyt rakentamaan,
vaan rustasi- oikean savupirtin, jon-
ka hakkasi tukevista hirsistä loppi-
nurkilla ja tiivisti välit sammalilla.
Pirtti oli lähes nelikulmainen ja
seinien pituus oli noin 51/2-6 metriä'
sekä korkeus räystään alta noin 3
m. Pää seinät olivat keskikohdaltaan
korkemmat ja kannattivat niitä
hirsiä, joitten päälle oli tehty katos.
Kattovuolioiden päälle oli ensin la-
dottu hyvin tiiviisti noin 10 sm vah-
vuisia pyöreitä puita, sitten noin 15
sm vahvuinen sammalekerros, joka
huolellisesti peitettiin suurilla tuo-
hilevyillä ja nämä vuorostaan mal-
kapuilla, joten suurimmatkin sa-
teet kestävä katto oli valmis. Pirttiin
johti matala ovi, jonka korkeus oli
noin 1,30 m. ja sen kynnys noin
50 sm korkeudella maanpinnasta.
Pienemmät paitaressut eivät siis
omin avuin päässeet ulos eikä sisälle.
Oven vastakkaisella seinällä sijaitsi
akkuna, jossa oli neljä pientä ruu-
tua. Kumpaisellakin sivuseinällä oli
aukot, jotka suljettiin leveästä puus-
ta veistetyllä palholla eli räppänällä.
Toisen räppänän yläkulmasta oli
lohkaistu pala pois. Sen aiheutta-
ma aukko tukittiin tarpeen vaaties-
sa rääsyllä, Mitään rostipermantoa
ei pirtissä ollut, sillä seinät olivat
tiiviisti pantu maahan kiinni ja jy-
kevät lattiapalkit asetettu paljaan
maan päälle. Vaikka pirtti sai olla
myöskin saunana, ei siinä kuiten-
kaan ollut varsinaista lavaa, vaan
seinästä toiseen ulottuvien vahvo-
jen hirsien päälle oli pantu pienem-
piä puita, joita sanottiin parsiksi.
Pirtissä piti elotkin riihittää ja kui-
vata, johon tarkoitukseen ei tieten-

kään sopinut umpinainen lava, vaan
parsipuut, jotka voitiin saunapäivinä
työntää toistensa viereen ja niiden
päälle tuoda alhaalta tuolit. Ovi-
seinän vasemmanpuoleisessa nur-
kassa oli saman tapainen kiuas kuin
riihissä ja sisäänlämpiävissä sau-
noissakin. Kiukaan seinämät olivat
tehty laakoista kivistä samoin tuli-
pesän valvauskin. Oven eteen kat-
toa vasten oli pystytetty riukupuis-
ta ja laudoista lappalaiskotaa muis-
tuttava suojus, eli pistos. Ulkosuo-
jia .ei ollut muuta kuin lato, jonka
päähän oli saatu kyhätyksi kolmel-
la seinällä suoja kotieläimille. Luk-
kerilla oli hevonen, vaikka hän lie-
nee ollut huono hevostuntija, kos-
kapa teki Turun syysmarkkinoille
hevosmatkan Huhtaan Palomäen
»kauramoottorrlla». Hänellä oli sa-
malla laitumella musta hepo, kuten
Palomäessäkin eikä hän tuntenut
omaansa, vaan valjasti vieraan juh-
dan kaupunki matkalleen. Oikea
omistaja luuli hevosensa tulleen va-
rastetuksi ja asiasta oli sukeutumai-
sillaan oikeusjuttu, joka kuitenkin
raukesi Lukkerin vakaasti selittäes-
sä, ettei hän voinut tuntea omaansa,
kun molemmat olivat yhtä mustia
kuin pikipadan pohja.

Savupirttinsä viereen ehti Mylly-
ojan torpan perustaja raivata pel-
toa vain tynnyrin alan. Hänen kuol-
tuaan asettui leskensä asumaan
Forssaan.

Lukkerin jälkeen sai uutispaikan
haltuunsa Huhtaan kylästä Juhalan
torpan poika Kalle, jolle sotaväessä
oli annettu sukunimeksi Lemström.
Tämä viekas, puhelias ja toimelias
mies sitten tekikin Myllyojasta var-
sinaisen torpan. Juhalan Kalle, jo-



ka torppariksi tultuaan tunnettiin
Myllyojan nimellä, syntyi jouluk. 4.
v. v. 1824 ja joutui sotaväkeenkin
vaikka pituutta oli vain 10 kortte-
lia eli 150 sm. Sotaväestä hän va-
pautui kuitenkin sen vuoksi, kun
miilupuita kaataessaan oli sattunut
tapaturma, jolloin solisluu katkesi ja
olkapää vioittui.· Tämä vioittumi-
nen ei tarmokasta toiminnan mies-
tä kuitenkaan myöhemmällä iällään
vaivannut. Hänen vaimonsa oli
Humppilan kylästä Rukon talon ty-
tär Josefa, syntynyt toukok. 23. p.
v. 1831 ja tunnettu toimeliaaksi nai-
seksi. Kun nimi oli näin vaikea,
kutsuttiin häntä Sehvaksi. Heikon
kuulonsa vuoksi ei Sehva-emäntä
paljon liikuskellut kotinsa ulkopuo-
lella.

Lapsia siunautui pariskunnalle
kolme tytärtä ja saman verran poi-
kia, joista nuorin, vieläkin elossa
oleva poika Juha, Vahteriston tilan
vanha isäntä, syntyi savupirtissä
syysk. 19. p. v. 1873. Rohkeutta ei
tältä perheeltä puuttunut lähteä elä-
mään pieneen metsätorppaan, asun-
tona savu pirtti, ei kunnollisia eläin-
ten suojia eikä karjaa. Se suoma-
lainen kuuluisa sisu!

Savupirttiä ympäröi synkkä met-
sä, jossa vilisi erittäin runsaasti
käärmeitä ja alkuaikoina saatiin
usein kuulla susien ulvontaa. Ne
saattoivat usein tulla pirtin lähelle-
kino Viimeiset sudet seudulta am-
pui Venäjän kartanon isäntä Jaak-
ko Toivonen, jolla oli kaksi susikoi-
raa ja vielä apunaan kuuluisa met-
sämies Matti Skytt. Torpan isäntä
ei itse ollutkaan metsämies eikä hä-
nellä ollut edes pyssyäkään eikä
muitakaan pyyntivehkeitä.
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Kuten sanottu, oli torpassa van-
han isännän kuollessa viljelysmaata
vain 1 tynn. ala, mutta uusi tulokas
lisäsi sitä aina joka vuosi niin pal-
jon, että ruis voitiin kylvää uuteen
sarkaan. Raivaustyössä sai emäntä-
kin olla hikoilemassa sekä lapset
"itä mukaan kuin jollakin tavoin ky-
kenivät apuna olemaan. Yhtenä ai-
noana kesänä vain käytettiin vie-
rasta työvoimaa sen verran, että
muuan Aukusti niminen mies pal-
kattiin kuokkimaan. Kaikkiaan tuli
peltoa raivatuksi 24 tynnyrin alaa,
jota saavutusta on pidettävä hyvä-
nä tuloksena, kun ottaa huomioon,
että se oli tehtävä hallan arkaan
korpeen puutteellisilla työkaluilla
sekä muun ansiotyön ohella.

Leipäainekset olivat alkuaikoina
tietenkin muualta hankittava. Vil-
jan hakumatkoista kerrottakoon seu-
raava tapaus, josta oli tänä syksy-
nä syyskuun 19. p. kulunut tasan
70 vuotta. Kalle-isäntä kävi emän-
tänsä kanssa silloisesta Perttulan
kappelista Haukan talosta hakemas-
sa puoli tynnyriä rukiita. Matka
piti suorittaa jalkapatikassa metsien
ja rämeitten halki kantamalla jyvä-
pussit selässään. Paluumatkalla
tunsi emäntä ajan täyttyvän uuden
tulokkaan ilmestymiselle maailmaan.
Siksipä hän rupesi nopeammin rien-
tämään taakkansa kanssa kotiin.
Isännän saapuessa olikin emäntä jo
onnellisesti pyöräyttänyt terveen
poikalapsen. vieläpä ehtinyt keittää
miehelleen tuliaiskahvitkin. Näin
terveitä ja voimakkaita saattoivat
olla entisajan korvenraivaajain
emännätkin. Tästäkin pojasta kas-
voi reipas mies, joka vielä tänäkin
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päivänä elää pirteänä ja toimintaha-
luisena.

Rahaa viljan ja vaatteitten ostoon
sekä muihinkin tarpeisiin hankittiin
mm. parkkia ja tuohia kiskomalla.
Parkit myytiin ensin Forssaan ja
sittemmin oman pitäjän nahkurille.
Hiilimiilujen polttajana ansaitsi
isäntä vuoden kuluessa monta mark-
kaa, vaikkakaan ei päiväpalkka suu-
ri ollut, mutta tätä työtä riitti hä-
nelle varsin runsaasti eri viljelysti-
luksilla. Savupirtin aikoina oli päi-
väpalkka vain 25 penniä sekä Iisäk-
si talosta vapaa ylöspito. Kun mii-
lunpoltto kesti noin kolmisen viik-
koa, saattoi tänä aikana suorittaa
jotain käsitöitäkiri lisäansioksi omaan
kukkaroon, koskapa kerrankin Ro-
pin tilan nuuka isäntä mutisi ka-
teellisena miilutyön loputtua: »Söit
minun ruokaani ja teit Vallalle köyt-
tä». Myllyoja oli nimittäin taitava
vittaköysien tekijä, samoin hän teki
myytäväksi päreitä, joita vei paljon
Jokioisillekin. Sitten hän oli kuten
monet muutkin vanhan kansan mie-
het taitava tuohitöitten valmistaja,
teki kontteja, tanokkaita, pussik-
kai ta, tuppia ja saappaitakin tuo-
hesta. Halpaa oli tämä tuohi tavara,
sillä pussikkaatkin maksoivat noin
10 penrua pari. Puuastioita ja
työvälineitä hän teki vain ko-
titarpeeksi. Karjakannan lisään-
tyessä saatiin muutamia mark-
koja myymällä voita ja juustoja rau-
tatieaseman virkailijoille. Raha-
ansiot paranivat senkin kautta, kun
talous saatiin sille kannalle, että
voitiin ruveta elättämään hevosta
rahdin ajoa varten samalla kun sil-
lä saatiin kotoisetkin ajot toimitet-
tua.

'I'iuks lle se eläminen monesti alku-
aikoina otti, kun viljelyspinta-ala oli
pieni ja karjakanta heikko. Oli ai-
koja, jolloin ei ollut edes lehmää-
kääri eikä muita kotieläimiä. Hal-
lojen vuoksi ohran- ja perunanvilje-
lys vain harvoin onnistui ja rukiis-
ta sekä kaurastakin tuli usein kato-
vuosi.

Karjatalouskin sai kokea kato-
vuosia. Niinpä kuoli lehmä kolme-
na vuotena perättäin, joten jälelle
jäin vain vasikka. Rohkeus ja usko
paremmasta tulevaisuudesta ei kui-
tenkaan pettänyt Kaikesta huoli-
matta oli tilanne kuitenkin vuodes-
ta vuoteen sellainen, ettei pettulei-
pää tarvinnut milloinkaan syödä,
joskin toisinaan täytyi kauran jau-
hoja sekoittaa taikinaan. Syyskau-
den suurinta herkkua muistelevat
savupirtin lapset olleen puolukoista
tehdyn marjapöpörön, jota suuria
pahkakupillisia pistettiin nälkäiseen
vatsaan. Metsämarjoja poimittiin
vain kotitarpeeksi. Yksitoikkoiseen
ruoka-ateriaan ruvettiin saamaan
tervetullutta vaihtelua sen jälkeen,.
kun taloudessa voitiin ruveta elät-
tämään myöskin sikaa. Naur ispais-
tikkaat kuuluivat niin ikään syys-
kauden herkkuihin.
. Vaatetus oli mahdollisimman yk-

sinkertainen ja vaatimaton. Lapset
saivat elämänsä ensi vuodet juosta
ja leikkiä paitasillaan. Perheen
»kuoponen», Juha-poikakin kertoi
saaneensa ensimmäiset housunsa
vasta 5-6 vuoden ikäisenä. Ne
ompeli äiti k=rkeasta hurstikan-
kaasta, eikä niitä si:::inkaan vielä
mielellään halunnut pitää, joten hän
hukkasikin ne metsään, mistä hou-
sut vasta parin vuoden kuluttua löy-



dettiin kelvottomaksi ränsistyneinä.
Jos milloin talviaikaan pirtin lat-
tialla tuntui kylmältä, kiipesivät lap-
set parsille lämmittelemään. Ai-
kuisten ja isompien lasten j31kineina
olivat kesällä tuohivirsut sekä tal-
vella koivet. Nahk ajalkineita voi-
tiin vasta elämänehtojen parantues-
sa hankkia. Pellavaa viljeltiin vain
kotitarpeeksi ja siitä tehty kangas
näytteli huomattavaa osaa perheen
jäsenten puvustossa sekä vuodevaat-
teissa. Villoja varten elätettiin toi-
sinaan lammastakin. Kätevä ja työ-
teliäs emäntä itse kehräsi langat,
kutoi kankaat ja ompeli vaatteet,
ehtipä vielä naapureille ja muillekin
pukuja valmistelemaan. Isännän
kirkkovaatteet olivat jo savupirtin-
kin aikoina tehty »vapriikin veras-
ta», samoin emännän, kaupungista
tuodusta, värjätystä kankaasta.

Savupirtin kalusto sekä muu tor-
pan irtairnisto oli myöskin perin
vaatimatonta. »Mööpeleihin» kuu-
lui ensin vain leveä sänky, kaksi
arkkua, joista toisen kantta käytet-
tiin alkuaikoina ruokapöytänä sekä
muutamia tuoleja. Muu lr taimisto,
kuten ruokakalusto ja työvälineet,
olivat suurimmalta osalta kotitekoi-
sia puusta sekä tuohesta valmis-
tettuja niin, että vain kirves, pata
ja jokin muukin esine kuuluivat me-
tallitavarain luokkaan, Pärevalkean
Ioisteella tehtiin puhdetyöt ennen-
kuin Forssasta saatiin hankituksi
pieni tuikkulamppu, joka lapsista
tuntui varsin ihmeelliseltä laitok-
selta.

Lapsia oli jo mainitut puoli tusi-
naa. Näistä kaksi vanhinta, tyttä-
ret Fiina ja Henriika, kuolivat nuo-
rina suurten nälkävuosi en aikoina
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1860-luvun loppupuolella. Vanhin
pojista, Kalle,. kuoli myöskin nuo-
rena, mutta sen sijaan kolme nuo-
rinta elää vieläkin, nimittäin 77-vuo-
tias Joose vaarina kotonaan Mylly-
ojassa, tytär Maijastiina, leskenä
Tampereella ja Juha »kuoporien»
Vah teristossa.

Koulusivistyksestä eivät muut lap-
set päässeet osallisiksi kuin Juha,
joka sai käydä kaksi kiertokoulua
toisten saadessa tyytyä vain ly-
hyeen rippikouluun. Lukutaidon
opettivat kotona äiti ja isä, jotka
kyllä osasivat lukea, mutta ei kirjoit-
taa. Tässä työssä suoritti suurim-
man osan äiti, joka kehrätessään ja
kutoessaan asetti lapsen. viereensä
istumaan alkukoulutusta varten
kirjatikku ja aapiskirja välineinä.

Lapset saivat jo nuoresta pitäen
tottua kaikkeen maataloudessa ilme-
nevään työhön. Perheen keskuudes-
sa vallitsi sopusuhteinen elämä, jo-
ten uusi sukupolvi mielellään olikin
vanhemmtlleen avuksi. Niinpä Joo-
se ja Juha-poikakin suurella ilolla
toivat metsästä kotiin ilman juhdan
apua kokonaisen ladon hirret, jotka
isä kaatoi kodin eteläpuolella sijait-
sevalta mäeltä. Pojat laittoivat
kaksi häntyrirekeä perättäin ja näi-
den päällä laskettelivat rakennus-
aineet huimaa vauhtia kotiin hyvän
hankikannon aikana. Hauskalta
vain tuntui kun pitkä tukka vauhdin
hurmassa hulmusi.

Viljelysalan laajetessa ja koti-
eläinten lisääntyessä paranteli isan-
tä myöskin torpan rakennuksia ajan-
mukaisemmalle tasolle. Hän kyke-
nikin itse suorittamaan kaikki ra-
kennustyöt, myöskin muurien teon,
sillä nuorempana toimiessaan eri ti-
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Ioilla mm. lähellä Turkua Haagan
kartanossa kaksi vuotta renkinä, oli
hän oppinut useampaan työhön. Uu-
den asuinrakennuksen valmistuttua
käytettiin savupirttiä vielä 10 vuot-
ta riihenä, poistamalla oven edestä
se kotaa muistuttava pistos. Hir-
ret sekä muutkin rakennuspuut an-
toi Jokioisten kartano niiden puitten
latvoista, joista oli tehty rautatielle
myydyt ratapölkyt. Torppaan saa-
tiin sitten jo niin hyvät suojatkin
kotieläimille, ettei enää tarvinnut
talvipakkasella tuoda hevosta ja va-
sikkaa ihmisasuntoon kuten savu-
pirtin aikana.

Varkailta ja muilta pahantekijöiltä
sai perhe sekä sen omaisuus olla
rauhassa, koskapa Myllyojassa ei
ollut minkään rakennuksen ovissa
lukkoa, ei edes vilja-aitassa, kun sel-
lainenkin tehtiin.
Veroa Jokioisten kartanoon tuli vuo-

sittain suorittaa 25 mk, mikä sopimus
pysyi voimassa Kalle Lemströmin
elinajan. Sen sai suorittaa myös-
kin työpäivillä taikka hiilillä. Vero
oli silloisinakin aikoina hyvin huo-
kea, kun ottaa huomioon, että sa-
malla sai kartanon metsästä poltto-
puut sekä muutkin tarveaineet ja
sitäpaitsi viljelysmaan pinta-ala oli

lisääntynyt 24 tynnyrinalaan. Kun-
nalle ei mennyt mitään veroa, ai-
noastaan oman seurakunnan papille
markka rahaa tai päivä työtä vuo-
dessa sekä emäpitäjän rovastille
Tammelaan naula voita tai rahassa
yksi markka.

Etelä-Humppilan viimeisen savu-
pirtin haltijat elivät melko korkeaan
ikään, sillä isäntä kuoli kesäk. 27. p.
v. 1901 77 vuoden ikäisenä ja emän-
tä jouluk. 12. p. v. 1913, 82-vuotiaa-
na ja oli kumpaisellakin kuolem.an
syynä vanhuuden heikkous. Isän-
nyys siirtyi Joose-pojalle, joka ny-
kyään on jo tavoittanut isänsä ikä-
maaran. Hän lunasti torpan itse-
näiseksi ja on vuorostaan luovutta-
nut isännyyden Lauri-pojalleen, jo-
ka on virallisestikin ottanut suku-
nimekseen Myllyoja.

Kalle Lemström ja hänen vaimon-
sa Josefa olivat tarmokkaita maa-
hengen innoittamia lounaishämäläi-
siä, jotka epäitsekkäällä tavalla rai-
vasivat kappaleen tämän maakun-
nan korpea viljelykselle, tuottaen
lasten lapsillensa paremmat elämi-
sen mahdollisuudet ja samalla edis-
tivät osaltaan koko yhteiskunnan hy-
vinvointia.

J a 1m ari M a t i s t o.

Forssan Lehdessä 25. 9. 1943.



Urjalan vanhoista
Urjalan seurakunta oli saanut

määräyksen perustaa Hollon, Hari-
tun, Halkivahan ja Kehron kulma-
kuntia varten lastenopettajan viran.
Syyskuun 18. pnä 1859 pitäjänkokous
valitsi tähän toimeen pitäjän räätä-
lin Matti Hermanninpoika SaI i n i n
Salmen kylästä. Hän sai astua vir-
kaansa heti, kun olisi saanut päte-
vyystodistuksen pitäjän koulumesta-
rilta (kunnassa toimi jo silloin ylä-
kansakoulu). Mutta Salinia ei maini-
ta pitäjän opettajien luettelossa. Jo-
ko siis tutkinto ei onnistunut tai
mies otti komeammalta kuuluvan ni-
men Sandholm, joka esiintyy opetta-
jien joukossa.

Opettajan tuli hoitaa virkaansa
uskollisesti viisi tuntia päivässä.
Syyslukausi "alkoi 15. päivänä elo-
kuuta ja kesti 15. uäivään joulu-
kuuta. Kevätlukukausi alkoi 1. pnä
helmikuuta ja päättyi 1. pnä heinä-
kuuta. Tästä työstä maksettiin palk-
kioksi neljä tynnyriä rukiita, yksi
tynnyri vuosineljänneksen kuluttua.

Matkun ja Raitoon piirissä toimi
opettajana räätäli Samuel M i c k e 1s-
s 0 n. V. 1860 otettiin pitäjään lisäksi
kolmas kiertokoulunopettaja. Hänen
toimialueekseen tuli Nuutajärvi, Me-
nonen ja Raitoo. Tämän piirin opet-
tajaksi valittiin pitäjän räätäli E k-
m a n eli Tamminen. Mickelsson siir-

kiertokouluista.
rettiin Annulan ja Perhon kulmille.

Pitäjän keskukseen valittiin syys-
kuun 8. pnä 1861 valistajaksi suuta-
rinleski Hedvig EkI ö v. Hänen toi-
mialueeseensa kuului Laukeela, Hak-
kila, Huhti ja seurakunnan pohjois-
puoli. Hän ei liene ollut erittäin on-
nistunut opettaja ja iäkäskin, sillä
tuli valituksia, ettei hän kykene
kunnollisesti hoitamaan virkaansa.
Jo 1863 pitäjänkokous päättikin hä-
net muitta mutkitta erotettavaksi.
Näin lyhyen ajan toimittuaan ja
lisäksi epäonnistuneesti ei tieten-
kään mistään eläkkeen avusta ollut
puhettakaan. Hänen tilalleen ei va-
littu uutta opettajaa. Hänelle tuleva
palkka jaettiin siten, että pitäjän
kolme opettajaa saivan tynnyrin ru-
kiita palkankorotusta, neljäs tynnyri
jäi seurakunnan hyväksi.

Täyttä kahta vuotta ei tultu toi-
meen kolmella opettajalla. Jo touko--
kuussa 1865 koulun johtokunta teki
pitäjänkokoukselle esityksen neljän-
nen opettajaviran uudelleen perusta--
misesta. Pitäjänkokous antoi ehdo-
tukseen yksimielisen suostumuksen--
sa. Eikä ole ihmekään. Kiertokoulun.
asioita hoiti kansakoulun johtokun-
ta, johon kuului pitäjän säätyläisiä:
kapteeni C. E. Wetterhoff, varatuo-
mari (välbarne) Adolf Törngren,
kappalainen L. J. Aejmelaeus ja pi-



34

täjän valistuneimmat talonpoikain
johtomiehet: Johan Maunula, Vihtori
Perheenrnies, Antti Uotila, Juho Iso-
Kassari ja Juho Astala. Johtokunta
valtuutettiin toimittamaan vaalin,
koska koulukassan varat »siihen hy-
vin tätä nykyä riittävät».

Toukokuussa 1866 oli Johtokunnan
kokous Urjalan kirkossa. Läsnä oli-
vat mm. pastori N. A. Uskelin, Juho
Maunula Antti Uotila ja Kustaa
Pouru. Torppari Enoch Mäkelä oli
tehnyt kantelun räätäliopettaja Ek-
mania vastaan, että hän viettää sää-
dytäntä e.ämää ja viralleen sopima-
tonta elämäntapaa. Johtokunta vaa-
ti, että Mäkelä todistuttaa pitäjän-
kokouksessa syytteensä, johon tilai-
suuteen Maunula manaisi Ekmanin.

Pitäjänkokous oli koolla, johto-
kunnan jäsenet istuivat »ottaen si-
jansa kuorin penkkiin». Todistajia
oli neljä: Henrika Hellstedt, Amali
Ahlrot, Maija Stina Läninki ja suu-
tari Liljeros. Todistuksissa ilmeni
raskaita seikkoja Ekmania vastaan.
Hänellä oli äpärälapsi elätettävänä
ja lisäksi muita samanluontoisia ri-
koksia sekä oli ollut aikalailla hu-
malassa. Rikoksia pidettiin erittäin
raskaina ja Ekman erotettiin pai-
kalla opettajan virasta ja mies jat-
koi uudelleen räätälin ammattiaan.

Ankara isku kohtasi Urjalan las-
tenopettajia. Maata kohtasi kovat
katovuodet. Lokakuussa 1868 tehtiin
pitäjänkokouksessa ehdotus, että
kulmakuntien opettajat »erotettaisiin
virastaan ja heidän palkkansa käy-
tettäisiin monilukuisten orpolasten
eläkkeeksi», Asiasta luonnollisesti
syntyi erravia mielipiteitä, mutta
tuo ankara päätös tehtiin sittenkin
22 äänellä 9 vastaan. Koulun johto-

kunnan puheenjohtaja pani vasta-
lauseensa päätöstä vastaan ja opet-
tajat ilmoittivat tyytymättömyyttä
sen johdosta, mutta muut johtavat
henkilöt eivät yhtyneet vastalausee-
seen. Näin päättyi »taistelu leiväs-
tä» ja opettajat saivat tulla toimeen
millä parhaiten taisivat. Tuskinpa
entinen ammattikaari antoi riittävää
toimeentuloa vallitsevina köyhinä
vuosina.

Päätöksen seuraukset alkoivat nä-
kyä muutaman vuoden kuluttua san-
gen selvästi. Niinpä jo 1872 rovasti
Hellgren valittaa, että lukutaito las-
ten keskuudessa on perin heikko.
Hän esittää anomuksen, että kierto-
koulut järjestettäisiin samaan tapaan
kuin ne oli ollut ennen opettajien
erottamista. Mutta nyt päättikiri
kouluista jo kunnallishallitus. Aika
parani, nälkä pakeni, kunnan asioit-
ten johdossa oli alusta alkaen valis-
tusta harrastavia, pontevia miehiä.
Snellmanin herätyshuuto kaikui Hä-
meen saloille saakka, hänen sytyt-
tämänsä valosoihtu ulottui Urja-
laankin. Monet urjalaiset olivat jo
1845 puuhaamassa kuntaan ensim-
mäistä kansakoulua, jota he vaali-
vat erikoisella sydämen lämmöllä.
Niinpä kiertokoulutkin kulkivat on-
nellisempaa tulevaisuutta kohden.
Johtokunta ehdotti, että otettaisiin
vain kaksi opettajaa. Heidän pal-
kakseen määrättiin 250 mk ja lisäk-
si markka varakkaimmilta oppilas-
maksua. Opettajien pätevyydestä
vaadittiin täydellistä tavaus- ja sisä-
lukutaitoa, kykyä raamatunhistorian
selittämiseen ja kirjoituksen ja lu-
vunlaskun ensimmäisten alkeiden
opettamiseen. Työvuosi oli 9 kuu-
kauden pituinen, koulu toimi kolme



kuukautta paikassaan. Jonkin ajan
kuluttua otettiin kuntaan kolmas
opettaja ja palkat korotettiin 300
markkaan. Kokous perusteli pää-
töstään silloin jo sillä, että kansan-
opetus on yhteiskunnan tärkeimpiä
asioita.
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Urjalan sen aikuiset johtomiehet
harrastivat pitäjänsä sivistyksen
vaalimista sangen monelta puolen ja
kohottivat sen yhdeksi maamme
kulttuurikuntain joukkoon.

E. V-s.

Forssan Lehdessä 28. 9. 1943.



13:::vuotiaan muisto suurista nälkävuosista.

Köyhien vuosien alkaessa Matti
Nummenpää, kertojamme, oli 13-
vuotias. Kuivajärven kylissä ei hätä
ollut pitäjän suurin. Pettuleipää ei
syöty yhdessäkään perheessä. Sen
sijaan kyllä jauhatettiin myllyssä
tamppuja, siis riihenperiä, joiden
joukossa oli myös tähkäpäitä. Sellai-
sia tamppujauhoja pantiin leipäjau-
hojen joukkoon. Nissin talossa ei tar·
vittu tamppujauhojakaan, mutta
kaurajauhoja oli kyllä leipään sekoi-
tettava. Jaakkolan talossa asiat oli-
vat vielä paremmalla kannalla.
Silloinen isäntä Iisakki kul-
jetti näet Hämeenlinnasta melkein
joka viikko 40 kappaa' vetävän jau-
homaton, joka maksoi 50 markkaa.
Se leivottiin Jaakkolassa leiväksi ja
sitä myytiin sekä kyläläisille että
myös Forssaan. Leivän hinta oli 25
p .iä. Kenellä siis oli rahaa, hänen
ei tarvinnut nälkää kärsiä. Noista
venäläisistä mattojauhoista tuli hy-
vä leipä.

Hykkilän ja Lunkaan kylissä ei
nälkävuosina 1866-7 ollutkaan ker-
jäläisiä. Kenenkään ei täältä tarvin-
nut lähteä muualta elatustaan hake-
maan eikä kukaan nälkään kuollut.
Talolliset auttoivat mökkiläisiä. Sen
sijaan tänne Kuivajärven taakse tuli
muualta kuormittain nälkäisiä ihmi-

sia, joukossa paljon lapsia. Heitä
kuljetettiin hevoskuormissa talosta
taloon; kussakin paikassa he tavalli-
sesti viipyivät vain päivän tai yön.
Kun heidät oli ruokittu, vietiin hei-
dät seuraavaan taloon. Tällainen
virta kävi Portaasta Lunkaan kaut-
ta Hykkilään ja päinvastoin Hevo-
niemestä Hykkilän ja Lunkaan
kautta Portaaseen.

Köyhälle väelle oli kunnan puo-
lestä järjestetty täitä. Miehet veis-
tivät puukengän anturoita ja vaimo-
väet kehoittivat köysiä, kehräsivät
niistä lankoja ja kutoivat säkkikan-
gasta, jonka kunta sitten osti. -
Pahin surmantuoja oli lavantauti;
siihen Jussilan talostakin sortui kol-
me henkeä yhteen hautaan.

Katovuodet alkoivat sillä, että su-
vella 1866 satoi kovasti. Kuivajärven
vesi nousi ikivanhoihin äyräisiinsä,
jotka monin paikoin ovat vieläkin
selvästi havaittavissa. Jaakonpäivän
aikaan tapahtui yhtenä vuorokaute-
na vedenpinnan huikea nousu, vaik-
kei juuri sinä päivänä erittäin ko-
vin satanutkaan. Kaikkialla päästiin
ruuhella pitkälti rantaniittyjen yli.
Lunkaalaiset eivät olleet saada kar-
jaansa Puirilan ojan takaa kotiin,
kun vesi virtasi leveälti sillan yli.
Vesivirta, joka juoksi lunkaalaisten



peltojen läpi, toi mukanaan mullat
sarkojen päistä. Vesi oli viedä Karju-
sillan mennessään, mutta saatiin ki-
viä esteeksi. Vesi virtasikin vapaasti
yli sillan, joka vielä siihen aikaan
oli matalalla. Ojalan sillan Hykkilän
ja Kankaisten rajalla vesi kiskaisi
muassaan. Kallioisten sillan yli vesi
niin ikään virtasi kuljettaen muas-
saan peltomultia. Järven vedenpinta
nousi tällä kohtaa siltaan asti. Saa-
ren kartanon puolella oli vielä sii-
hen aikaan Venesillan kohdalla to-
dellinen salmi, jonka yli johti kapea
puusilta. Senkin yli virtasi nyt tul-
vavesi, mutta päästiin siitä sentään
rattailla.

Suuren sateen jälkeen oli sen ver-
ran poutaa, että töyryheinä saatiin
korjuun, joskin huonona. Lunkaassa
olivat monin paikoin ruispellotkin
tulvaveden vallassa. Kujalan kuok-
kamaalta oli Jaakon Iisakin leikat-
tava veden varassa oleva ruis käyt-
tämällä sirpin apuna myös vesuria.
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Rukiinoljet koottiin vedestä rekeen,
johon kiinnitettiin pitkä köysi ja sen
avulla hevonen veti kuorman mäen
syrjään, jonne kuhilaat pystytettiin.
Niinä päivinä sattui olemaan poutaa
ja riihessä rukiit kyllä jotenkin saa-
tiin kuiviksi.

Vedet olivat korkealla vielä Per-
tun aikaan. Paikoin ei voitu tehdä
syyskylvöjä, ei lainkaan kaskiin,
koska ne eivät olleet kuivuneet, pai-
koin taas kylvöt eivät vesiperäisillä
pelloilla luonnistaneet. Lisäksi sie-
men oli kovin huonosti itävää. Seu-
rauksena oli, että vuonna 1867 oli
vähän ruismaita. Suvi oli kyllä pou-
tainen, mutta kylmä ja hallainen. Se
vuosi olikin kaikkein kovin. Mutta
kaskien poltto kuitenkin onnistui ja
syksyllä niihin kylvettiin ruista, sen
kuin siementä saatiin. Vuonna 1868
oli taas jo valoisampaa.

E. Aaltonen.

Forssan Lehdessä 23. 10. 1943.
(Lyhennetty.)



Someron ja Somerniemen hakkapeliitoista.

Suomalainen ratsuväki koottiin
30-vuotisen sodan aikoina vapaaeh-
toista tietä. Jokainen verotaJ.onpoi-
ka sai tulla eri puolilla maata toi-
meenpantuihin katselmustilaisuuk-
siin tai lähettää sinne miehensä,
kunhan hänellä vain oli hevonen ja
ratsumiehen varusteet. Jos mies
ja hevonen hyväksyttiin, talosta
tuli rustholli, se sai verovapauden ja
erinäisiä muita helpotuksia yleisistä
rasituksista sekä sota-aikana suuri-
arvoisen edun pitää sotapalvelukses-
ta vapaana kaksi renkiä, jos isäntä
itse lähti ratsumieheksi, mutta vain
yhden, jos. joku muu mies talosta oli
ra tsumiehenä.

Sotaväkeä 30-vuotiseen sotaan
Suomesta koottaessa oli vapailla ve-
rotalonpojilla yleensä hyvä halu
ryhtyä suorittamaan asepalvelustaan
ratsain. Mutta ne talot, jotka Iää-
nitettiin aatelisille rälssimaaksi ja
jotka siis maksoivat veronsa karta-
nonherrolle, eivät voineet pyrkiä
ratsutilallisen asemaan. Tämä seik-
ka maarasi merkittävältä osalta,
kuinka paljon ratsumiehiä kustakin
pitäjästä saatiin kokoon, ja kuinka
vahva hakkapeliittaedustus kullakin
paikkakunnalla siis voi olla.

Somerolla ja Somerniemellä, jotka
vielä tuolloin muodostivat yhteisen

pitäjän, oli 1600-luvun kolmen en-
simmäisen vuosikymmenen aikana
siirtynyt huomattavasti talonpoikais-
maata aatelin ja upseerien haltuun.
Nämä olivat ostaneet taloja itselleen
suoraan talonpojilta, mutta vielä
enemmän kruunulta. Raskaat ve-
rot, katovuodet, sotamiesten otot,
palvelusväen puute ym, rasitukset
olivat näet aiheuttaneet sen, että
moni talollinen ei voinutkaan suorit-
taa kruunulle verojaan. Jos nämä oli-
vat jääneet rästiin kolmena vuon-
na, talo siirtyi valtiolle ja merkittiin
maakirjoihin autioksi. Jottei kruu-
nu olisi menettänyt verotulojaan,
tällainen autio talo annettiin mielel-
lään sivulta päin' tulleelle henkilölle,
jos tämä vain maksoi verorästit. Pu-
heenaolevina vuosikymmeninä alet-
tiinkin tätä tietä muodostaa vero-
maalle suurtiloja ennennäkemättö-
mässä laajuudessa. Somerolla ja
Somerniemellä saivat silloin alkunsa
Pitkäjärven, Kimalan, Hovilan eli
Ihamäen, H~rjun, Hirsjärven, Pali-
kaisten, Lahden ja Jurvalan säterit,
minkä lisäksi monista kylistä joutui
taloja rälssimiehille. Vuoteen 1630
mennessä oli täällä tällä tavoin siir-
tynyt noin 65 verotilaa talollister
omistuksesta ja liitetty rälssimaihin,
joista sitten suurin osa ostettiin val-



tiolta itsenäisiksi kartanoiksi. Nuokin
65 talonpoikaistaloa eivät siis enää
tuueet kysymykseen hakkapeltitta-
taloina.

Näin ollen ei ole ihmeteltävää, kun
kuulemme, että Somerolla ja Somer-
niemellä oli 3D-vuotisen sodan aika-
na vain harvoja rustholleja, varsin
vähän verrattuna sellaisiin talonpoi-
kaispitäjiin kuin Tammelaan, Urja-
laan, Akaaseen ja Sääksmäkeen,
joista kussakin oli tuolloin kolmat-
takymmentä ratsutilaa. Jokilääni
taas oli samassa asemassa '~uin suu-
rin osa Sorneroa ja Somerrrierneå:
silloisen Ypäjän, Humppilan ja Jo-
kioisten alueella ei 300 vuotta sitten
ollut tiettävästi yhtään rusthollia.

Vaikka historiallisia asiakirjaläh-
teitä ei ole voitu tätä tilaisuutta var-
ten ·tarkistaa, tuntuu uskottavalta,
että vielä 1629 oli silloisen Someron
alueelta vain 3 ratsutilaa, kuten
komppanialuetteloissa maini taan.
Näiden palkkaamista ratsumiehistä
sanotaan silloin kahden kuuluneen
Eerikki Henrikinpojan ratsuväki-
komppaniaan ja yhden ratsumestari
Klaus Munekin komppaniaan. Myö-
hemmin sodan jatkuessa ilmaantui
Somerolta lisää ratsupalvelukseen
kuuluvia. Näin ovat Someron ja So-
merniemen hakkapeliittatalot seu-
raavat:

R'a u tel a n Tuo moi a, jonka
isäntä, korpraali Sakari Antinpoika
oli sotaretkellä mukana. Maakirjoi-
hin on nimenomaan merkitty, että
emäntä Beata Mikontytär hoiti ta-
loa miehensä poissaollessa. Isäntä
palasi sodasta 1637. Tuomolan isän-
tänä oli sitten vuosina 1639-61 Ta-
neli Laurmpoika, hänkin ratsumies.
Tuomolan talo jaettiin 1754 kahtia,
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joista kantatila sai nimen Iso-Tuo-
mola eli Knaapi.

Toinen hakkapeliittatalo on Vi u-
v a l a n Pii s p a. Sen nuori isäntä
Yrjö Tuomaanpoika osallistui 30-
vuotiseen sotaan. Hänen poissaolles-
saan taloa hoiti hänen appensa
Jaakko Mikonpoika. Isäntä palasi
kotiinsa seitsemän vuoden päästä.

Kolmas hakkapeliittatalo on
T e r t t i Iän Luu k k o l a. Sen
isäntänä oli 1633--61 ratsumies
Heikki Antinpoika. Hänkin palasi
kotiin vuonna 1637.

Someron neljäs haxxapeliittatalo
on La u tel a n K y 1ä-P en tt i,
jonka isäntä Tuomas Matinpoika
ryhtyi ratsumieheksi vasta 1635.
Hänkin palasi kotiin, koskapa hänet
mainitaan isäntänä olleen vuoteen
1657 asti. Kaarle XI:n aikana pal-
veli myös Kylä-Pentin vävypoika
Jooseppi Heikinpoika ratsumiehenä
9 vuotta.

Somerniemen ainoa hakkapelirtta-
talo on K 0 p i l a. Silloisen omista-
jan poika Sipi Sipinpoika lähti 1630
ratsumiehenä sotaretkelle, ja kun
hänestä ei sen jälkeen tiedetä mi-
tään, hän lienee sotaan sortunut, ja
talo joutui vieraisiin käsiin.

Kun Somerolta ja Somerniemeltä
oli 3D-vuotisessa sodassa siis vain
nam vähän ratsumiehiä, pitäjän
miehet joutuivat palvelemaan enim-
mäkseen jalkaväessä. Kaikki miehet
koottiin lO-henkisiin ruotuihm ja
jokaisesta ruodusta otettiin sotavä-
keen terve ja vahva mies, lähinnä
irtolainen tai renki. Heidän nimiään
emme Somerolta tiedä. - Stzomal'ai-
nen jalkaväki kunnostautui: Saksan
sotaretkillä sekin niin erinomaisesti,
että paljon siitä maineen loistosta,
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Välskärin kertomuksista kuvauksen,
tulee myös jalkaväen osuudelle.

Mutta huomattavan lisän, ja nimen-
omaan päällystönä, näiltä seuduilta
lähteneiden hakkapeliittain riveihin
antoivat juuri muodostetut kartanot.
Ennen kaikkea kunnostautui silloin
kaksi somerolaista valtasukua: Ram-
say ja Munck. On paikallaan näis
täkin vähän kertoa. Vuonna 1610 oli
Somerolle saapunut ratsumestari
Hannu eli Hans Ramsay. Hän oli
skotlantilaista sukuperää; hän-

isänsä oli niiden 3.000 skotin jou-
kossa, jotka Juhana III:n aikana oli-
vat tulleet Ruotsin palveluksee
Hans Ramsay saapui Suomeen Riias
ta ja muodosti täällä Somerolla P i t-
k ä j ä r v e n kartanon, jonka en-
simäisen asuintalon hän rakennutti
1628. Vähitellen hän Ihamäen taloja
ostelemalla muodosti myös H 0 v i-
I a n kartanon. Juuri sinä vuonna,
jolloin kuningas Kustaa Aadolf pur-
jehti Saksaan, hän lahjoitti ansioitu-
neelle upseerilleen vielä Kim ala n
kartanon sekä Sylvänältä 2 ja Paju-
lasta 4 taloa. Kun Hans Ramsay tä-
ten oli 30-vuotisen sodan aikana So-
merolla suuri maanomistaja, täytyi
hänenkin palkata väkeä sotaan. Täs-
tä emme kuitenkaan tiedä sen enem-
pää. Hän itse palveli Kustaa Hornin
ratsuväessä, aatelislippukunnan pääl-
likkönä, korotettiin majuriksi ja oli
sukulaisuussitein liitetty kuuluisaan
hakkapeliittapäällikköön Torsten
Stålhandskeen. Majuri Ramsay kuoli
1648, samana vuonna, jolloin pitkäl-
linen sota vihdoin päättyi Westfalin
rauhaan. Hänen pojistaan mainitaan
Saksan sodassa olleen 6 veljestä.
Näistä kaatui perimätiedon mukaan
vieraalla maalla peräti 5. - Luemme

joka liittyy hakkapeliitta-nimeen,
mitenkä heistä kaksi, Henrik ja An-
ders, kaatui Wiirzburgin linnan val-
loituksessa. Näin Topelius mm, sa-
noo: »Kaksi solakkaa upseeria juok-
see lankkua pitkin yli virran. Vel-
jekset Ramsay, molemmat aivan
nuoria. Heidät tuntee' sinisistä sota-
vöistä. - Oi, taivas heitä varjel-
koon. Olivat tuskin ehtineet sillan
puoliväliin, kun heidät näh.tii'n hor-
juvan, kadottavan tasapainonsa ja
syöksyvän suin päin jokeen. Vielä
hetkinen ja ritarilliset nuorukaiset
katosivat veden alle.»

Munekin suku oli alkuaan tanska-
laista. Antti Juhaninpoika Munck
kohosi täällä käskynhaltijaksi, meni
naimisiin 1610 kirkkoherra Petrin
tyttären kanssa ja sai vaimonsa mu-
kana H a r j u n kylän talonpoikais-
taloista muodostetun kartanon,
Muutamia vuosia myöhemmin hän
osti myös Palikaisten kylän
talot. ja vihdoin 1626 14 H i r s .i ä r-
v e n kylän taloa, joista niinikään
muodostettiin kartano. Käskynhaltiia
Antti Munck kuoli jo 1634. Hänen
nuorempi poikansa, hänkin Antti.
rakennutti Palikaisten säterikarta-
non ja Somerniemen kappelikirkon.
Hän oli Viipurin jalkaväkirykmen-
tin eversti ja hänet aateloitiin ni-
mellä Munck af Sommernäs. Hänen
vanhempi veljensä ratsumestari Ju-
hani Munck peri Hirsjärven karta-
non ja kuoli 1639.Tämän poika Ant-
ti meni naimisiin Ihamäen Ramsayn
tyttären kanssa' ja näiden pojista
Munele-suku sitten haaraantui kah-

1 Eräässä lähteessä esitetään asia
niin, että Ramsayn vävynä olisikin
ollut edellämainittu vanhempi Antti
Munck, eversti.



hia: Hirsjärven ja Ihamäen sukui-
hin.

Ratsumestari Juhani Munekin kil.,
pi on ollut Someron kirkossa, mutta
tämän vuosisadan alussa siitä oli
jäljellä vain kuva. Siinä oli Munele
af Sommernäs-suvun liput ja ruusut
tanskalaisten esi-Isien mukaan, ni-
mi Johan ja kuolinvuosi 1639. En
tiedä, onko kuva vielä tallella.

Mutta 30-vuotisen sodan aikana
Somero.Ia oli toinenkin ratsu mestari
Munck ja hänenkin rrstimänimensä
oli Johan eli Juhani. Hän oli sitä
sukuhaaraa, jota sitten sanottiin af
Fu ikil a. Hän haavoittui sodassa pää-
hän. Läpi täytettiin tammenlastulla
ja se liittyi niin elimellisesti pääkai-
loon, että siihen kasvoi hiuksetkin.
Mutta arvesta oli soturille kipua
kuolemaansa asti. Siitä huolimatta
hän saattoi tulla Turun hovioikeu-
den asessoriksi, lopulta presidentiksi.
V. 1641 hän asetti Someron kirk-
koon päällikkölippunsa (hufvudba-
ner) sekä maalauksen rikkiammu-
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tusta ptästään; kuvan y..1ä oli ruot-
sinkielinen kirjoitus. Siitäkään ei
taida enää olla edes jäljennöstä tal-
lella. Hän kuoli 1663.

Somerolla oli 1607 muodostettu
myös J u r vai a n kartano, jonka
omisti ratsumestari Lauri Antinpot-
ka; hän oli naimisissa Munekin su-
kuun kuuluvan tytön kanssa. Tämä
solmi leskeksi jäätyään uuden avio-
lii ton eversti Mannerskiöldin kans-
sa, joka 1623 osti La h den kylän
talot; sodan päätyttyä alettiin Lah-
teen sitten rakentaa kartanoa. Sodan
loppuvuosina tuli Somerniemelle
vielä Johan Jägerhorn, joka 1641 sai
lahjoituksena R a u h a n k a II i 0 n,
K u r i t u n ja K 0 p i Ia n tilat.

Erikoista Someron ja Somernie-
men hakkapelitoille oli, että heidän
joukossaan oli monta ratsumestaria
tai muuta upseeria.

F.. Aaltonen.

Forssan Lehdessä 9. ja 13. 11. 44
(lyhennetty) .



Tammelan mies 60 vuoden takaa.
Jussi Heinivahon vanha sukunimi

oli Nylander. Hänen isänsä palveli
Lopella Konkkalan kartanossa työn-
johtajana ja siellä hän tapasi Kirkko-
nummelta kotoisin olevan ruotsin-
kielisen sisäkön, jonka kanssa hän
meni naimisiin. Kun isä sai kuulla,
että Hämeen lääninhallituksessa
(»kansliissa») joutuisi pakkohuuto-
kaupalla myytäväksi Tammelan pi-
täjässä Lunkaan kylässä sijaitsevat
Heinivahon ja Abyn yhdysviljelyk-
sessä olevat, yht. puolen manttaalin
talot, hän lähti niitä ostamaan mu-
kanaan Konkkalan kartanonherran
takuu. Nylander saikin talot hal-
tuunsa. Hänellä ei Tammelaan tul-
lessaan ollut enempää omaisuutta
kuin 12 ruplaa rahaa, kirves ja veit-
si, akka ja poika, kuten hän itse
jälkeenpäin tunnusti. Konkkalan
herralta hän sai lehmän ja hevosen.
Tämä tapahtui jolloinkin 1850-lu-
vulla.

Heinivahon ja Åbyn talot olivat
uudistiloja. Edelliset viljelijät olivat
uupuneet työssään, ja viljelykset
olivat niin muodoin huonossa kun-
nossa. Heinivahon rakennuksista
oli jäljellä vain riihi, joka sitten
Nylanderin aikana joutui tuhopolton
alaiseksi, sekä karjalato. Uusi isän-
täväki tulikin asumaan viereiseen
Abyhyn. Täällä oli mm. avara pirt-

ti, kooltaan 7 X 5 syltä, ja sen nur-
kassa uuni, suuri kuin kamari. Lä-
hellä oli Mäenpään torppa, joka kuu-
lui Heinivahoon.

Täällä Nylanderille kasvoi suuri
perhe: poikia Kustaa, Kalle, Jussi,
Mooses, tyttäriä Mari ja Heta. Kaik-
ki uurastivat minkä saatoltaan ky-
kenivät viljelysten hyväksi. Jussi-
poika esim. oli 8-10-vuotiaana pai-
menena kolmena suvena. Isä vaa-
ti paljon työtä. Noustiin aikaisin.
Jos esim. väki heräsi syksyllä rii-
henpuinnin aikaan vasta klo 3:lta,
ei sinä päivänä enää menty riihi-
töihin, koska isän mielestä olisi rii-
helle pitänyt mennä jo klo 2:lta. -
Isä piti kovasti hevosista, varsinkin
hän kasvatti oriita; yhteen aikaan
hänellä oli 7 hevosta, mikä oli sii-
hen aikaan paljon takamaan oloi-
hin.

Loimosten seudut olivat 60 vuotta
sitten suurten metsien peitossa;
näissä erämaissa lymysivät Etelä-
Hämeen viimeiset pedot, karhut ja
sudet. Kun Oksjärven rantamilla
1861 ammuttiin karhu, oli Abyn
isäntä mukana karhun kaatoa toi-
sena päivänä jatkettaessa, ja hän
kai lopulta karhun ampuikin, koska
sai karhun nahankin. V. 1878 kar-
hu repi Pääjärven kulmalla Mäen-
pään muorin ja Ulvm lehmiä, jol-



loin Ulvin isäntä pääsi näiden seu-
tujen viimeisen karhun ampumaan
puuhun tekemältään lavalta. Ker-
toja oli silloin paimenessa ja muis-
taa kovin peljänneensä, vähäinen
kun oli. Kun hän oli 14-vuotias, siis
'1879, susi söi juhannuksen edellä
Åbyn varsan ja repi toisen lavasta
ison laikan. Jussi-poika meni isän-
sä kanssa sutta vahtiin Kortesuolle,
mutta susi olikin jo penikoineen
muuttanut Myllykylän metsiin.

Näistä suurista metsistä oli noihin
aikoihin huonot kulkuyhteydet muu-
hun maailmaan. Mäenpäästä johti
jonkinlainen tie Pääjärven Mäki-
lään, ja sen kautta kuljettiin kor-
jaamassa maantieosaa Pernun num-
mella. Liattan kylä Rengon puolel-
la on lähellä, suurten metsien taka-
na; sieltä nuoret miehet kävivät os-
tamassa viinaa. Åbyn pihan kautta
kulki talvitie Hämeenlinnaan. Talli-
veräjästä Jokilääninkin miehet ajoi-
vat sisään Hämeenlinnan matkoil-
laan. He poikkesivat taloon syöttä-
mään hevosiaan ja usein nauttimaan
matkaviinojaankin, mutta tappelua
ei täällä ollut hieromista, sillä talos-
sa oli riskiä miehiä.

Kertoja muistaa vielä monia sen
aikaisia naapureita. Kustaa Essman
opetti häntä polttamaan tervaa, ja
Loimosten elotalkoissa hän istui Kus-
taan vierellä. Jussi oli poikana ah-
kera hierinten tekijä ja kun hän
niitä vei Perähuhdan isännälle, tä-
mä antoi hänelle palkaksi limpun.
Oskari Perähuhta osti sitten itselleen
toisen talon Rengon Liattasta, ja
Perähuhtaan tuli uusi isäntä Urja-
lasta. - Kertoja muistaa myös vie-
lä hyvin Kalsun Jussin, Ylitalon
pitkäpartaisen vanhan isännän, sekä
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Alitalon Heikin. Kuistin Aukustin,
sisarensa miehen, kanssa hän kävi
kalastamassa Pehkijärvellä, josta
saivat porkkaamalla suuria kopalli-
sia kaloja. - Loimosissa oli Tooti-
lan torpan luona 9-aisainen keinu,
jonka nuoret miehet olivat tehneet.
Joskus teurolaisia kävi. keinulla,
mutta kertoja ei muista siellä tapel-
lun, siksi vahvoja miehiä oli koti-
nurkilla. - Lamminpään vanha isän-
tä, toissilmäinen rikas mies, jolta
rotta söi kätköön pantuja paperira-
hoja, piti suuret häät, kun tytär vie-
tiin Kaukijärven Anttilaan emän-
näksi. Kertojan äiti, joka kävi Tam-
melassa pitoja Iai ttamassa, oli tuol-
loin Lamminpäässä ja kertoi näh-
neensä, miten isäntä pisti nuorikon
käteen 12 ruplaa »neularahoiksi»,
kun tytär nousi rattaille miehensä
kotiin ajaakseen. - Lunkaan emä-
kylään jouduttiin harvoin; kuiten-
kin kertoja muistaa, että siellä käy-
tiin 1ukusij oilla.

Abyn isäntä, joka vaati lapsiltaan
paljon työtä, ei laskenut lapsiaan
kouluunkaan, vaikka näiden teki
mieli. Hän oli niitä vanhan kansan
miehiä, joiden mielestä ei herroja
tarvittu. Kertojakin oli jo iso poika,
kun hän ei vielä osannut laskea ei-
kä kirjoittaa. Mutta hänen teki mie-
li maailmalle saamaan oppia. 22-
vuotiaana hän huusi itsensä kutsun-
n assa sotamieheksi. Samalla kertaa
5 muuta Tammelan miestä tarjou-
tui vapaaehtoisesti sotaväkeen, mm.
Kujala Lunkaan kylästä. Kolme vuot-
ta kului näin sotaväessä. Hämeen-
linnasta hän usein kävi kotonaan
kävellen mäkisen tien, mistä matkaa
karttui ojeltiis n. 40 km. Sotaväes-
sä ollessaan Jussi oppi laskemaan ja
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kirjoittamaan, ja pyrki nyt 25-vuo-
tiaana Mustialaan. Kun hän ei ol-
lut koulua käynyt, hän ei VOInut he.
ti päästä voutiosaston oppilaaksi,
mutta sisukas Jussi tarjoutui ren-
giksi ja pääsikin. Isä melkein Itki,
kun hän lähti, olisi vain tahtonut
hänen jäämään kotiin työhön. Mut-
ta poika ei perännyt. - Kun hän oli
kotona tottunut oriilla ajelemaan,
hän joutui Mustialassa oriitten hoi-
taj aksi ja ajeli silloin tällöin kotiin-
sakin kartanon komeilla juoksijoil-
la. - Seuraavana vuonna hän pää-
si voutiosaston oppilaaksi, ja kun
kolme vuotta oli kulunut, hän oli
valmis maataloustyönjohtaja. Vie-
lä 3 vuotta hän toimi Mustialassa
voutina ja muutti sen jälkeen Ve-
näjän kartanoon samaan toimeen
viipyen siellä 4 vuotta. Lopulta hän
päätyi Tampereelle, missä on viime
ajat toiminut Tampereen Hippos-
radan taloudenhoitajana. Suurena
nimenmuuttovuonna 1906 hän otti
suomalaisen nimen syntymäkotinsa
mukaan.

Kun kyselin Jussi Heinivahon
omaisia, sanoi hän sisaruksista ole-
van elossa enää vain kaksi. He'ta-
sisar elää vielä Kaukijärvellä ja
täyttää kohta 85-vuotta. Kuistin
Aukusti, Hetan mies, oli sitten ni-
meltään Haqwist ja Tammelassa
tunnettu taitavana puumiehenä. Si-
saruksista Kustaa kuoli Lopella 84-
vuotiaana, samoin Mari 82-vuotiaa-
na, Kalle kuoli Kotkassa 83-vuotiaa-
na, Mooses Lopella 45-vuotiaana.
Isä oli lopulta myynyt Heinivahon
ja Åbyn ja muuttanut takaisin L)-
pelle, josta osti Viiataalin ja Soukin
talot. Hän sai Heinivahosta ja Åbys-
tä 34.000 mk, eikä hänellä tällöin
enää ollut velkaa enempää kuin
1.000mk. Niin hellittämättömän ah-
kerasti hän oli ponnistellut ja lapsi-
neen päässyt eteenpäin.

E. AaLtonen.

Forssan Lehdessä (vähän Iaajern-
pana) 29. 2. 44.
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