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-Forssan musiikki elämästä puoli vuosisataa- sitten

Kapellimestari Karl August
Helin.

Edessäni istuu hotelli Maakunnan
sivuhuoneessa harmaatukkainen

-mutta teräväpiirteinen ja valpaskat-
seinen mies. Tiedän, että hän on jo

-täyttänyt 81 vuotta, mutta häneen
-ei liity mitään mielikuvaa vanhuu-
_den raihnaudesta. Hän on suora
_kuin vanha sotilas. Hän onkin mat-
- kalla Turkuun Suomen entisen so-
-taväen muistojuhlaan.

_-Olen hänelle kirj oittanut Kuo-
-pioon ja tiedustellut joitain Forssan
-asioita--,puolen' vuosisadarr : takaa,
Hän on saapunut+.itse v.kertomaan

viivähtäen täällä, vain muutaman
tunnin juni-en _välissä. _ Tuona' ai-
kana vilahtelee editsemme hengessä
ja muistoissa kymmeniä forssalaisia
vuosisadan vaihteen kummaltakin
pu~len. -Ajamme autolla -kierrok-
sen keski-Forssaan ja näyttelen hä-
nelle talot, jotka liittyvät - hänen
muistoihinsa, mutta j-otka ovat niin
muuttaneet muotoaan, että ne, tåy-
tyy oikein esitellä: kauppalan talo
entisenä hotellina, Salmelan talo
entisen Biljardiklubin olinpaikka-
na, tehtaan kangaskauppa torin lai-

__dassa Puistolinnan -tieltä siirretty-
nä isona:puotina,' Albert Lirudfcrssin

_ent, asunto sieltä Saunasillan pie-
-Iestä, tehdasyhtiön puisto. monine
vanhoine -rake-nnuksi;neyrr::. -jne.

'Kaikki ·tuntuuvieraasta:muut~u-
neen. . Vain vanhan apteekin ·ja

-Tammen rakennukset näy-ttävät ·tu-
tuilta, jarikkirevity.stä kauppalan-

_talosta -ainoastaan suureri salin kat-
_torakenne muistuttaa, entisiä hoiel-

Iin. aikoja. r_

Yieraani -on -täysinpalveUufmu-
o siikkiluutnaritti ja -Käkisalmen ent,
kaupunginviskaali -Kar 1_ A u' g u s t

_~lteU n, .Siitä 'ori--'48 . vuotta, kun
hän .lähti -Forssasta. -Tosin .fiän
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täällä pistäytyi jolloinkin 1920-lu-
vulla, mutta vain pikipäin ja tava-
ten ainoastaan yhden vanhan tutta-
van, pankinkamreeri V. Veckmanin,
joka kyynelet silmissä syleili van-
haa ystäväänsä.

Itse muistan Karl Helinin hienos-
tuneet kasvonpiirteet, tahdikkaan
käytöksen ja puhetavan niiltä kau-
kaisilta ajoilta, jolloin olin 6-7-
vuotias. Hän kävi kotonani Viks-
bergin pytingeillä keskustelemassa
isäni kanssa musiikista ja muusta;
isän veli Karl August Thurman oli
ollut Helinin soittajatoveri Uuden-
maan pataljoonassa, ja isäni itse
vanha musikantti jo Arno Lohsen
ajoilta. Nyt puolen vuosisataa myö-
hemmin kirjoittelen kuvausta entis-
ajan Forssan elämästä, ja tunnen
nimeltä jopa teoiltakin melkein
kaikki henkilöt, joista Helin puhuu.
Olemme siis itsekin kuin vanhat tu-
tut.

Karl August Helin on syntynyt
Marttilan pitäjässä. Hän joutui jo
nuorena nimismies Sjömanin pe-
rustamaan ja forssalaisen Janne
Forthin johtamaan torvisoittokun-
taan ja oli mukana, kun tämä 1887
antoi Forssan hotellissa erinomaisen
konsertin. 17-vuotiaana hän meni
Turun pataljoonan soittokuntaan ja
siirtyi sieltä vähän myöhemmin
Helsinkiin Uudenmaan pataljoonan
soittokuntaan ja kohosi aliupsee-
riksi. Toisen kerran Helin saapui-
kin Forssaan niiden 10 Uudenmaan

.- pataljoonan soittajan kanssa, jotka
1890-luvun puolimaissa kävivät
täällä soittamassa sekä August
Borgströmin juhlassa että saman
tein Sortohaan väenjuhlassa.

Kesällä 1899 K. Helin oli muka-
na, kun Uudenmaan pataljoonan
torvisoittokunta taas soitteli Kap-
pelissa. Kerran tuli heidän luok-
seen nuori Kalle Meyer ja tieduste-
li, oliko heistä kukaan halukas läh-
temään Forssan orkesteriin pasu-
nistiksi. Nuorempi Warburton oli
täältä lähtenyt Poriin kehruumes-
tariksi eikä paikkakunnalla ollut
hänen tilalleen pasuunansoittajaa.
Helin lupasi lähteä. Hän matkusti
Forssaan ja tapasi kunnallisneuvos
Rudolf Meyerin, joka oli orkesterin
johtaja. Orkesteri kokoontui Bil-
jardiklubin taloon samana iltana,
ja Helin kutsuttiin koesoittoon. Hän
soitti primavista mitä pyydettiin,
ja sopimus tehtiin. Hänen kuu-
kausipalkakseen määrättiin 200 mk,
tosin vain 9 kuukauden ajalta, min-
kä orkesteri vuosittain oli koolla.
Palkka oli silti aika hyvä, kun sota-
väessä luutnantti sai silloin kuussa
vain 199:99. Helinin tehtäviin kuu-
lui myös nuottien kirjoittaminen ja
transponointi.

Helin saapui Forssaan syksyllä
1899. 15-16-miehisessä orkesteris-
sa hän oli ainoa palkattu ammatti-
soittaja. Harjoitukset pidettiin ker-
ran viikossa. Hän kävi tav. alku-
viikosta Rudolf Meyerin luona saa-
massa nuotteja ja ohjeita. Meyer
tilasi kaikki nuotit Saksasta, ja He-
lin sovitti ne Forssan orkesterin
soitikoille. Esitettiinoopperain al-
kusoittoja ja aarioita, fantasioita
jne. Edustettuina olivat sellaiset
tunnetut säveltäjät kuin Men-
delsohn, Schubert ja Wagner. Koti-
maista musiikkia ei soitettu lain-
kaan. Helin sovitti orkesterille Me-
rikannon laulun Tula tuulan tei,
mutta vain kerran sekin esitettiin.



Forssan silloinen orkesteri piti
konsertteja hotellissa ja klubissa,
ja monet olivat ne juhlat, joissa
saatiin sen sävelmiä kuulla. Kont-
toristi K. G. Krank oli silloin par-
haimmillaan, ins. Gadolin mainio
sellisti, apulaiskutomomestari Alf-
tan käytteli taitavasti kontrabas-
soaan, opett. Veckman waldhor
niaan, Lennart Karsten soitti ensi
trumpettia, Kalle Jousinen alttoviu-
lua, tehtaalaiset Dahlman ja A. Val-
lin huilua, VPK:n torvisoittokunnan
johtaja Heliberg klarinettia jne.
Tarvittaessa apteekkari Th. Häll-
ström soitti pianoa.

Helinin muisto rikkain konsertti
Forssan-ajoilta ei kuitenkaan men-
nyt orkesterin merkeissä. Hän
esitti kerran Rudolf Meyerille, että
koottaisiin yhteen lähiseudun torvi-
soittokunnat ja annettaisiin yhteis-
konsertti. - Liian suuri työ opet-
taa, huomautti Meyer. - Olen tot-
tunut siihen, vastasi Helin, ja sai
luvan koettaa. Hän kävi harjoitta-
massa saman ohjelman Mustialan,
Jokioisten ja Tammelan Nuoriso-
seuran torvisoittokunnalle, jota
paitsi mukaan tietenkin tuli Fors-
san VPK:n soittokunta. Näin saatiin
kokoon 40 soittajaa. Rva Ina Ah-
teella oli jo silloin täällä hyvä seka-
kuoro, ja sekin saatiin osallistu-
maan konsertin ohjelmaan. Kolme
kuukautta harjoiteltiin. Ensimmäi-
sen konserttipäivän aamuna oli
kenraaliharjoitus. Helinin muistiin
on jäänyt mustialalaisten tulo -
nämä ajoivat Kyösti Ruhasen joh-
dolla kahden hevosen vetämässä
reessä heinien päällä. Konsertissa,
joka annettiin juuri valmistuneessa
Kirjastotalossa talvella 1902, oli 800
innostunutta kuulijaa, ja viikko
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jälkeen pam pidetyssä konsertissa
vielä 5'00henke. Helin muistaa, että
joku naisthenkilö soitti alttotorvella
soolo-osan (päättelen että se olisi
ollut Hilma NOTri). Tulot lähetet-
tiin Pielisenjärven pitäjän köyhien
hyväksi, mutta klubissa pidettiin
onnistuneen konsertin päätteeksi
hienot illalliset, joita kuitenkin
Ronttismäessä syttynyt .tulipalo häi-
ritsi, palokuntaan kuuluneiden kun
piti syöksyä pöydistä.

Usein K. Helin avusti myös Kir-
jastotalossa pidettyjen iltamien oh-
jelmaa yksinsoitollaan, jolloin böö-
miläinen värimestari W. Marschner
häntä tavallisesti säesti. Kun VPK:n
soittokunta soitti klubin juhlissa,
Helin toisinaan esitti barytoonisoo-
loja. Niinikään Helin kävi harjoit-
tamassa Tammelan Nuorisoseuran
torvisoittokuntaa, jonka runkona
olivat Norrin veljet ja sisar. - Li-
sätöinään Helin kirjoitteli asiakirjo-
ja nimismies Sylvinille ja soitteli
loma-ajat maan eri puolilla kesäor-
kestereissa.

Yhä uudelleen Helin palaa kehu-
maan Rudolf Meyeriä (hän lausuu
alkuperäiseen .tapaanc Maier). Tä-
mä oli läpikotaisin musiikkimies ja
luonteeltaan sympaattinen ja [loi-
nen, joskin hän toisinaan tulistui.
Hän oli kova sikarimies, muttei
käyttänyt alkoholia ja oli mitä an-
teliain ja vieraanvaraisin. Helin
on varma,että Meyer maksoi hä-
nen palkkansa omistaan.

Mutta hyvästäkin paikasta oli
kerran lähdettävä. Helin valittiin
28 hakijasta Käkisalmen kaupungin
kapellimestariksi. Kun hän ilmoitti
Meyerille lähtevänsä, tämä suuttui
ja viittasi siihen, että sopimus edel-



Iitti "olemista musiikkikauden. -lop'~'
puun. .Silloin "Helin kirjoitti Kuo-
pioon ent. sOittajatoverilleen Fred-
rik Virnekselle, joka jo silloin oli
siviilimies. Tämä tuli hänen tilal-
leen' Forssan 'orkesteriin pasunis-
tiksi, ja' Helin pääsi lähtemään maa-
Iiskuun 7. pnä .1903. Meyer oli jo'
leppynyt ja antoi hänel1e vielä.mat-·
karahatkin. ,Monet, ystävät toivat
hänelle asemalle kukkia, antoivatpa
rahakukkaronkin.

Kauniit ja miellyttävät muistot
Helinilla on Forssan-ajoiltaan. Hän
sai paljon ystäviä ja, tuttavia. Hän
muistelee Tammelanderin veljeksiä,
Loimaan saha yhtiön raha'stonhoita-
jaa Lars öhmania, taidemaalari Al-
bert Lindforssia, Lamalan sahan
valttaria Norr ingia, puntmaa'kar i A.

:rvr: Lindforssia, jeIHI. dli erinomai-
nen '" musiikkikcrva; ' ynnä .rrronia.
muita: Tammelan pappilassa hän'
kävi toisinaan, koska ruustinna AI-,
mark oli hänen serkkunsa; ,,'
,Helin kyselee; vieläkö' se ja se

elää. Saan vastata kieltävästi jo-
kaisen nimen kohdalla. ' Toteamme,
että Helinin Forssan-aikaisista tut-
tavista on elossa enää vain yksiai-
noa, metsänhoitaja Lennart Karsten .
Jonne Henrikssonin (Suonion) hän
niinikään enuistaa Yetevä' poika!).
Kaikki muut. ovat menneet. Men-
neet ovat myös ne kauniit ajat, jol-
loin musiikki Forssassa tosiaan oli
kulttuuritekijä ja jolloin paljon sen
hyväksi uhrattiin.

E s k 0 A a 1 t on e n.
F. Lehdessä 9. 8. lS51!.

Gulinin Kalle eli ~KaIle<{-tohtori.

Artur Wilhelm (= Kalle)
G u li n synt. 21. 3. 1863 Por-
voossa, kuoli 27. 3. 1934 Helsin-
gissä. Ylioppilas' Porvoon lu-
kiosta 1884, filosofiankandi-
daatti 1887, lääketieteenkandi-
daatti 1889, filosofian maisteri
1890, laäketieteen lisensiaatti
1893. Tammelan kunnanLi{ä-
käri vV. 1893-1931.

Tunnetuimpia ja. omalaatuisirnpia
entisen Tammela-Fo-rssan kunnal-
lisia virkailijoita oli tohtori Gulin
eli Kalle-tohtori tai vain Gulinin
Kalle, joksi häntärsanottiin. ' Olen
koettanut hänen » nykypolven . jo
unohtamasta' henkilökuvastaan , pe~
lastia' talteen' piirteitä:' parin' hänen

aikaisensa forssalaisen muistelmien
mukaan. Tiedän hänestä elävän
kaskuja kasoittain milten jokaisen
forssalaisen, tammelalaisen ja joki-
lääniläisen mielessä. Niitä olisi syy
ehkä muidenkin merkitä muistiin.
Tarjoavathan ne samalla kuvan lää-
kintä-. ja sairaanhoito-olojen kehi-
tyksestä paikkakunnalla.

Pankinjohtajan rouva Maissi
Pousar,. o.s. Jaatinen, kertoi Gu-
linista, 'lähimmästä 'naapuristaan,
seuraavaa:

- Vasta valmistuneena lääketie-
teen lisensiaattina Artur Gulin, jo'::
ta 'yleisesti sanottiin Kalleksi-
siitäkö syystä, että hänellä itsellään-
kin oli tapana nimitellä kaikkia
miehiä Kalleksi ja naisia Liisaksi?
-r-r saapui .3. 8. 1&'93Ikunnanläälkäriik,:
si Forssaan .. Hän asui ensin isän-



nöitsijä ja ruukinpatruuna Alfred
Paulin luona Talsolan kartanossa,
mutta muutti sen palon jälkeen
(1894) Forssan kestikievariin, he-
rastuomari Laakson taloon, Kun
kunta apulaisisännöitsijä Rudolf
Meyerin lahjoittamilla 10,000 mar-
kalla oli, Vähän-Saksan Surutto-
mainmäelle v . 1898 rakennuttanut
10 sairassijaa käsittävän sairaalan,
se rakennutti myös lääkärille asun-
non Forssa Oy:n maalle panimo-
mestari Carl Nikolai Pousarin v .
1883 rakentaman talon länsipuo-
lelle.

- Lääkärillä ja meillä oli yhtei-
nen kellarirakennus, rouva Pousar
kertoo edelleen, joten rajanaapurei-
na jouduttiin paljon kosketuksiin
toistemme kanssa, Tohtori Gulin
sanoi kyllä heti tultuaan, ettei hän
suinkaan aikonut jäädä Forssaan
pysyväiseksi lääkäriksi. - Kaksi
hänen edeltäjäänsä, tohtori K Berg-
roth, joka oli valittu 8. 3. 1887 ja
erosi v. 1891, ja tohtori J. Winter,
jonka vaali tapahtui 7, 3. 1892, oli-
vat olleet varsin lyhytaikaisia,

Laajan pitäjän ainoana lääkäri-
nä - hän hoiti parin vuosikymme-
nen ajan oman virkansa ohessa
myös Jokioisten kunnanlääkärin
virkaa - Gulin antautui työhönsä
nuoruutensa koko innolla. Aina hä-
nen näki lähtevän sairasmatkoille.
Olihan siinä matkoja Kojoa, Lies-
järveä ja Pikonkorpea myöten. öl-
jytakkiin verhottuna ajaen kurai-
silla teillä tärisevillä rattailla tai
talvisin nahkaisiin peitettynä mat-
katurkeissaan hänet tunti jo kau-
kaa. Mutta tämän karhun saami-
nen liikkeelle pesästään ei ollut
niinkään helppoa. Saattoi usein
kuulla naapuriin Kallen kiihtyneen
äänen hakijalle huutaa ärhentele-
vän: »Minä en sitten tähän aikaan
lähde minnekään, mene h-tiin!»
Mutta kun noutaja siihen hämäläi-
sittäin hiljaisesti virkahti: »Sinne
sitä tohtori kyllä joutuu, jos tätä
puhettaan jatkaa», niin jo muuttuu
ääni: »Vartckaa ny' vähä. Kyll' mä
tulen". Eikä tohtorin käynti jää-
nyt vain siihen yhteen kertaan, vaan
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hän huolehti potilaistaan, kunnes
he paranivat tai - kuolivat.

- Useasti sairasapua hakeva len-
si ulos tohtorin ovesta. Kerrankin
sieltä lennätetty ja puolikuolleeksi
pelästytetty naishenkilö kaatui lu-
mikinokseen tainnoksiin, jolloin
tohtorin 'huushollerska' ehätti
apuun kamferitippoineen, ja par-
vekkeelta kuului tohtorin ääni: »No
tuo se nyt sitten sisään!»

- .Naisten leikkutukkaa ja hie-
noja hepeniä Kalle-tohtori ei kär-
sinyt. Eräällekin - liekö ollut teh-
taan tyttöjä, joilla oli oma lääkä-
rinsä, Fr. W. Westerlund - hän
oli sanonut, kun tyttö tuli lääkärin-
todistusta hakemaan: - »Kiiltoken-
kä, silkkisukka, polkkatukka, mene
h-tiin!»

- Jos sattui joku tutumpi isän-
tämies sairastumaan, ja emäntä hä-
tääntyneenä soittaa, saattoi tutta-
vallinen ääni puhelimessa vastata:
»No mikäs sitä rakasta Akustia nyt
taas vaivaa? Kyll', kyll' mä tulen!»

- Lapset olivat naimattoman
vanhapoikatchtor in erityisiä suosik-
keja .. Häne~· suurimpia riemujaan
oli, kun' he häntä seuraten kylän
raitilla olivat kokoontuneet Koski-
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sen kaupan tai tehtaanputiikin ul-
kopuolelle ja kun tohtori kaupan
ovesta heille heitti kourallisen ka-
ramellejä. Hän oli ne karamelli-
purkista kahmaissut katseltuaan
tarkoin likinäköisillä silmillään,
että ne olivat paperipäällysteisiä.
Kun hän eläkkeelle jouduttuaan
Porvoossa yritti jatkaa karamellija-
keluaan, lapset kaihtoivat outoa
'namusetää'.

- Lapsista tulee mieleen, rouva
Pousar jatkaa, tehtaan kaupanhoi-
tajan Lindströmin tyttö. Tämä oli
saanut nieluunsa jonkin rahan. Sen
poistamisessa jouduin itse avusta-
maan, kun tohtori sen sormillaan
näppärästi nyppäsi. Tytön kysy-
mykseen: »Kuolenko minä nyt?»
tohtori vastasi: »Ei, et sinä, Liisa,
kuole. Ja tässä se nyt on. Saat
karamellin, jos et itke."

- Sisarusten lapsista vieraili ja
asui tohtorien on luona useitakin.
Yhden heistä - Leo-pojan - hän
oli jälkisäädöksessään määrännyt
varsin huomattavan omaisuutensa
perijäksi. Näistä oli usein raskai-
takin murheita, eikä suinkaan aina
vain iloa.

- Tohtori Gulin oli sangen tai-
tava myös kirurgina. Jopa hammas-
lääkärinäkin hänen oli toimittava,
kun ei paikkakunnalla vielä moniin
vuosiin sellaista ollut. Gulin oli
nuorempana käynyt opintomatkalla
Saksassa seuraten silloisten Berlii-
nin etevimpien kirurgien operaatioi-
ta. Kunnansairaalan leikkaussalin
valmistuttua hän, heikoista silmis-
tään huolimatta, suoritti vaativiakin
leikkauksia.

- Minkä tähden Kalle-tohtori oli
jäänyt naimattornaksi, on kysymys,
joka herää, kun ajattelee, kuinka
miellyttävä ja hieno seuramies hän
oli. Olisiko ollut niin, että hän oli
vihitty Epioneen, sairaanhoidon ju-
malattareen, eikä sen tähden tahto-
nut jakaa rakkauttaan, joka hänet
vaati kokonaan, kenenkään muun
naisen kanssa? Kyllähän tohtoris-
ta puhuttiin monienkin paikkakun-
nan säätyläisiin kuuluvien naima-
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ikäisten neitosten yhteydessä. Eikä
heillä varmaan 'kenelläkään olisi ol-
lut mitään tohtorinnan titteliä vas-
taan. Tyttärellänikin on hallussaan
tohtorin hänelle kirjoittama runo,
rouva Pousar edelleen kertoo. Se
seurasi hedelmälähetystä vastalah-
jana niittykukista sidotusta kukka-
vihkosesta, jonka 14-vuotias tyttö
oli tohtorisedälle vienyt. Ehkä se
on todistus siitä, että tohtorin sy-
dämessä vielä lämpimät laineet lii-
'kahtelivat - kukatiesi nuoruusajan
muistoissa?

- Tohtori Gulinin suhde potilai-
siinsa oli mitä huolehtivaisin ja
suurta psykologista ymmärtämystä
todistava. Kuinka usein hän kävi-
kään vanhaa äitiänikin tervehti-
mässä tämän maatessa sairaana.
Norjalaissyntyinen äitini oli pian
paljon matkustelleen tohtorin kans-
sa Norjassa tuntureiden kasvi- ja
lintumaailmasta keskustellen.

- Eläkkeelle jouduttuaan v. 1931
tohtori Gulin siirtyi asumaan syn-
tymäkaupunkiinsa, muistorikkaa-
seen vanhaan Porvooseen, mutta -
siellä häntä ei kukaan enää tunte-
nut eikä uusiakaan ystäviä enää
tullut, joten tohtorin mieli yhä pa-
loi Forssaan. Joka viikko hän teki-
kin Forssaan saunamatkan vanhan
Sauna-Maijansa (vai 'liekö hänkin
ollut Liisa?) kylvetettäväksi. Lo-
pulta hän tulikin Forssaan takaisin
asettuen asumaan apteekin talon
yläkertaan hoitaen siellä yksityis-
praktiikkaansa. Sairastuttuaan hän
joutui Helsinkiin Mehiläisen sairaa-
laan, missä hän 27. 3. 1934 kuoli 71
vuotta juuri vähää ennen täytetty-
ään ja oltuaan 38 vuotta Tammela-
Forssan kunnanlääkärinä. Hänet
haudattiin sukuhautaan Porvoon
Näsinmäelle, missä isä, pankinjohta-
ja Niklar Gulin ja äiti Evelina
Charlotta o.s. Aberg sekä veli, lää-
käri sekä myös setä, lääkäri hän-
kin, lepäävät. Sedästä elää Porvoos-
sa vielä sananparsi: "No se mark-
ka, sano Kuliini». Eikä' Kallekaan
liikoja maksuja vaatinut, vaan
työnsi useasti potilailleen lääkkeitä
varten apteekkirahatkin kouraan,



kun he hänen vastaanotoiltaan läk-
sivät.

*
Insinööri Jaakko Ignatius, joka

vv. 1911-14 oli tehtaan nuoremman
insinöörin virassa sekä 1914-28 val-
kaisu- ja valmistusosaston johtaja-
na, kertoi - kuultuaan edellisen
esityksen omina muistoinaan
Gulinista seuraavat tapaukset:

- Saksalaissyntyisen värimestari
Henningin kurkku oli kipeä, mutta
hän ei yksin uskaltanut mennä lää-
käriin, vaan otti mukaansa kutomo-
mestari Nilssonin. .A vaa suusi»,
komentaa Kalle-tohtori, »juu, ton-
sillit on tulehtuneet ja ne on nyt
otettava pois». - »Jaa, kuinka se
tapahtuisi?» - » Juu, kattos, mä
otan toiseen ,käteen kahvelin ja pis-
tän sen tonsilliin ja toiseen sakset,
joilla leikkaan sen pois». - Instru-
mentteja hakeakseen Gulin kääntyi
kaapilleen, mutta kun hän taas kat-
soi potilaansa puoleen, tämän tuoli
olikin jo tyhjä, eikä koko miestä
näkynyt missään. Nilsson vain viit-
tasi ulos ikkunasta, josta näkyi, mi-
ten Henning pinkaisi pakoon, niin
että maantie pölisi. Hänen kurk-
kunsa parani pelkästä säikähdyk-
sestä.

- Ins. Ignatius oli itsekin kerran
mennyt Gulinin luo kurkkuansa
hoidattamaan, se kun oli käynyt kä-
heäksi tehtaan hälinässä huutami-
sesta. Tohtorin kivipäällysteisellä
pöydällä oli tuffereita ja verisiä
haavaharsositeitä vastaanoton jäl-
jiltä. Hän sanoi, että kurkkuani oli
penslattava ,ja jatkoi: »Mutta kun
sinun sukulaises' on lääkäreitä, jot-
ka uskovat antiseptisiin hoitota-
poihin, niin minäkin nyt spriilam-
pulla poltan ja desinfioin tämän
sondin». Sen tehtyään hän laski
sen .kivilevylle muiden kapistusten
sekaan ja kiersi siihen sormillaan
pumpulitukon, jonka pisti pulloon.
Työnsi sen sitten syvälle kurkkuu-
ni, jolloin yritin häntä työntää pois
tyköäni. Silloin hän sanoi: »Alä
vaan helkkarissa nyt niele, sillä se
on vahvaa myrkkyä, sublimaattia».
Pari kolme sellaista krassausta
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kurkkuni kyllä paransi, mutta he-
vosenkuuriksi sitä lääkäri tuttavani
ovat sanoneet. Gulinilla oli yleensä
muutenkin tapana käyttää vahvan-
laisia lääkkeitä lääkemääräyksis-
sään.

- Kun talousapulaisemme ikku-
noita pestessään oli tikkailta luis-
kahtaessaan saanut reiteensä syvän
haavan, tuotiin Gulin sitä kokoon
neulomaan. Hän suoritti sen omal-
la tavallaan, mutta kun hän sitten
saapui sitä katsomaan ja kun haava
oli alkanut märkiä, hän alkoi huu-
taa ja kiroilla, niin että koko talo
raikui. Tämä oli nyt kerta kaik-
kiaan Kalle-tohtorin temperamen-
tille sopivin purkausmuoto

- Meille oli syntynyt poika. Gu-
lin kävi onnittelemassa ja lupasi sa-
malla tulla lasta rokottamaan. Vai-
moni ei olisi siihen millään tahtonut
suostua ja sanoi, että Kallen on ai-
nakin ensin desinfioitava kätensä,
ja asetti pesuvadin esiin. Mutta
kun Gulin sitten tuli ja alkoi huu-
taa pärmäntätä, minä katsoin vii-
saimmaksi poistua näyttämöltä.
Tuohuksissaan hän sitten likinäköi-
senä viilsi kaksi arpea yhteen, mut-
ta lohdutteli vaimoani sillä, ettei-
hän poika lapsi koskaan esiintynyt
paljain käsivarsin, joten arvista ei
ollut haittaa.

- Tohtorin silmät olivat heikot,
kuten jo usein on mainittu. Hän
käyttikin siitä syystä erityisen voi-
makkaita savulaseja, joita ei edes
omasta maasta saanut. Eräänä syk-
synä hän Lamminrannan uimahuo-
neessä käydessään unohti lasit ne-
nälleen hypätessään kaljulle pää-
laelleen marraskuiseen veteen.
Avuttomalle tuli apu, kun eräs ins-
simme sukeltamalla pelasti lasit
mutapohjaisesta lammista.

- Tohtorin »huushollerskan» lei-
pomat omenapiiraat olivat kuuluja
koko Forssassa. Niitä maistelemaan
tohtori ystäviään useasti kutsui.

*
Täytyyhän tähän kertomukseen

myös Eskon puumerkin tulla - ei
Aaltosen Eskon - vaan minun puu-
merkkini. Olihan tohtori Gulin mi-
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nunkin henki lääkärini Tammelassa
toimiessani. ', Hän joutui hoitamaan
minua: kes;illä 1917, jolloin olin saa-
nut jonkinlaisen lavan tauti tartun-
rian. Johtuiko se ehkä Pyhäjärven
vihreitä leviä »kukkivastas vedestä,
jota Isossapappilassa käytettiin [uo-:
mavetenäkin, kaivoa kun ei ollut?
Kävin Forssassa tohtorin vastaan-
otolla, jolloin hän kehoitti minua
itse katsomaan, näkyisikö vatsalla
mitään pilkkuja. Enhän minäkään
niitä nähnyt. Kun sitten oli arvail-
tu ja yritetty yhtä sun toista, to-
dettiin taas, että sitä se nyt ei si t-
ten ainakaan ole. Tyfoidiksi sai-
raus lopulta ristittiin. Sen jälki-
hoito vaati nauttimaan Kiinanpar-
kista liotettua vettä ja tehdäkseen

tämän nuorelle partiolaispotilaal-
leen miellyttävämmäksi tohtori
lääkettä määrätessään sanoi: »Sitä-
hän intiaanitkin käyttävät».

Olen harvoin kohdannut koke-
muksistaan ja tiedoistaan vähemmin
ylpeilevää ja itseänsä tehostavaa
lääkäriä kuin oli Gulin. Minulle
hänen kuvansa on ollut todellisen
kunnan lääkärin ja kunnon lääkärin
perikuva. Sen tähden on ollut erit-
täin mieluista unohtumasta pelas-
taa nämä piirteet hänen lähikuvas-
taan.

(Esitetty Helsingin Forssan-ker-
hon kokouksessa 30. 3. 1950.)

K. R. Ilmonen.
F. Lehdessä 11. 8. 1951.

Miten jouduin opintielle.
- Minun tieni seminaariin oli

melko mutkaton> sillä sen asian
ajattelivat muut puolestani> aloitti
op. Suonio kuvauksensa opintielle
joutumisestaan.

- Isäni oli Forssa-yhtiön kaup-
paliikkeen Ison-Puotin varastomies>
joten minä olen syntyperäinen
forssalainen. Isä oli vakavamieli-
nen, kiivasluonteinen mies, mutta
aikalaisekseen varsin valistunut.
Hän oli kotoisin Lopelta, mutta eli
parhaat vuotensa Forssassa, Hän
oli käynyt Mustialan Maamiesopis-
ton ja toimi sen jälkeen jonkin ai-
kaa mm. Saaren kartanon pehtoo-
rina. Miten hän tuli muuttaneeksi
alaa ja ryhtyneeksi Ison-Puotin va-
rastomieheksi, siitä en tullut otta-
neeksi lähemmin selvää. Äitini
taas oli kotoisin Vihdistä. Hänen
isänsä oli pitäjänräätäli, joka oli
samalla laajalti tunnettu pelimanni.
Siltä taholta minunkin hinkuni mu-
siikkiin lienee peräsin, sillä oma
isäni lauloi kaikki laulut samalla
nuotilla.

Isäni pyrki määrätietoisesti kou-
luttamaan meitä lapsia, mutta mi-
ten se varastomiehen senaikuisilla
palkoilla kävi päinsä, sitä en oikein
käsitä. Minä kävin aluksi Aleksan-
terin koulua, mutta sieltä päästö-
todistuksen saatuani jatkoin vielä
kaksi vuotta Tammelan koulussa.
Se oli siihen aikaan hieman kuului-
sampi kuin Forssan koulu ja isäni
oli sitä mieltä, että jatkakoon poika,
koulunkäyntiään, ettei saatu oppi
unohdu. Maanantaiaamuisin aina
sonnustauduin matkaan ja lauantai-
ehtoisin palasin kotiin. Viikot
asuin Nymanin pienessä tuvassa
koulun läheisyydessä.

Mutta myös suvisin olin paljon
Tammelassa. Isäni ei sallinut mi-
nun juoksennella poikajoukossa,
vaan järjesti asiat siten, että Tam-
melan lukkari Luotonen otti minut
oppilaakseen. Hän asui siihen ai-
kaan Mansikkaniemen talossa ja
sieltä minäkin sain sitten kortteerin.
Perimmäisenä syynä näihin soitto-
tunteihin lienee kuitenkin ollut se,



että isä oli päättänyt panna minut
lukkarikouluun havaittuaan minul-
la olevan tämän, -suuntaisia taipu-
muksia. Varmaankin tässä mieles-
sä hän oli ostanut minulle kauppias
Ståhlbergilta vanhan taffelipianon-
kino Niinikään isäoH ostanut mi-
nulle haitarin, mutta ei sallinut mi-
nun sillä soitella mitä vain ja missä
vain. Niinpä erehdyin kerran me-
nemään pelini kanssa Sortohaan
tanssilavalle. En kuitenkaan ollut
ehtinyt siellä montakaan kappaletta
soittamaan, kun sinne ilmestyi myös
isäni. Sanaakaan sanomatta hän
tempasi pelin olkapäiltäni ja löi sen
mäsäksi puunkylkeen. Minä juok-
sin kotiin sen kuin jaloistani pää-
sin, Hetken kuluttua isä kuiten-
kin taas leppyi ja osti minulle uu-
den pelin. Soittelin sillä sitten
muutamia häitäkin, vaikka olin niin
ujo, että toiset pojat saivat viedä
haitarin paikalle, minä hiivin ta-
loon seinänvieriä pitkin ja livahdin
salaa sisään. Eräissäkin häissä
Viksbergin pytingeillä soitin Fors-
sassa hyvin tunnetun pelimannin
östermanin kanssa.

Lukkarinkouluun menosta ei sit-
ten kuitenkaan tullut mitään. Tam-
melan koulun opettaja Toivonen sai
isäni siihen uskoon, että minut oli
pantava seminaariin, eikä minulla
itselläni ollut mitään sitä vastaan.
Sinne pyrkiessäni olin niin nuori -
17-vuotias -, että minun oli anot-
tava erikoislupakin senaatista.
Maisteri Grönfors eli Mikko-mais-
teri, kuten häntä yleisesti nimi-
tettiin, minulle sen luvan' hankki
ja se maksoi 50 markkaa, mikä oli
suuri raha siihen aikaan. Vuonna
1896 lähdin sitten Sortavalaan, jon-
ne täältä matkasi kaksi muutakin
opettajaksi aikovaa.
, Sisäänpääsy kokeista selvisin vai-
vattomasti, sillä olihan minulla tuo-
reet kansakoulutiedot ja jo silloin
osasin soittaa suurin piirtein sen,
mitä seminaarin oppikurssi edellyt-
ti. Enkä minä sitten seminaarissa
oloakaari pitänyt mitenkään raskaa-
na, sillä: olin kovin nuori ottaakse-
nr koulunkäynnin edes riittävän va-
kavasti.Siitä huolimatta selviy-
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dyin siinä kuin toisetkin. Opetta-
jaksi valmistuin v. 1900.

Semiriaarissaolcanl' "helpotti se..
että vahvin puoleni oli musiikki..
Seminaarin musiikinopettajana oli
siihen aikaan lehtori Kiljander, jo-:
ka oli varsin äreä äijä. Soittonäyt-
teet piti suorittaa hänen kotcnaarr;
mutta jos esitys meni vähänkin vi-
kaan, niin äijä ärjäsi julmasti. Po-
jat pelkäsivät kovin näitä näyte,
hetkiä ja 'monelle se oli suorastaan
kauhun paikka. Harjoitella saim-
me seminaarissa, ja kullekin oli va-
rattu määrätty aika sitä varten, Mi-
nä annoin useimmat vuoroni tove-:
reilleni heitä siten auttaakseni. 'I'ä-
män johdosta minun oli pantava
kääreet käsiini ja niitä minä sitten
näytin Iehtori lle ja valittelin kipua.
kun hän tiedusteli, miksi en käv
harj oittelemassa.
'Pulmallisin tilanne seminaarissa

minulle sattui kerran, kun johtaja
tuli kortteeriini, Asuimme yhdessä-
Teiskosta kotoisin olevan Kuusnie-
men pojan kanssa, mutta silloin,
meitä oli 'paljon useampia koolla.
Istuimme kaikki tupakat hampaissa
teetä särpien ja rupatellen. Huone
oli täynnä -savua, kun johtaja
yht'äkkiä ilmestyi huoneen ovelle.
Me jäykistyimme sanattomiksi, sa-
malla kun paperossit lensivät pöy-
dän alle. Onneksi pöydällä sattui
olemaan karttapallo, johon sitten sil-
mät seisoen tuijotimme. - Jaa ha,
täällä tutkitaan maapalloa, sanoi
johtaja vain, katsoi meitä moitti-
vasti ja palasi takaisin. Sen enem-
pää hän ei sanonut silloin eikä

-myöhemmin, vaikka tupakanpoltto
oli seminaarilaisilta ankarasti kiel-
letty. Hän oli hyväntahtoinen, hie-
no vanha herra.

Seminaarista päästyäni minulla
oli tarkoitus mennä musiikkiopis-
toon, mutta jostakin syystä, nähtä-
västi varojen puutteesta, se sitten
jäi. Isä oli käynyt jo vanhaksi, eikä
enää ryhtynyt yllyttämään, Mutta
seminaarissaoloni hän oli kokonaan
kustantanut. Sain säännöllisesti
tarvitsemani määrän rahaa, enkä
minä tullut edes ajatelleeksi, mistä
hän sitä hankki. Tiedän hänen vähän
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lainailleen mm. Pinnin isännältä,
mutta minulta hän ei vaatinut kos-
kaan mitään.

Seminaarista päästyäni menin
'opettajaksi Lammille, jossa toimin
'pari kolme vuotta. Täältä muutin
Ulvilan Karlsmarkun koulun opet-
tajaksi ja sieltä v. 1909 Jokioisten
Kiipun koululle. Täällä oli sitten
kymmenkuta vuotta, minkä jälkeen
tulin Forssaan Haudankorvan kou-
lulle, missä sitten tulin olleeksi eläk-
keelle siirtymiseeni saakka. Sen
jälkeen olin kuitenkin vielä ylimää-
räisesti vuoden Pusulassa ja vuo-
·den Haudankorvalla opettajana, jo-
ten tulin toimineeksi 'kansankynt-
tilänä' 48 vuotta. Tänä aikana sen
paremmin kuin ennen sitä tai sen
jälkeen en ole kertaakaan joutu-
nut turvautumaan esim. lääkäriin.
Vielä tänä syksynä pyydettiin mi-
nua Lempään koulun opettajaksi,
mutta minun oli kieltäydyttävä,
kun jalkani ovat tulleet niin huo-
noiksi, etteivät ne siedä kävelemis-
tä kuin aivan lyhyitä matkoja ker-
rallaan.

Johditteko musiikki- ym. sellaisia
rientoja muuallakin kuin Forssassa,
tiedustelimme edelleen.

- Tulihan sitä yritettyä. Lam-
mille ja Ulvilaan perustin torvi-
-soittokunnan, jotka ovat vieläkin
hengissä. Varsinkin Ulvilan nuo-
ret miehet olivat asiaan innostunei-
ta, vaikka eivät olleet koskaan ai-
kaisemmin torvea soittaneet, joten
minun oli aloitettava aivan alusta.
Mutta ihmeellisen pian pojat oppi-
vat, joten ei mennyt kauankaan,
kun jo saatoimme esiintyä. Kiipul-'
la meillä ei ollut muuta kuin tila-
päiskuoro, joka koottiin aina tar-
peen vaatiessa. Ja kuoron kokoon-
saannissa ei ollut vaikeuksia, sillä
laulajia kertyi pitkienkin matkojen
takaa. Mm. Aimo Mäkinen kävi
Vieremästä ja Aug. Forsman Lato-
vainiosta saakka.

Kiinteämmin olin musiikkirien-
noissa mukana kuitenkin Forssassa.
Kuuluin mm. palokunnan ja työ-
väenyhdisty ksen torvi soi ttokun tiin,
johdin aikoinaan Forssan laulumies-
'ten sekä työväenyhdistyksen kuo-

roja ja työväenopiston musiikki-
riennoissa oli mukana 20 vuotta
johtaen milloin mitäkin kuoroa ja
säestellen laulajia, tanhuujia, näy-
telmien lauluja jne. Nyt nämä
kaikki ovat jääneet, kun liikunta-
kykyni on heikko, vain muutamia
soitto-oppilaita minulla edelleen
on.

- Nuorempana olin myös inno-
kas metsämies. Ensimmäisen jä-
nikseni sain pienoiskiväärillä ja in-
nostuin niin kovasti, että pyssyn
tukkikin siinä rytäkässä katkesi.
Parhaat metsästysmaat olivat Ulvi-
lassa, sillä siellä oli jäniksiä aivan
tavattomasti. Siellä kävivät mm.
useimmat Porin opettajat jänestä-
mässä emmekä koskaan saaliitta pa-
lanneet. Toisinaan meillä oli he-
voskärryjen pohja peitossa pitkä-
koipia, kun kotiin tulimme. Kerran
istuimme piirissä metsässä eväitäm-
me syöden, kun aivan viireemme
asteli erinomaisen uhkea uroshirvi.
Kuin käskystä nousimme ylös ja
kohotimme lakkiamme. Hirvi tui-
jotti meihin vähän aikaa kuin ar-
vioiden kannattaisiko vastata ja ka-
tosi sitten metsään rauhallisin, ma-
jesteetillisin liikkein. Myös Kiipul-
la metsästelin melko paljon, mutta
Forssaan tultuani myin sekä koira-
ni että pyssyni.

Missä parhaiten opettajana viih-
dyitte?

- Epäilemättä Forssassa, sillä
opetustoimi oli täällä paljon hel-
pompaa. Aikaisemmat paikkani
olivat olleet yksiopettajaisia koulu-
ja, mutta täällä sen sijaan neliopet-
tajainen, Varsinkin Kiipul la oli si-
käli raskasta, että siellä saattoi toi-
sinaan olla opetettavana jopa 56 op-
pilasta. Kun minä tulin Kiipulle,
kylän koulu oli pieni punainen ra-
kennus, aivan epäilyttävän pieni,
mutta kieltämättä kodikas. Nyt
sinne on rakennettu toinen koulu-
rakennus. Koulu muutettiinkin
heti lähtöni jälkeen kaksiopettajai-
seksi.

Mi ten monelle oppilaalle olette
kirjoittanut päästötodistuksen?

- Sitä en ole tullut koskaan las-
keneeksi, mutta jos arvailemaan



ryhdyn, niin uskoisin niitä lähes
pari tuhatta kertyvän. Ensimmäi-
set oppilaani ovat jo iäkkäitä emän-
tiä ja isäntiä sillä en minä ollut
heitä kymmentäkään vuotta van-
hempi.

Oliko koulut yön jättäminen vai-
keata?

- Aivan helppoa se ei ainakaan
ollut. Kun katselin ikkunasta oppi-
laiden, joista monia olin itsekin
opettanut, menevän kouluun ja he
mennessään vielä huiskuttivat mi-
nulle ikkunaani, niin mieli kieltä-
mättä kävi haikeaksi. Nyt tähän
olotilaan on vähitellen alkanut tot-

tua, eikä aika käy pitkäksi, sillä ai-
nahan on jälellä kirjojen maailma,
ja myös radio tuo paljon viihdy-
tystä.

Vaikka juuri olimme kuulleet-
opettaja Suonion suorittaneen pit--
kän päivätyön, niin vaikea meidän'
oli uskoa hänen olevan eläkkeellä,
sillä vuodet eivät olleet jättäneet
paljon jälkiä hänen olemukseensa.
Tiedämme, että monen monet oppi-
laat muistelevat aina oikeudentun--
toista opettaja Suoniota syvällä.
kiitollisuudella.

ESKO VILJANEN.
Forssan Lehdessä 16. 10. 51.

Entisajan merkkihenkilöitä

Vuonna 1797 perustivat Suomen
johtomiehet Kuninkaallisen Suomen
Talousseuran kohentamaan maam-
me silloin vielä perin alkukantaisel-
la asteella ollutta talouselämää. Yh-
deksi seuran huomattavimmista työ-
muodoista tuli palkintojen jakami-
nen ansioituneille kansanmiehille ja
-naisille. Lounais-Hämeeseen an-
nettiin ensimmäinen palkinto vuon-
na 1805. Ja kun alkuun oli päästy,
seurasi jatkoa miltei vuosittain.

Luettelot palkinnonsaajista sisäl-
tyvät Talousseuran painettuihin
vuosikertomuksiin. Koska nämä
vanhat vihkoset ovat suuren ylei-
sön vaikeasti tavoitettavissa, [ul-
kaisen seuraavas-sa vuosien 1797-
1854 kertomuksista yhteenvedon,
jossa luetellaan kaikki sanottuna
aikana lounaishämäläisille jaetut
palkinnot. Pitäjittäin järjestettynä

_ja kylännimillä täydennettynä luet-
telo on seuraavanlainen.

Jokioinen

Uudisraivauksesta sai 1822 torp--
pari Mikko Yrjönpoika Lautankor-
va Kiipulta hopeamitalin.

Perttula

Uudisraivauksesta sai 1823 lam--
puoti Antti Juhanpoika Lassila Le-
vältä hopeapikarin.

Somerniemi

Pitkäaikaisesta palveluksesta sai.
1821 Palikaisten kartanon renki-
vouti Jaakko Tuomaanpoika hopei--
sen hattunauhan.

Somero

Uudisraivauksesta saivat 1805 ta--
lollinen Matti Juhanpoika Koljo
Sylvänältä hopeamitalin ja 1839'
talcllirien Juha Antinpoika Yli-Oja-
la Talvisj,Halta hopeapikarin. Kol-
jon ansioihin kuului myös talon.



'iak~n"nu~ten siirtäminen uuteen
_paikkaan.

. Pitkäaikaisesta palveluksesta sai-
vat hopeiset hattunauhat 1808 Avik-

"in 'lasitehtaan puhaltaja Mikko
.:Åberg ja vouti Heikki Sjöholm, 1813
Hirsjärven kartanon renkivouti
Antti' Jaakonpoika, 1823 Harjun
kartanonrenkivouti Niilo Erkinpoi-

·ka .:Palm ja 1825 Längsjön kartanon
renkivouti Juha Martinpoika sekä
hopeamedaljongin 1825 Långsjön
kartanon palvelijatar Kristiina Örn.
Näistä Mikko Åberg oli palvellut
Avikissa kokonaista 60 vuotta ja
Antti Jaakonpoika HirsjärveUä 38

'vuotta.

'Fammela

Petoeläinten tappamisesta saivat
hopeamitalin 1808 Mustialan torp-
pari Jaakko Jaakonpoika Elva ja

..hämen samanniminen vävynsä sekä
1821 entinen jahtivouti Simo Vill-
man. Elvat olivat tappaneet viidessä
vuodessa 15 isoa karhua ja monia
karhunpeIlltuja,mutta Villman kol-
messakymmenessä vuodessa peräti
76 karhua, 10 sutta, 90 sudenperitua
ja 100 kettua.

Pitkäaikaisesta palveluksesta sai-
vat hopeiset hattunauhat 1832 Saa-
ren kartanon renkivouti Matti Er-

-kinpoika Gök sekä 1853 Mustialan
opiston palovartija Matti Yrjönpoi-
ka ja metsänvartija Jaakko Elva.

Urjala

Uudisraivauksesta saivat 1823
torppari Abraham Mikonpoika Jal-

.Iinoja Urjalankylästä hopealusikan.
1828. torppari Aatami Juhanpoika

"nsm Kehrolta. ja uudistalollisen
poika Heikki Heikinpoika Vehmas
Kokolta hopeapikarit, 1831 torppari

~eikk"jKallenpoika Kärri Laukee-
-lasta'" hopealusikan, 1832 torppari
Kal,i~ ,fXasti Salmenkylästä hopea-

_mital\n, mylläri -, Gabriel Elfving
Hakkilasta hopeapikarin ja torppari
Mikko Tuomaanpoika vKallenniemi
Menoisista rahapalkinnon, 1839
t~ipllinen Mikko Juhanpoika 'Sep-
pälä Laukeelasta hopeapikarin ja

't~rppari Samuel Uurianpoika Vuo-
r~htausta Salmenkylästä rahapal-
kinnon, 1841 talollinen Antti Ma-

-tinpoika Erola Raitoolta ja talolli-
nen Heikki Salomoninpoika Vehmas
Vahoisista hopeapikarit, 1843 talol-
linen Samuel Mikonpoika Pakka-
nen Kehrolta hopeamitalin, 1845
torppari Juha Aataminpoika Hölli
Kehrolta hopeapikarin sekä 1847
talollinen Heikki Juhanpoika Reku-
nen Vahoisista hopeamitalin ja elä-
keläinen Vilhelm Aataminpoika
Jaakkola Menoisista rahapalkinnon .

Pitkäaikaisesta palveluksesta sai-
vat hopeametaljongin 1813 Honko-
lan kartanon emännöitsijä Maria
Malmgren, 1837 Nuutajärven kar-
tanon palvelijatar Ulrfikka Mikon-
tytär ja 1839 Nuutajärven kartanon
palvelijatar Helena Loviisa Rosen-

· bla.d, hopei:sen hattunauhan 1816
Honkolan kartanon puutarhuri Ju-
ha. Jordling ja Matkun kartanon

· seppä Juha Jaakonpoika, 1824 Hon-
kolan kartanon renkivouti Juha
Eklund ja 1837 Pappilan renkivouti

· Iisakki Jaakonpoika sekä-hopeami-
-talin 1823 Honkclan kartanon vou-
, ti Iisakki Malrngren.

*
J~s joi llakuilla .nykypolven lou-

naishämäläisil1ävi~~~ on- tallessa
näitä esivanhempiensa saamia van-
hoja hopeisia m-italeja; pikareja, lu-



sikoi ta.vmedalj onkej a j ei ha ttuna u-
hoja, heidän on syytä 'pitää niitäar-
vokkaina ja rakkaina sukumuistoi-
na. Niiden suuren arvon ymmärsi-
vät jo. saajat itsekin ja kaikki hei-
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dän aikalaiserisa. Ne' olivat tunnus-
• tuksia työstä yhteisen kotiseudun
, parhaaksi,

Aulis qja.,

Forssan Lehdessä 10. 1l. ;195l.

Tämän seudun vnrncmcn karhu

Tammelan ja Lopen rajamailla
on yksinäinen Riima.la-riiminen
metsätalo. Tämän kertomuksen
aikana johti sinne asutuilta mail-
ta vain pahainen korpitie, jota
vaivalloisesti päästiin kulke-
maan. Si'ksipä siellä peninkul-
maisten metsien keskellä elettiin
varsin eristettyä elämää. Ympä-
ristön suurilla soilla pesi kurki,
ja pitkäjalkaiset hirvet uskaltau-
tuivat joskus piha-aidan yli kur-
kistelemaan. Mutta syvemmällä

- 'metsän 'pimennossa asusti' itse
paksuturkkinen karhu, joka tuon
tuostakin verotti laitumella käy-
vää karjaa. Pedon jälkiä nähtiin
kyllä kesäisin suolla ja lumessa
talvisin ennen sen makuulle me-
noa, mutta niin tarkoin piilou-
tui hallavaturkki korven.kätkoi-
hin, että sitä perin harvoin joku
pääsi näkemään. Revitty lehmä
tai laumasta' kadonnut lammas
osoittivat kuitenkin, että peto
yhä metsässä asusteli. Monet pys-
symiehet kyliä koirineen koetti-
vat päästä lähempään kosketuk-
seen majesteetin kanssa, mutta
turhaan. Karhu säilytti tutkikin-
sa ja liikkui yhä vapaana valta-
kunnassaan, '

Oli kaunis kesäinen päivä 1887.
Riimalan väki 011 heinätöissä lä-
heisellä suoniityllä. Silloin kuu-
lui alhaalla olevasta metsästä
kiivasta karjankellon kalkatusta
ja lehmien hätäistä ammuntaa.
Paimen huusi kuin henkensä hä-
dässä. Heinäväki lopetti työnsä
ja jäi hetkiseksi kuuntelemaan,
mutta arvasi kohta, että lkar hu
oli karjassa. Kaarlo, talon isän-
tä, ja hänen veljensä juoksivat
kohta kotiin. Siellä olivat kama-
rin seinällä heidän ladatut, kar-
hu kuulalla varustetut haulikkon-
sa valmiina. Miehet sieppasivat
.pyssynsä ja lähtivät parasta
vauhtia pitäen juoksemaan al-
haalta korvesta kuuluvaa melua
kohti. Peräkana·a he juoksivat
kivistä polkua pitkin. Hiki vir-
tasi ja sydän läähätti. Kilomet-
rin verran juostuaan he tulivat
pienelle harjanteelle, jonlka alla
oli melkoinen 'korpinotkelma.
Ensin he näkivät paimenen ja
jonkin vauhkoutuneen lehmän,

- mutta samassa myös noin kol-
menkymmenen askeleen päässä
olevan karhunc jcka juuri oli leh-
män selässä. Miehet ottivat tar-
kan tähtäimen ja pamauttivat
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yhtaikaa petoa kohti. Se heittäy-
tyi samassa silmänräpäyksessä
jaloilleen ja livahti tiheikköön.
Ampujat sotkivat kiireesti uu-
det panokset pyssyihinsä ja läh-
tivät perässä varmoina siitä, että
karhu oli nahkansa pelastanut.
Kohta he kuitenkin huomasivat,
että se oli haavoittunut, sillä ver-
ta oli roiskunut näreisiin.
Tuskin he olivat kuitenkaan sa-
taa metriä enempää kulkeneet,
kun he näkivät pedon pitkällään
pienen kuusen juurella. Se oli
niin ilmielävän näköinen, ettei-
vät ampujat uskaltaneet sitä lä-
hestyä, vaan lähettivät vielä tu-
liluikuistaan kuulan sen turk-
kiin. Se oli kuitenkin tarpeeton-
ta, sillä metsien urho oli jo pu-
haltanut raikkaan henkensä vih-
reään sammalistoon.

Mentiin nyt lähemmin tarkas-
tamaan ampumapaikkaa ja lo-
petettiin raadeltu lehmä. Huo-
mattiin, että velimiehen kuula oli
puhkaissut läheisen männyn, kun
sen sijaan isännän luoti oli lävis-
tänyt pedon sydämen. - Ensim-

mäiseksi saapui paikalle paimen
ja kohta sen jälkeen miehinen
heinäväki, joka pamaukset kuul-
tuaan oli lähtenyt ampujien pe-
rässä. Heillä oli väärävartiset
viikatteet aseina, mutta niitä ei
enää tarvittu, koska metsänku-
ningas oli jo valtaistuimeltaan
syösty. Miehissä kajahutettiin
nyt huuto kaadetun kontion kun-
niaksi ja lähdettiin sitä tangolla
kantamaan taloon. Heinätöihin
ei enää sinä päivänä menty, ja
vaikkei nyt juuri peijaisiakaan
pidetty, niin juhlapäivä tämä ai-
nakin oli kaikkien mielestä, eikä
arkinen työ enää kenellekään
malttanut.
Seuraavana päivänä ampuja läh-

ti vaimoineen kuljettamaan kaa-
dettua karhua Portaaseen ja siel- .
tä Hämeenlinnaan. Matkalla pun-
nittiin kontio ja painoi se 130 ki-
loa. Joka paikassa, missä karhu-
kuorma pysähtyi, kerääntyi ih-
misiä katsomaan tuota harvinais-
ta matkuetta. Kun päästiin kau-
punkiin, näytettiin siellä kym-
menen pennin maksusta petoa
kaupunkilaisille. Riisuttiinpa sit-
ten vihdoin karhun turkki ja sen
liha aiottiin syötäväksi säilyttää,
mutta se oli kumminkin niin pi-
laantunutta, että se paluumatkal-
la haudattiin Rerigon metsään.
Turkki myytiin, ja ampuja sai
lääninhallituksen herroilta 30
markkaa tapporahaa. - Hauli-
pussi ja ruutisarvi vietiin myö-
hemmin Hämeenlinnan muse-
oon, pyssy sen sijaan on kadon-
nut.

50 vuotta tämän jälkeen pysty-
tettiin Kymi-yhtiön toimesta
muistokivi karhun kaatopaikalle.
Ampuja Kaarlo Antinpoika



Skogberg oli silloin 91 vuoden
vanha. Hän oli niihin aikoihin
tilapäisesti sairaana eikä päässyt
juhlapailka lle, jonne runsaslukui-
nen yleisöjoukko oli kokoontu-
nut. Siellä selostettiin tapauksen
kulku ja laulettiin lopuksi
Maamme-laulu. Talossa muistet-
tiin vanhusta puheella ja kaikil-
le läsnäolijoille tarjottiin kahvit.

Parannuttuaan vanha karhun-
ampuj a kävi poikansa kanssa
muistokiveä katsomassa. Kyyne-
let tulivat hänen silmiinsä, kun
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hänelle luettiin kivessä olevat
sanat: »27-7-1887 kaatui täällä
tämän seudun viimeinen karhu
Kaar lo Arrtirrpoika Skogbergin
ampumana.»

Joulun alla 1939 Ka-arlo An-
tinpoika kuoli 93 vuoden vanha-
na ja nukkuu nyt Lopen kirkko-
maalla, mutta pystytetty kivi,
sellaisena kuin sen kuvassa
näemme, säilyy tuleville suku-
polville muistona hänen urotyös-
tääri.

Väinö Korpijärvi.

Forssan- Lehdessä 8. 1. 1952.

Seitsemän veljeksen talo

Vaikka Anttila ei ole vielä
vanha mies, ainoastaan 56-vuo-
tias, hänen tarinointinsa sisälsi
paljon sellaista, joka kenties
kiinnostaa muitakin kuin alle-
kirjoittanutta. Sen puitteisiin
mahtui mm. hänen kotitilansa,
Anttilan torpan historia, mielen-
kiintoisia kuvauksia Vieremän
kylästä sekä sen asukkaista ja
Anttilan oman lapsuuden ja nuo-
ruuden vaiheet. Kuulemastam-
me merkitsimme muistiin seu-
raavaa:

- Lähinnä vanhempiani minä
kunnioitan Terävän Jaakko-vai-
naata, joka kotitorppani on ko-
vaan korpeen raivannut. Hän
oli kotoisin Latovainion Teräväs-
tä, mutta oman torppa.nsa nimen
mukaan häntä sanottiin Anttilan
Jaakoksi tai Anttilan papaksi.
Pappa oli eräs kaikkein ansioi-
tuneimpia korvenraivaajia ja
tyypillisimpiä hämäläisiä, mitä
näillä main lienee koskaan kuok-
kaa heiluttanut. Kamppailu

olemassaolosta armottomissa olo-
suhteissa ei ollut hänen mieltään
kovettanut. Aina hän oli myhäi-
levä, järkkymättömän rauhalli-
nen, elämää ymmärtävä ja omal-
la hiljaisella tavallaan huumorin-
tajuinen.

Torppansa Jaakko oli raivan-
nut Jokioisten kartanoiden maal-
le, nykyisestä Peltopirtistä virs-
tan verran pohjoiseen. Taks-
värkki siitä tehtiin Talsoilan
kartanoon. Niihin aikoihin oli
Vieremässäkin vielä susia lau-
moittain. Muistan papan kerto-
neen, miten sudet eräänä kuuta-
moyönä olivat piirittäneet tor-
pan. Tuvassa oli ikkunat vas-
takkaisilla seinillä ja kummasta-
kin niistä oli susi samanaikaises-
ti kurkistellut sisään. Minun ol-
lessani pikkupoika Anttilan ja
maantien välillä oli Takalan vaa-
rin pyöli, vitikkoa kasvava kal-
liosaareke, jossa pappa kertoi su-
sien ennen asustelleen. Vaikka
minä tiesin, ettei susia enää ollut.
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T erä v ä n Jaa k k 0, joka vielä
S5-vuotiaana kuokki siinä kuin

nuoremmatkin miehet.

minä pimeässä aina kammoin
tuota pyöliä.

Vaikka Jaakko vielä eli, minun
y:~nhempani olivat jo torpan nel-
jännet asujat, sillä Jaakko oli
~uovuttanut tilan ensin pojalleen
Ja tämän siitä luovuttua vävyl-
leen, joka hänkään ei sitä kui-
tenkaan kauan pitänyt. Jaakko
oli jättänyt itselleen vain eläke-
maan, mutta luovutti senkin
isäll~ni 'saaden sitten syytinkinä
kaksi tynnyriä rukiita vuodessa
ja porstuanperäkamarin asutta-
vakseen. V. 1917 hän muutti
tyttärensä luokse Kalsun Simon-
taloon, mutta sekä tyttären että
tämän miehen taival katkesi ka-
pinavuosien melskeissä, jolloin
pappa muutti sukulaistensa luo
Tienhaaran torppaan. Siellä hän
vielä lähes 90-vuotiaana kynti ja
kuokki siinä kuin nuoremmatkin
miehet. Tienhaarasta Jaakko
kuitenkin kaipasi takaisin Antti-
laan. Tästä tiedon saatuani mi-
nä saruoin äidilleni, että pappa
tuodaan meille; panin hevosen ar-
soihin ja lähdin häntä hakemaan.
Pappa kuoli vasta 1923 ollen sil-
loin jo 95-vuotias. Loppuun
saakka hän oli työntouhussa
tehden vielä viimeisinä hetki-
nään luutia, vihtoja, astioita jne.

Minun isani oli Vieremän
Markkulasta ja äiti Vieremän
Juhalan tyttäriä. Lujassa oli
leipä heidänkin kohdallaan sillä
nälkäinen lapsilauma söi ~nem-
män kuin he köyhästä maasta
irti saivat. Kovaa raatamista
heidän elämänsä oli, sillä omien
töiden lisäksi oli suoritettava ras-
kas vero. Taksvärkissä piti olla
kaksi päivää viikossa läpi vuo-
den ja suvella tehdä lisäksi 10
ylimääräistä päivää ja syksyllä
kaksi metsäpäivää. Isäni oli vä-
häinen mies ja vaikka hän olikin
äärettömän sitkeä, yli änkien
ponnisteleminen kulutti hänen
elinvoimansa ennen aikojaan.
Hän kuoli jo 55-vuotiaana. Mitä
vanhemmaksi tulen, sitä enem-
män isääni kunnioitan. Vaikka
hän oli ainaisten huolten rasit-
tama mies, hän ei koskaan ollut
är.~yi~ä: Mei~ä lapsia hän yrn-
marsi Ihmeellisesti ja leikkisäkin
hän osasi olla. Isäni luon-
teenlaatua kuvastaa erinomaisel-
la tavalla seuraava tapaus:

Isä oli kyntämässä kesantoa.
Päivä oli kuuma ja paarmainen
hevoset hermostuneita ja märkiä:
Ennen suurukselle lähtemistään
~än rupesi juottamaan ajokke-
jaan pI~nen ojan toisella puolella
naapurm maalla olevassa suu-
ressa lähteessä. Tällöin toinen
kiusaantuneista hevosista kään-
tyi äkkiä ja putosi takajalat
e~e.~lä }ä.ht~ese.en. Isällä oli jo
hata käsissä, SIllä hetken kulut-
tl:l.ahe.vo.~esta ei ollut kuin turpa
näkyvissä. Nopeasti isä juoksi
hakemaan toiselle hevoselle val-
j~at ja sai sen avulla vedettyä
lahteeseen uponneen ylös. Kun
ä~~i sitten tiedusteli, missä hän
mm kauan oli viipynyt isä vas-
t~si: »Niin no ko hevon'en putosi
lahteeseen ja oli vähällä sinne
jäärä. Minun jo piti huutaa
apua, mutta en uskaltanut kun
pelkäsin, että joku kuule~».

.Kerran . tukkisouvissa pahasti
vilustuttuaan isäni sairastui ko-
vaan keuhkokuumeeseen. . Me
pojat rähjäsimme silloin hevos-



ten kanssa ja tällöin varsa satutti
pahoin jalkansa. Kun isä ei jak-
sanut nousta ylös, hän käski mi-
nun' taluttaa mustan sisälle hä-
nen sänkynsä viereen, jossa sitä
sitten lääki tsi.

Myös äitini oli erinomainen ih-
minen. Miltei vuorokaudet um-
peen hän oli askartensa kimpussa
ja meistä lapsista hän huolehti
parhaansa mukaan. Mutta hän
sentään saattoi toisinaan motkot-
taa, kun emme suinkaan aina
olleet hänen mielensä mukaan.
Ja vaikea sitä oli ollakin, kun
pienempinä emme talvikausiin
päässeet ulos, kun ei ollut [alki-
neita. Kovin teki kuitenkin mie-
lemme pihalle ja siksi me kohta
kun naskali hyppysissä pysyi,
aloimme kyhätä itsellemme tal-
lukkaita ja pienennellä isän van-
hoja koivikkaita.

Kuten ymmärtää saattoi, jou-
duimme me lapsetkin työntou-
huun sitä mukaa kuin omin voi-
min kunnolla kynnyksen yli pää-
simme. Meitä oli seitsemän vel-
jestä kuin Jukolassa ja lisäksi
kaikilla yksi sisar. Kaksi poikaa
oli kuollut jo pieninä, joten
meitä kaikkiaan olisi ollut kym-
men-en. Minä olin kolmas alku-
päästä, ja kun vanhemmista vel-
jistä jo oli isälle vähän apua, en
joutunut niin nuoresta raskaisiin
ulkotöihin kuin he. Vanhin veli,
Artturi, joutui jo 8-vuotiaana he-
vosparin kanssa kynnölle. Erään
kerran hänelle oli käydä hullus-
ti. Auran vetopaalike katkesi ja
kun ohjakset olivat pojan nis-
kan takana, hän hevosten yhä
vetäessä tempautui rähmälleen
auran veitsen päälle. Pitkän ajan
poikaa saatiin virvoitella, ennen
kuin häneen jälleen tuli elon-
merkkejä.

Mutta nuoresta jouduin minä-
kin isää ulkotöissä auttamaan,
sillä vanhempien oli lähdettävä
souvihommiin ja rengiksi kohta
kun siihen kykenivät. En vielä
ulottunut kovinkaan korkealle
kun jo olin isän kanssa kuokki-
massa, ja jo 14-vuotiaana olin
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toisen hevosen ohjaksissa tukin-
ajossa. Kun oli 15-vuotias, minä
jo souvasin vieraan hevosella ja
ennen rippikoulua ehdin olla pa-
rissa talossa renkinäkin. 'I'aks-
värkkiäkin jouduin isän edestä
parin vuoden ajan tekemään.
Taisimme vielä koltussa tepastel-
la, kun jo teimme suvisin luutia,
vispilöitä ja vihtoja, joita sitten
myimme Forssaan, ja myös park-
kia revimme. Kaikki pennit
käytettiin sitten tarkasti vaattei-
den hankintaan.

Järjellisesti asioita ajateltaes-
sa nuo lapsuusajat eivät voineet
kovin kultaisia olla, mutta jos--
takin kummallisesta syystä niitä
vain kaiholla muistelee. Parhai-
ta muistojani on, kun kerran
ajoin opettamattomalla varsalla
vesikeikalla. Panin varsan val-
j aisiin Iii terissä ja sidoin aisat
vesikelkkaan. Kun sitten tuli
sellainen sopiva hetki, ettei äiti
ollut näkyvissä, minä avasin
ovet, hyppäsin kelkkaan ja an-
noin humman huristaa. Äiti
huomasi kuitenkin minun puu-
hani, ryntäsi rappusille ja huu-
si: »Mitä hurjaa sää helkkarin
nulikka olet keksinyt, tapat it-
tes ja sen varsan». Mutta mi-
nun päähäni ei silloin mahtunut
mikään muu kuin villi meno. Ja
hyvin minä varsan hallitsin,
mutta en silti uskaltanut mennä
sisälle ennen kuin isä tuli ko-
tiin. Hän ei ollenkaan yhtynyt
äitiin, vaan puheli, että täytyy-
hän sitä varsaa opettaa ja kukas
sen sitten tekee, elleivät pojat.

Kun sitten aloimme päästä
miehen kirjoihin ja meillä jo oli
kunnon vaatteet sekä markkoja
taskussa, elämä oli ulkonaisesta
vaatimattomuudestaan huolimat-
ta varmaankin paljon värik-
käämpää kuin nykyisin. Ensim-
mäisiä kokoontumispaikkoj amme
oli Mattilan kalliolla sijaitseva
kyläkeinu. Monet suviehtoot
sen vaiheilla vietimme keinu en
ja piirileikkiä hypäten. Heinos-
ka-vainaa sitten viimein sahasi
keinun aisat poikki, kun nuorten
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Anttilan veljekset sisarensa ja vanhempiensa kanssa Terävän
Jaakon pykäämän kotitorppansa seinustalla.

ääneeminen häntä häiritsi, ja sii-
hen keinutarina päättyi. Mutta
sitten rustasimme tanssilavan ja
taas oli suvipuhteiksi ajankulua,
kunnes sekin huvi sitten aikoi-
naan viranomaisten toimesta lo-
petettiin. Talvisin kokoonnuttiin
milloin mihinkin pirttiin ja tu-
paan. Usein järjestimme ns.
markkatansseja, mikä nimi joh-
tui siitä, että pojat ja tytöt vuo-
roin antoivat markan mieheen,
millä rahalla sitten tytöt keitti-
vät kahvia ja loppu annettiin pe-
limannille. Kukin markan uh-
rannut sai sitten kutsua itselleen
kumppanin. Mitään luokkaeroja
ei rengin ja piian ja toisaalta ta-
lollisen pojan ja tyttären välillä
ollut, vaan kaikki olimme saman
arvoisia. Jo ennen kuin minä
muistankaari oli lnkillä lukutu-
pa, joka oli perustettu valtion
luovuttamilla viinarahoilla. Täs-
tä syystä Inki olikin talvisaikaan
keskeinen paikka. Siellä ei yk-
sinomaan luettu, vaan myös lei-
kittiin ja pidettiin muuta haus-
kaa. Inkin Otto-isäntä ohjasi
joskus [oululauluharjoituksiam-
mekin.

Paljon on Vieremän kylä nois-
ta ajoista muuttunut. Esim. ns.
Mäkikylästä, jossa oli neljä torp-
paa, on ainoastaan Heikkilä enää
jäljellä. Ahveniston oja, joka
pohjoispäässään saa nimen Ojan-
pää, oli silloin taajan vitikon
kätkemä, harjut kasvoivat niin
tiheää männikköä, ettei sekaan
ollut mahtua jne. Minun vielä
ollessani vähäpoika Vieremässä
oli pajakin ja tietenkin seppä.
Hän oli suupaltti ja suuriskelmi
mies, kuten sepät ennen maail-
maan taisivat kaikki olla. Mut-
ta ai to hämäläinen hän silti oli,
sitä kuvastaa mm. seuraava ta-
paus: Enqvist - se oli sepän
nimi - raudoitti Kujalan Kal-
len rattaanpyöriä. Suurukselle
lähtiessään miehet olivat hoi del-
leet valkean huonosti, sillä kun
he sitten palasivat jatkamaan
työtään, paja paloi ilmiliekeissä.
Kalle alkoi silloin kovasti vaike-
roida, häneltä kun oli jäänyt pa-
jaan paitsi kärrynpyörät myös
punainen takki. Silloin En-
qvist ärähti: »Älä p-le porraa,
paloi se Turkukin, eikä yksikän
kukkaan porannuts. Siitä, että



häneltä itseltään paloi melkein
koko hänen omaisuutensa, hän ei
maininnut sanallakaan. Kun
Granfelt-vainaa kävi häntä toru-
massa kiroilemisesta ja siitä, et-
tei hän käynyt kirkossa, Enqvist
sitten toisille kertoi: »Jos mää
sen Granfeltin taivaassa näen,
niin siellä mää sen kans si vasta
oikein hanskaans.

Jaakkolan eli Määränpään Ma-
tilla taas oli huono tuuri tervan-
poltossa. Kerran hän haki oikein
Rengosta asti miilunpolttajan.
Tämän saavuttua Matti tieduste-
li, miten tervakset ladotaan, pys-
tyyn vai poikittain. Varmaankin
tämä vähän kismitti äiiää, sillä
kun Matti meni hakemaan piip-
puaan, hän tyrkkäsi tervakset
tuleen ja painui omille teilleen.
Kun Matti hoksasi, mitä oli ta-
pahtunut, hän kimeällä äänellä
huusi: »Voi perkule sentään, kyl-
lä kai mää ittekkin olisin osannut
tervakseni tuollalailla polttaa».

Raeli, jonka vaimo Kaisa piti
Iimonaadi- ja pullakauppaa, taas
oli sellainen, ettei tuntenut ra-
haa. Kun pojat olivat Raelia
monta kertaa juksanneet, niin
Kaisa kielsi häneltä kokonaan
kaupanteon. Kun pojat sitten
taas Kaisan poissa ollessa pyrki-
vät ostoksille, Raeli huusi luki-
tun oven takaa: »Ei tääl riy 0
yhtään kukkaan kotont, kun
määkin makkaans.
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*
Edellä olevan tapaisia tarinoi-

ta Anttilalla oli loppumattomiin,
mutta tämä juttu on nytkin jo
venähtänyt luvattoman pitkäksi.
Tulkoon kuitenkin vielä maini-
tuksi, että veljesten isän kuoltua
pojat olivat antaneet äidilleen
vapaan vallan antaa torppa, sil-
loin jo itsenäinen pienti la, kenelle
heistä hän halusi. Torpan sai
Yrjö, veljeksistä toiseksi nuorin,
eikä kenelläkään ollut siihen mi-
tään sanomista. Kerran ojaa
luodessaan kertojamme oli kat-
sellut, kun läheisyydessä pykät-
tiin taloa. Siitä hän oli ottanut
ensimmäisen kirvesmiehen op-
pinsa. Ojaurakkansa lopetet-
tuaan hän oli sitten pykännyt ko-
tiinsa saunan. Varsinaisen op-
pinsa hän sai tunnetulta kirves-
mieheltä Toivolan Matilta, joka
kylläkin voi sietää porttoja ja
varkaita, mutta ei saamattomia,
ja niin väitti Anttila olevan
myös itsensä laita. - Toivolan
Mattia kunnioitan aina verratto-
mana kirvesmiehenä ja oppi-isä-
näni, lausui Anttila muun muas-
sa. Mainittakoon, että Anttila
on rakentanut mm. Kaikulan
hyppyrimäen, jota hän pitää
vaativimpana työnään.

Esko Viljanen.

Forssan Lehdessä 26. 1. 1952.

Forssan Oluttehdasta kaatamassa

On kulunut 40 vuotta Fors-
san (Viksbergin) oluttehtaan toi-
minnan lopettamisesta. Kun tä-
mä laitos aikanaan kuului niin
läheisesti vanhan Forssan elä-
mään, omistettakoon sille seu-
raava muistokirjoitus.

Oluttehdas niinkuin muutkin

Forssan vanhemmat laitokset oli
Forssan luojan, kauppaneuvos
Wahrenin perustama. Ostaessaan
1852 Viksbergin kartanon sai
Wahren sen mukana Loimijoen
rannalle 1844 rakennetun viinan-
polttimen, jota hän neljä vuotta
piti hyvin tehokkaassa, käyrmis-
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sä. Mutta kun yleinen mielipide
nousi voimakkaana viinan polt-
toa vastaan, lakkautti hän, vii-
nan valmistuksen ja perusti 1858
oluttehtaan.

Tarkoitus oli, niin sanottiin,
korvata pahennusta tuottava vii-
nan käyttö oluella ja niin edis-
tää raittiimpaa elämäntapaa. -
Niin ei 'kuitenkaan, käynyt. Päin
vastoin olut miedompana ja
'viattomampana' juomana johti
juoppouden tielle semmoisiakin,
jotka tähän asti olivat viinasta
pidättäytyneet. Ja kun alkuun
oli päästy, lisättiin lientä mies-
tä väkevämmällä, jota olutteh-
taan alkuaikoina oli kyllin saata-
vana ympäristön talonpojilta, ja
kotipolton lakattua muualta tuo-
tua tehtaan tuotetta. Myös teh-
taam kaupassa oli monenlaisia
juovutusjuomia kyllin saatavissa.

Oluen käyttö paikkakunnalla
sali varsin laajat mittasuhteet.
Professori Aaltonen kirj assaan
'Entisajan Forssaa ja, sen elä-
mää', mainitsee Forssassa olleen
aikoinaen 30 olutkapakkaa, jotka
olivat avoinna myöhään yöhör»
ja joista ti UJkantullen voivat 'j a-
noisimmat saada olutta öisinkin.
Elämä muodostui sen mukaiseksi.
Tappelut jRl rähinät kapakoissa
ja näiden ulkopuolella kuuluivat
jokapäiväisiin tapahtumiin. Vai-
mot ja lapset joutuivat usein
puutetta kärsimään, kun mies-
ten ansiot menivät kapakkaan,

Oluen menekki oli suuri jRlsen
valmistus hyvin kannattavaa,
koska patroona C. N. Pousar, jo-
ka 1865-1878 oli ollut Viksber-
gin oluttehtaan panimomestari-
na perusti Linikkalan lammin
rantaan oman oluttehtaan kil-

pailemaan ennen johtamansa
tehtaan kanssa. Myöhemmin
Viksbergin kartano osti tämän
kilpailijan, jRlniin oli taas oluen
valmistus yksissä käsissä.

Oluen valmistus ja kauppa ei
saanut paikkakunnalla vastaan-
sanomatta jatkua. Ensimmäisenä
korotti äänensä Tammelan an-
kara kirkkoherra, tohtori A. E.
Granfelt, ansioituneen raittius-
miehen tohtori A. A. Gramfel tin
setä. Hän ahdisti kovin Wahre-
nia oluttehtaan ja sen aiheutta-
man huonon elämän tähden, ei-
kä nämä kaksi paikkakunnan
mahtimiestä enää koskaan pääs-
seet sovintoon. Välit kärjistyivät
kärjistymistään muodostueri val-
lan katkeriksi, ja ristiriidat le-
visivät yhä laaj emmaille alalle.
- Forssan olutkysymys luokin
tumman varjon kauppaneuvos
Wahrenin niin suuriarvoiselle
elämän työlle.

Vuonna 1884 perustettiin paik-
kakunnalle raittiusseura joka
Tammelan papiston, varsirikin
pastori Silvanderin johtamana
saavutti suuren kannatuksen, kä-
sittäen suurimmillaan noin 1.000
jäsentä kautta Tammelan pitä-
jän.

Raittiusseuran toiminta koh-
distui lähinnä raittiin elämänta-
van korostamiseen, mutta samat-
la noustiin taisteluun kaikkea
sitä vastaan, jonka kartsottiin joh-
tavan kansalaisia juoppouden
tielle. Suurimmaksi syntipukiksi
täällä katsottiin valtava oluen
valmistus ja myyrrti.

Monia alotteita tehtiin sen lo-
pettamiseksi milloin kirkkoneu-
voston, milloin kuntakokouksen
kautta. Lainsäädäntätietä saa-

1
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tiinkin lopulta lukuisat pienet
olutkapakat Forssassa Iakkaute-
tuksi, mutta Forssan yhtiön ra,-
kentamaan hotelliin oli majata-
lo-oikeuksien nojalla avattu
oluttupa, joka ankarasta arvos-
telusta huolimatta jatkoi varsin
turmiolliseksi kuvattua toimin-
taansa aina vuoteen 1898.

Tämän jälkeen oli olut ostet-
tava korittain tehtaalta. Tämä-
kään ei tuottanut suuria vadke-
uksia. Tehtaan olutkuskit, joita
alikoinaan oli neljäkin yhtäaikaa
liikkeellä, toivat olutkorit 'kotiin
tai muuhun määrättyyn paik-
kaan. Tavallisesti kokoontui
miessakki olutkoria yksissä tuu-
min tyhjentämään, Useimmiten
se tapahtui kaikessa 'rakkaudes-
sa', mutta toisinkin voi käydä.
Eräässä paj assa, jonka kohdalle
näin usein olutvankkurien py-
sähtyvän, joutuivat juomakave-
rit riitaan sillä seurauksella, että
yksi kavereista löi itse seppää
lekalla päähän saattaen tämän
lautoihin ja itsensä rautoihin, -
Monta muutakin kohtalokasta
tapausta pantiin oluen tilille.
Muun muassa katsottiin sen
syyksi Forssan suuri tulipalo ju-
hannusyönä 1901, jolloin pari-
kymmentä Uudenkylän taloa pa-
loi poroksi. Palon sanottiin all-
kane en erään oluesta juopuneen
naisen varomattomasta tulen pi-
telystä.

Oluttehdas kuului Viksbergin
kartanolle, joka 'kauppaneuvos
Wahreriin perintönä joutui hä-
nen tyttärelleen, tuomarinrouva
Sidonia Stålströmille. Kun Fors-
san yhtiö oli 1898 lalkkauttarnrb
cluttupansa, vapautti se itsensä
vastuusta olutjuopotteluun näh-

23

den. Arvostelu asiassa kohdistui
tästä alkaen oluttehtaan omista-
jiin. Joskus saavat mielenilmai-
sut julkisenkin muodon, Näin
tapahtui suurlakkasyksynä 1905.

Suurlakko oli nostattanut mie-
let sekä yleisiä että paikallisia
epäkohtia vastaan ja niiden suh-
teen pyrittiin saamaan 'korjauk-
sia aikaan. Yksi Forssan 'silmä-
tikku' oli oluttehdas. Sitä vas-
taan järjestettiin Työväentalolle
mielenosoituskokous. johon saa-
pui noin 400 henkeä. Kokouk-
selle esitettiin oluttehtaan omis-
taj alle osoi tettu adressi, jossa
kohteliaaseen tapaan esitettiin
aluttehtaan turmiollinen vaiku-
bus ja paikkakunnan yleinen
mielipide sen suhteen sekä
asianomaisen teh taanomistaj an
isänmaallisuuteen vedoten pyy-
dettiin aluttehtaan toiminnan
lakkauttamista. Adressi hyväk-
syttiin yksimielisesti, ja 'kokoon-
tunut joukko marssi kulkueena
Viksbergin kartanoon. Pääraken-
nuksen edessä viritettiin laulu:
»On aate pyhä ja kallis, sen puo-
lesta taistellaan.» Samalla viisi-
henkinen lähetystö astui sisään
j ättäen adressin agronomi Axel
Stålströmille, joka srlloin asui
Viksbergissä, hänen äitinsä,
Viksbergin kartanon ja olutteh-
'taan omistajan asuessa Helsin-
gissä.

Agronomi Stålström ei katso-
nut olevansa asiaankuuluva hen-
kilö, vaan kehaitti kääntymään
äitinsä puoleen, jolle ratkaisu
asiassa kuuluu. Lähetystö pyysi
kuiten'kim häntä toimittamaan
adressin perille. Hän ottikin sen
vastaan, mutta vielä samana il-
tana hän tai sen allekirjaitta-
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neelle kehoittaen lähettämään
sen suoraan senaattori Langens-
kiöldille, joka toimi rouva Stål-
strömin asiainhoitajana. Niin ta..-
pahtuikin.

Senaattori Langenskiöld mat-
kusti muutaman päivän perästä
Forssaan todetakseen tilanteen.
Viksbergissä pidettiin 'herrain
kokous', jossa oli mukana mm.
nimismies, varatuomari Sylvin.
Allekirjoittanutkin oli kutsuttu
tilaisuuteen. Senaattori Langen-
skiöld korosti oluen valmistuk-
sen laillista, oikeutusta ja oluen
merkitystä varsinkin sivistynei-
den kansalaisten pöytäjuomana,
ei kuitenkaan kieltäen sen tur-
miollisiakaan vaikutuksia. Al-
lekirjoittanut koetti selostaa
raittiusväen näkemystä asiassa,
Keskustelu tapahtui kaikin puo-
lin sävyisässä hengessä. Mitään
varsinaista päätöstä ei luonnolli-
sesti tässä voitu tehdä. Asian
ratkaisuhan» kuului rouva Stål-
strömille. Asia kaatui kuitenkin
eteen päin.

Oluen myynti tehtaalta- rajoi-
tettiin määrättyihin päiviin vii-
kossa ja silloinkin muutamiin,
tunteihin päivässä. - Jonkin
ajan perästä myytiin koko Viks-
bergin kartano Viksbergin kae-:
tano Oy:lle, jonka johtajaksi tuli
yhtiön jäsen, kauppias Paul Järn-
ström Somerclta. Osakeyhtiö jart-
koi toistaiseksi oluttehtaan toi-
mintaa siksi, kunnes osalke-
enemmistö joutui kartanonomis-
taj8J Järnströmin käsiin. Hän tah-
toi vapautua arvostelua herättä-
neestä oluttehtaasta ilmoittaen
sen myytäväksi.

Silloin Forssan yhtiön isän-
nöitsijä vapaaherra. K. E. Pal-

meri puuttui asiaan esittäen koko
tehtaan toiminnan lakkautetta-
vaksi ja tarjoutuen tasaamaan
tästä johtuvan tadoudellisen va-
hingon siten, että Forssan yhtiö
sitoutuu ostamaan purettavaksi
Lammimranruassa sijartsevari, jo
vuosikymmenet seisoneen oJut-
tehtaan 25000 markan hinnalla
ja ehdolla, että myös Viksbergin
oluttehdas kokonaan hävitetään.
Forssan yhtiön johtokunta teki
asiaa koskevan päätöksen 9. 9.
1911, ja se hyväksyttiin seuraa-
vassa yhtiökokouksessa. Näin
olivat Forssan oluttehtaat saa-
neet kuolintuomionsa, ja ne ha-
joitettiin pian maan tasalle.

Raittiusseuran edustajisto kävi
kunniatervehdyksellä tapahtu-
man johdosta sekä paeoond Pal-
menilla että kartanonomistaja
Järnströmillä. Viimeksimainittu
ilmaisi lähetystölle olleensa aina
pahalla omallaturunolla Viks-
bergissä oluttehtaan tähden ja
lausui ilonsa, että asia on nyt
saatu onnelliseen päätökseen. -
Parooni Palmen Forssan "päJiimä'
oli aina ollut hyvin myönteinen
raittiuspyrkimyksille luovuttaen
Kirjastotalen vapaasti raittius-
tilaisuuksia varten. Suurimman
palveluksen paikkakunnan rait-
tiuspyrkimyksille hän kuitenkin
yhtiön edustajana teki käyttä-
mällä yhtiön varoja nykyisen ra-
hanarvon mukaan n. 4 milj. mk
jokseenkin arvottoman vanhan
tehdasrakennuksen ostamiseen
vapauttaakseen paikkakunnan
väestön oluttehtaan tuottamasta
kirouksesta.

KaBe PyLkkänen.

Forssan Lehdessä 12,. 2,. 1952.
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Tyhjin käsin torppariksi

Vanhaisäntä Otto T u o-

m 0 la Jo,kioisten Pellilästä
'on sen ra,ivaajapolven edus-
taj~a, jovka vielä uskalsivat
oma voimansa ja lannis,tu-
maton tahtonsa aiThOanapää-
omanaan käydä käsiksi kit-
saaseen maahan siiJtäela,tuk-
sen itseLLeen ja perheelleen
ottarokseen.
Otto Tuomo la on parhaimmit-

laan ollut rautainen mies ja vie-
lä nyt, 80 vuoden ikäisenä, hä-
neru kookkaasta olemuksestaan
uhikuu voimaa ja varrnuut-
ta. Viime aikoina hänen on
kuitenkin ollut jätettävä ras-
kairumat työt, sillä korkean iän
ja kaksilkymmenrt:ä kertaa koe-
tun keuhkokuumeen seuraukse-
na hänen sydämensä on jo vä-
synyt aiheuttaen huimausta ja
hengenahdistusta. Tyynen levol-
lisesti hän. on kuitenkin tähän
olotilaan mukautunut, kuten on
mukautunut muihinkin elämän-
sä vaiheisiin, joista hän meille
kertoili käydessämme häntä hä-
nen lähestyvän merkkipäivänsä
johdosta haastattelemassa, Tuos-
ta koruttomasta kertomuksesta
menkitsimme muistiin seuraa-
vaa:

- Kotitonppani Tuomola, ku-
ten läheinen Jussilan torppakin,
on Ruotsin vallan ajoilta peräi-
sin 'oleva ruotusotarniehen asu-
mus. Vielä minun nuoruuteni
aikoina, tuo asumus käsitti vain
yihden vähäisen huoneen, jossa
oli mahdottoman suuri. suoraan
ulos Iärnpiävä taikka. Maata mö-
kin ympäcillä oli seitsemän tyn-
nyrinaäaa ja se oli niin loppuun
viljeltyä, ettei kasvanut juuri
muuta kuin harakanikukkia.
Suurin usa torpan maista sijaitsi

Ta1pian rajoilla 11 kilometrin
paas sa Pellilästä. Mutta nämä
maat, joita eli kolme ladonalaa.
olivat luonnonmiittua, joita vas-
ta minä mieheksi vartuttuani
rupesin ylösottamaan. Leipä oli
noihin aikoihin lujassa, eikä elä-
mässänd ollut paljon muitakaan
ilonaiheita, sillä, isäni kuoli> jo
40-vuotiaana, jolloin. minä olin
vasta 7-vuotias. Kun kotipaikka-
ni oli verctorppa, oli äidin men-
tävä uusiin naimisiin saadakseen
taksvärkin tekijän. Isäpuoleni
oli tavattoman äreä mies, joka
teki olommekaikkea muuta' kuin
mukavaksi. Kävin vasta yhdettä-
toista kun hän jo jä,tti kaikki
kynnöt minun huolekseni ja nel-
jännellätoista ollessani hän jo
pani minut taksvärkkiin. Oli
kauranniiton aika ja minä hullu
menin etumiehen perään yrit-
täen pysyä mahdollisimman lä-
hellä. 'I'ätä etumies ei kärsinyt
ja niin hän rupesi tahallaan mi-
nua väsyttämääri. Ruoka-aikana
hän vielä vaihtoi, itselleen las-
ketun viikatteen, kun taas mi-
nun täytyi nvrsätä samalla, ki-
viin kolhimalland aseella ehtco-
seen saakka. Jotenkin minä siitä
päivästä sentään selviydyin,
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mutta työn päätyttyä eivät sor-
met tahtoneetkaaru irrota vifkat- .
teen varresta ja käteni vapisivat
kuin horkkatautisen, Parin kol-
men vuoden kuluttua minä puo-
lestani väsytin samaisen etumie-
hen suuren joukon läsnäollessa
ja siitä hän suuttui minulle niin
kovin, ettei sen koemln leppy-
nyt.

Isäpuoleni joutui paroni Mam-
nerheirnin määräyksestä luovut-
tamaan toripari pois" jolloin ru-
jat tehtiin minun ndmiind, Olin
sil'loin 21-vuotias eikä minulla
ollut muuta omaisuutta' kuin
tyhjät kädet niinkuin melat.
Isäpuoli myi huutokaupalla kai-
ken irtaimen omaisuuden, ja
vaikka olin ikäni tehnyt torp-
paan ilmaiseksi työtä, ei hän
jättänyt minu lle edes kapallis-
ta perunoita siemeneksi. Laina-
makasiinista sain sienientä ja
laitosmies Melindbtä Forssasta,
150 mk rahaa Iainaiksi, jolla os-
tin Hämeenlinnasta' hevosen.
Lehmän ostin isäpuolen 'huuto-
kaupasta, senkin velaksi, ja vai-
moni sai perintönä kaksi mul-
Iia. Mutta vähitellen elämä ru-
pesi korjaarrtumaan. Täältä pel-
dilästä vapautui eräs tonppa, jon-
ka maista osa liitettiin tähän
'I'uomolaan ja siten viljelykset
tutivat paremmin dcokopäähäei.
Viljelysrnaata oli torpassa täl-
löin 11,5 hehtaaria, mutta, lisäk-
si sain luormormiituksi tarkoi-
tettuj a ojanvarsia ja joenran-
tarnia, jotka. .kuokiru pelloksi, ja
kun metsästäkin oli pieni osa
ylösotettavaksi ke1paafVaa, on
tässä torpassa nyt vi,Ljelysmaa-
ta viitisentoista hehtaeria,

Taiksväckkiä tästä torpasta pi-
ti tehdä kolme päivää viikossa
oman pussim kanssa. Työpäivä
alkoi viideltä aamulla ja päät-
tyi kahdeksalta ehtoolla. Mutta
töiden kactanossa päätyttyä ru-
pesin kuokkimaan oman torp-
pani 'peltoja. Usein jo aamu ke-
säaikaan .kajast], ennen kuin pit-
.kaksend ker.kisiri.

Minä olin kartanossa hyvis-
sä kirjoissa, sillä selvisin työtin-
gistä aina vaivattomasti. Mut-
ta joskus henrojen toilaukset
tahtoivat käydä luonnolle. Pa-
rorii Mannerheim antoi mm. sel-
laisen määräyksen, ettei talks-
värkkäri saanut istua reessä. Tä-
mä oli suorastaan kiusantekca,
sillä kun esirn. pehkuja oli ajet-
tavakahdella hevosella, mies
joutui kahlaamaan syvässä lu-
messa. Nuorempi veljend oli sil-
loin apunaru ja teki' edestäni
taksvärkkiä. Hän oli juur-i Te-
hunhakumabkalda ja oli kiellos-
ta huolimatta kiivermyt pehku-
kuorman päälle. Paroni oli suu-
rella 'keltadse lla ratsu llaan, aja-
nut kiertoteitse kyttäärmään, jos-
ko hänen määoräystään nouda-
tettiin. Nähtyäärn veljeni kuor-
man päällä hän karautti ratsun-
sa tämän vierelle, mutta velje-
ni hyppäsi toiselta puolen alas.
Tämä konsti ei kuitenkaan aut-
tanut, sillä v ilauksessa paroni
oli toisella puolella ja iski häntä
ratsupiiskallaan hartioihin. Aa-
muna poika ei enää suostunut
menemään taksvärkkiiru joten
minun oli itse lähdettävä, vaik-
ka en mitenkään olisi ehtinyt.
Paronin menettely ik,ärvi siksi
paljon sisuhlend, että paluumat-
kalla ajoin tahallani päättietä
pitkin kuorman, päällä istuen.
Olin lujasti päättänyt, että jos
paroni minua lyö, riiin kiskai-
sen häneltä piiskan pois. Mutta
paronipa ei puhunutlkaan mi-
tään, pyyhkejli vain silmälasa-
j~an. Ei.~ä hän sen. koommin pi-
tänyt kiinni tuosta jäTjettömärstä
vaatimuksestaan,

Rahassa laskettuna Tuomolan
kokoisten torppien vero o:li 200
mk yhden taksvärldcipäivän
vastatessa, aina markkaa, Vaik-
ka me teimme 160 päivää vuo-
dessa taksvärkkiä, niin jouduim-
me siitä huolimatta maksamaan
rahassa vielä 40 mk. Tämä oli
meistä kovin väärin ja lopulta
päätimme tehdä lakon. Vast ...



ikään rippikoulun käynyt Kopi-
lar» Kustaa oli johtomiehenäm-
me ja sisukkaasti se poika asian
puolesta puhui ja vaati meitä
pysymään lujilla. Ja kovin yk-
simielisiä me olimmekin, sillä
vain muutamia Tik'kureita oli,
eivätikä närnäkäär» oläeet kaikki
torppareita. Näitä varten isän-
nöitsijä Göös tuotatti tänne Hä-
meenlinnasta santarrnej akin,
jatka sitten saattoivat rfkkureita
työhön ja työstä .kotiin, Lak-
ka alkoi - se oli muistaakseni
samana vuonna kuin suurlak-
'kokin - kylvöjen aikaan ja kes-
ti kuusi viikkoa, sillä olioja hei-
näaika ehtinyt, ennen kuin her-
rat vaatimuksiimme suostuivat.
Tällöin tehtiin sopimus, että
taksvärkkipäivä hinnoitetaan
saman arvoiseksi kuin silloin oli
rengin palkka. Kun torpat sit-
ten Itsenäistyivät, oli niin kuin
elämä olisi alkanut aivan uu-
destaan. 39.000 markkaa, mää-
rättiin Tuamolan hinnaksi, jos-
ta heti pystyin maksamaan
10.000 mk. Mutta alin jättänyt
torpan metsiin 1.4600 arvopuuta.
mikä kallisti hintaa.

Otto Tuornola on ollut valis-
tunut maanviljelij-ä, jaka on
parhaansa mukaan pyrkinyt py-
symään kehityksen tasalla. Hän
on saanut useita, viljelys- ja sie-
mennäytepalikintaja ja mm. Hä-
meen läänin Maataäousseuran
jäJrjestämissä Ifl-vuotiskauden
kestävissä kokotalouskidpailuis-
sa hän on kaksi kertaa saanut
kolmannen pad'kinnon. Edelleen
härnellä on kymmenkunta pad-
kintoa - joukossa muutamia
ensi palkiritojakiru - kyntökil-
pailuista. Niinikäan, hän on saa-
nut palkintoja käsityökilpailuis-
sa. Eiikä mahti ole menossa ma-
nalle rnahtajan mukana, sillä
hänen poikansa, tilan nykyi-
nen isän:tä ja myös, Otto nimel-
tään, ori voittanut kyntökilpai-
lussa maakunnan mestaruuden
ja selvinnyt .koko valtakuntaa
koskevassa kilpailuissa kolrnan-

27

neksi, Ja samaa luokkaa kuin
Otto Tuomola on ollut myös hä-
nen vaimonsa Maria Vil:heilmii-
na, jolla orn lähes yhtä paksu
pinkka kunniakirjoja kuin mie-
hellään. Niitä hän on saanut ka-
nanhoidosta, puutazhatuotteis-
ta, pbhanhoitckilpailuista jne.
Varrhaemäntä' Tuomola on mies-
tään vain vuoden nuorempi ja
hän on vielä erittäin pirteässä
kunnassa. Hänen naurunsa rai-
kuu edelleen Iloisena ja hänen
kasvojensa juoruteista kuvastuu
elämänviisaus ja hyvyys. Saim-
me kuulla, ettei hän koskaan ale
menettänyt mielenmalttiaan. ei-
kä ollut pahalla tuulella. Ja h-än
on sentääcr synnyttänyt 12 lasta,
joi.lle aina ei ale ollutedes riit-
tävästi leipää antaa.

Tarinamme täydennykseksi
tulkoon vieläkerraoiu'ksi, että
Otto 'I'uornola on ollut tunnet-
tu voimamies, Urjalassa reser-
vissä ollessaan hän voitti nel-
jästä sadasta miehestä väkika-
pulan vedossa kaikki muut pait-
si Kalle J ohanssonin Forssari
Ronttismäestä.

- Noihin aikojhim ei mies
paljon kourissani painamrt, in-
nostui Tuomela kertamaan nuo-
ruutensa päiviä muistellessaan.
- Olimme kerran kartanossa
hieman 'Iikkape lil.lä', kun sinne
saapui samoissa aikeissa myös
pari rautatehtaan miestä. Sa-
noin silloin piruuttani, että ate-
taanpa noilta likat pois, Ja niin
teimmekin. Mutta si lloiri toinen
naista miehistä puhalsi pil liin,
jollain läheisestä näreiköstä il-
maantui pacikymmerrtä Ferra-
rian miestä pamput käsissä.
Meitä oli viisi, mutta, kolrne 1i-
visti heti tiehensä, Minun ka-
verfkseni jäi vain eräs vanha-
poika, joka hänkin sai eräältä
Kalle Hagert-ndrniseltä miehel-
tä heti niin ankaran iskun, että
hänen päänsä aukesi ja mies
menipökerryksiin. Sillain minä
suutuin. Iskin Hagertia nyrkil-
lärintaan niin että häJn jäi hen-
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keään hauk'komaan. Yeitin et-
siä jotakiri asetta, mutta siihen
ei enää ollut aikaa. Oli kä~tii;vä
kiinni mistä milloinkin sai ja
minä myös kävin. Kamala pöly
nousi paikalta', mutta kun se sit-
ten häbveni, havaitsin olevani
kulokcna tunkiolla. Ja tiellä oll
roike.tta jos jonkirnlaista sekä U~
saksi pamppuja ja ikiviä. Pistin
pääharii 'Parhaan hatun, otin
Hagertin pampun käteeni ja läh-
din uudelleen tyttöjä [ututta-
maan. Tuo Hagertin pamppu on
minulla vieläkin tallessa.

Muistakin samantapaisista
voirnannäytteistään pappa ker-
toili ja hänen emäntänsä innos-
tui niitä täydentämään, mutta
kertomamme tarina riittänee

kuvastamaan Tuomolan voimia.
Hän on kolmen kyynärän ja
kolmen tuuman pituinen, leveä-
harteinen mies ja painoi luise-
vanakin satakunta kiloa. Ja
mainittakoon vielä, että Tuo-
mola on osallistunut myös yh-
teiskunnadlisiin rientoihin, Hän
on kuulunut monet vuodet mm.
Jokioisten Osuusika upan hallin-
toneuvostoon ja kunnan tutki-
jalautakuntaan, toiminut uskot-
tuna miehenä maiden mittauk-
sessa jne.

Olkoon tämä muistiinkiejci-
tus pienenä huomion ja kun-
nianosoituksena ansioituneelle
työn sankarille.

Esko Viljanen.
Forssan Lehdessä 1. 3. 1952.

LehmänkeIIoista ja vähän muustakin

Setämieheni kertoi minulle, et-
tä suvun sukulainen, Puutikan
(mikä erikoinen, mutta 'rumana'
hylätty sukunimi on vaihdettu
30 vuotta sitten perin jokapäiväi-
seen Vuori-nimeen) Kalle oli
useasti puhunut puisesta leh-
mänkellostaan 'puujoriak-
keesta' eli 'kroppakellosta'.
Sellaisen avulla hän oli vuosi-
kymmeniä pitänyt yhteyttä pa-
riin kolmeen suur isarviseen leh-
mä:kantturaansa vielä 1800-luvun
viimeisinä vuosina. Puu tikan pie-
ni, syrj äisellä paikalla Kokolla
oleva metsätorppa oli Jussi Es-
kolan talon ja Annulan Ayrään
talojen välisellä metsälohkolla
mistä oli joka paikkaan väJhin-
tään 2 km synkkää korpea ja
kivikkomäkeä. Tosin oli Lystin
torppa lähellä Hangaslammia.
Kallen edeltäjiä oli Puutikassa
elänyt Puutikan Jaakko, oikea
metsän köriläs savupir tissä, joka
hävisi 1900-luvun alkupäivinä.
Oliko Jaakolla lehmää ja puukel-

loa, sitä ei muistitieto tiedä.
70 vuotta lähentelevä isan-
tämies Alfred Keskimaa, Kalvo-
lan Mäyrästä tänne muuttanut,
tiesi parikin asiaa puukelloista.
Lähellä Mäyrän Mikikolan taloa
oli Tuomiston torppa Mäyrän
kulmakunnalla. Siellä oli suuri-
kokoinen puusta tehty lehmän-
kello, mitä 'pruukattiin' käyttää
ruokakellona. Niitylle mennyt
väki kutsuttiin kellon kalistuk-
sella suurukselle ja muillekin
aterioille. Keskimaa muisti ää-
nen kuuluneen hyvin kahdenkin
kilometrin päähän.

Kalvolan Vuorenlkulmalla on
ikivanha Uperon torppa. Siellä
eli sataluvun taitteen aikoihin
suuri kelmi, Uperor» Josu, iäl-
tään 50-60 vuoden vaiheilla.
Kerran sitten Josu ei löytänyt-
kään metallista aisakelloa - lie-
neekö ollutkaan oikeata vaskista
tumpelia, tuskin pahaista 'Poro-
kellon rnoikutintakaan. Mutta
Josu teki puukellon aisannuppiin



ja ajoi Keikkalan (Kalvo lam)
kirkolle jouluaamuna. Kirfkko-
rahvaalla oli ollut hauskaa, var-
sinkin kun Josu hätisti laiskan-
sitkeää vaiakkaansa juoksuun
kotiinpalatessaan, Tehvaa ajet-
taessa. - Tämä kello oli tehty
männyn iky]ki'puusta.

Urjalan Hakolahden (Välk-
kilän) Kankaisen entisen torpan
vanhaisäntä Kalle Kankainen,
hänkin yhdeksännellä kymme-
nellä oleva tervaskarrto, kertoi
joskus 70 vuotta sitten heillä asu-
neen koturina Varvari-Kustaan,
rukkimestarin, jo.ka sitten teki
Rimrnikankaan torpan. Hänen
lehmällään oli ollut puinen kello
kalkuttamassa kaulassa. Tomu-
korven myllyn omistaja Hannes
Reunanen, hänkin 70:tä lähente-
levä, taas muisti, että hän lap-
suudessaan oli kuullut puisen
lehmänkellon äänen, mutta ei
nähnyt kelloa, vaikkakin oli
kuullut puhuttavan siitä. Sen si-
jaan on sellaisen lapsena nähnyt
Sonninottan myllyn haltijana
oleva Hulda Lehtonen. Lapsuu-
denkodissaan Hakolahden Ken-
gänsaarikossa oli sellainen ollut.
Mahtoiko isävainaja Oskari Saa-
rikko sen huutaa jostakin huu-
tokaupasta? Kello oli puusta,
mutta kieli oli rautaa, ääni kuu-
lui kauas.

Tähän loppuivat tiedot. Olen
puhutellut noin 2t5:ttä vanhaa
henkilöä, mutta vain harva
muisti mitään puukellosta.

Koska Forssan Museossakaan
ei ole puusta valmistettua leh-
mänkelloa, olisi sellainen sinne
saatava. Mikäli jossakin sellai-
nen on, pitäisi siitä ilmoittaa os.
Forssan Museo tai tämän kirjoit-
tajalle.

000
Käydessäni hiljattain Kalvolan

puolella huomasin Patakankaan
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kylässä olevan ikivanhan 'Saar-
nakiveri', joka on Lautaportaan-
Hakimäen tien varressa. Perin-
tätarina 'kertoo, että sen lähellä
on suomalainen sotaväki joskus
Isonvihan (Tai Suomen sodan?)
aikana pitänyt leiriä. Ennen tais-
telua on 'kiven luona pidetty ju-
malanpalvelus, siitä kiven ni-
menä Saarnakivi. Hangesta ko-
hosi kiven kuutiomainen osa var-
sin komeana muutaman metrin
päässä tiestä. Läheisyydessä on
Hautalammi-niminen 7-8 syl-
tä syvä metsälampi. Kun lähitu-
levaisuudessa suoritetaan suuret
tien cikaisutyöt, olisi nyt yh-
destoista hetki rauhoittaa tämä
kivi. Ellei se juuri joudukaari
tien alueelle, on aina vaara ole-
massa, että turmellaan sen ym-
päristö. En tiedä .kenen maata
alue on, mutta vetoan tässä Pa-
takankaan nuoriso seuraan. Tämä
olisi oikeaa kotiseututyötä nuori-
soseuroille. Parrkaahan asia vi-
reille ja pian, ennenkuin se on
myöhäistä.

000
Luonnonsuojelusta tuli mielee-

ni, että maanomistaja Siivola on
aikonut rauhoittaa lähellä talo-
aan olevan suuren yksinäisen
niinipuun, joka näkyy pitkien
matkojen päähän. Aivan lähellä
sitä onerilkoinen 'Piettikuusi',
jonka erikoislaatuiset oksat tai-
puvat tiheänä telttamaisena suo-
jana rungon ympärille. Myös tä-
män puun hän aikoo rauhoittaa.
Se onkin paikallaan varsinkin
kun suunniteltu Punkalaidun-
Valajärvi - Nuutajärvi - Hanhi-
suo - Santaranta - Kokiko - Ha-
kolahti Hirsjärvi - Siivola
maantie kulkee juuri Lautapor-
taasta Kuut-ilaan tehtävälle tielle
tämän kautta.

Arvo Kytölä.

Forssan Lehdessä (laajempa-
na) 3.4. 52.
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Entisajan

Rovasti J. A. Lervo kertoi mi-
nulle kerran, miten hän joutui
opiskelemaan seHaisessa koulus-
sa, missä kaksikin opettajaa saat-
toi opettaa yhtä aikaa samassa
huoneessa. Kullakin luokalla oli
vielä useita läksykuntia, siis eri
osasto] a, koska kouluun otettiin
oppilaita kahdesti vuodessa.

Minua kiinnosti tietojen hank-
kiminen vanhoista kouluolois-
tamme. Kirjastosta sain teoksia,
joissa niitä kuvattiin. Erittäin
kiintoisa oli maisteri A. E. Fa-
venin entisajan kouluolojamme
koskeva tutkimus.

Maist. Favenin Iapsuudessa oli
J. W. Snellmanin suomalaisuu-
den herätyshuuto saanut vasta-
kaikua talonpoikienkiri sydämes-
sä. Oli saatava suomenkielinen
sivistyneistö ja sitä varten oli
perustettava suomenkielisiä op-
pikouluja. Sellainen saatiinkin
sitten Jyväskylään. Matkan pi-
tuudesta ja kulkuneuvojen puut-
teesta huolimatta urjalalainen
val tiepäivämies Antti Uotrla vei
vanhemman 'poikansa Jyväsky-
län lyseoon, jossa Anders EmH
valmistui 17-vuotiaana ylioppi-
laaksi v. 186l. Fil.kand.otutkin-
non hän suoritti v. 1869 ja vihiä-
tiin samana vuonna maisteriksi.

Faven toimi aluksi vv. 18,70-
74 Helsingin normaalilyseossa
sekä suornen että ruotsinkieli-
sellä osastolla historian ja maan-
tieteen tuntiopettajana, jonka li-
säksi häneltä o1i tunteja Suomen
adkeisopistossa vv. 1872_74. Hä-
meenlinnan lyseon vt. kollegana

kouluoloja

hän oli vv. 1874-8'7 ja kollega-
na vv. 1887-1906. Koulun rehto-
rina hän toimi vv. 1888-90 ja
vararehtorina VV. 18,90,-1906 hoi-
taen myös koulun kirjastoa. Op-
pilaat nimittivät kirjastoa Vati-
kaaruiksi ja sen hoitajaa tieten-
kin Paaviksi. Kaupungin kansa-
koulujen tankastajana vv. 18,76-
1906 hän suoritti pitkän ja an-
siokkaan päivätyön. Niiltä vuo-
silta tapaa hänen työnsä jälkiä
monella alalla. Favenin kouäu-
historiasta kannattaa mainita
muutamia pääpiirteitä.

Kun Pietari Bra:he matkusti
maassamme, hän yöpyi mm.
Kankaanpäässä jossa silloin oli
majatalo. Hän oli havainnut hä-
mäläisten sivistyksen puutteen
ja päätti sitä kohottaa. Turun
linnassa toukokuun 3. pnä päivä-
tyllä kirjeellä Pietari Brahe pe-
rusti Hämeenlinnan lastenkou-
lun eli pedagogiumin. Koulun
ensimmäiseksi opettaj aksi mää-
rättiin Johannes Manni. Hänen
piti olla myös saarnaajana Kro-
noborgin linnassa. Mannille an-
nettiin edelleen oikeus vaJ.ita i1t-
se apuopettajansa. Viisi koulun
ensimmäistä rehtoria oli kaupun-
gin kirkkoherroja ja siitä syystä
koulu tarvitsi kaksi opettajaa.
Koulussa opetettiin ruotsinkieltä,
katkismusta, laskentoa ja kirjoi-
tusta. Työ aloitettiin klo 5 aa-
mulla ja päätettiin: klo 17. Opetus
oli alusta alkaen ruotsinkielistä.
Ainoastaan katkismusta opetet-
tiin alaluokalla suomen kielellä,
Sitten tuli latina opetuskieleksi



kaikissa aineissa, mutta tuon-
nempana syrjäytti ruotsinkieli
ensin suomenkielen ja sitten lar-
tinan. Suomenkielisten lasten oli
varsin vaikea seurata opetusta;
siksi heitä jäi runsaasti luokatle.

Koulutala oli turvekattoinen
tupa, jossa ori takka, mutta etei-
sestä se puuttui. Ikkunoita lie-
nee ollut luukulla varustettujen
lisäksi kaksi. Koulun siivouksen,
lämmityksen ja valaistuksen
kustansivat oppilaat itse ja sa-
mahla huolehtivat nilistä. Apu-
rahojakaari ei myönnetty puiden
ja kynttHöiden ostoon. Hattulan
kihlakunnassa saivat köyhät op-
pilaat kerätä, teiniveroa ja tehdä
pitäjänkäyntejä. Rehtorina on
ollut mm. Henricus F'lorinus, jo-
ka toimi sittemmin Paimion
kirkkoherrana. Opettajien jou-
kossa mainitaan Urjalasta kotoi-
sin ollut Vahonius-riiminen apol-
logisti, joka oli sittemmin Vihdin
kappalaiseria .kuolemaansa asti.

Joskus sa,ttui opettajien kes-
ken vakaviakin erimielisyyksiä.
Rehtori Erik Favcrin ,teki kon-
sistoriol le kantelun, että apollo-
gisti Stigelius käytti sarnettitak-
kia, jota vain jumaluusopin toh-
torilla on oikeus käyttää. Syytös
oli niin raskas, että Stigelius oli
mutta toimi sittemmin uudelleen
jonkin aikaa vbrasta erotettuna,
apollogistina, alaluokkien opet-
tajana.

Lehtori Faven kuvailee myös
huvittavia tapauksia koululais-
teri elämästä. Niinpä Iyseolaiset
kävivät herrasväen kutsuissa
tanssittamassa rouvia ja tyttäriä.
Mutta rehtori C. E. Euren kielsi

poikia siellä tupakoimasta. Seu-
raaviin kutsuihin oppilaat eivät
menneet, ilo jä,i tilaisuudesta
pois, ja kielto täytyi peruuttaa.
Sellaisilta kutsuilta palatessaan
oppilaat kerran näkivät puoli-
valmiin tuvankehän tien vieres-
sä, purkivat sen ja pystyttivät
sen uudelleen keskelile katua,

Lastenkoulu muutettiin v. 16,90
tr ivdaalikouluksi. Siinä oli jo 5
opettajaa. Se toimi aluksi lathon-
neessa pedagogiumin huoneessa,
mutta keväällä v. 1733 tuo huo-
ne hajoitettiin ja uusi turvekat-
toinen kouluthuone sijoitettiin
etäämmäksi linnasta. Siinäkin
oli yksi luokkahuone ja ldsäksi
kamari ja porstua. Rakennusai-
neista päätellen sen pituus. ja le-
veys olivat noin 5 syltä kumpi-
kin. Seiniä ei oltu sisältä eikä
ulkoa vuorattu eikä maa'lattu.
Jokaisesta kouluhuoneen ikku-
nasta, joita lienee ollut 5 tai 6.
oli maksettava ikkunav'ero. Uu-
dessa koulussa toimittiin 36
vuotta.

Rehtori A. Achander anoi tuo-
miokapitulilta, että koulut yö
saataisiin aloittaa vasta klo 7,
koska kouluhuoneen valaistus ja
lämmitys oli oppiilaiden kustan-
nettavana eikä kaupungissa ollut
kelloa, Aj an kulku ilmoitettiin
linnasta, jossa oli tiirnalasi ja
jossa vahtimestari kopautti va-
saralla kanuunan kylkeen. Mut-
ta lyönnit eivät kuuluneet ym-
pärikaupungin, josta syystä op-
pilaita pyrki: kouluun jo puoli-
yöstä. Anomukseen saatiinkin
suostumus.

Lehtori Farven kuvaidee sitten,



miten Brahen perustama lasten
koulu monien vaiheitten jälkeen
kehittyi maineikkaaksi lyseoksi,
jonka rakennus nykyisin kohoaa
koko korttelin suuruisella ton-
tilla varsin edustavalla paikalla.

Lehtori Faven oli harvinaisen

onnellisessa avioliitossa Alm81
Julia Pauliina Hjeltin, kauppias,
Georg Hjeltin tyttären kanssa ..
Faven kuoli 4. 12. 1!}19 ja hänen
puolisonsa pari kuukautta sen,
jälkeen. E. Vehmas.

Forssan Lehdessä 28. 6. 195,2_
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Tammelan kinkonkylän kansakoulu, joka on maamme van-
himpia. Koulu on rakennettu v. 1867 j'a on siis j,o 85-vuotias.



Huolestumisen ilmaus Tammelan tuomio-
kunnassa v. 1899

»Keskellä kesäistä rauhaa v.
1898 maassamme yhtäkkiä. alkoi
levitä tieto, joka vaikutti kuin
väkijoukkoon heitetty pommi.
Heinälk. 19. pnäJ hablidsija Pietar-,
hovissa oli allekirjoittanut käs-
kykirjeen Suomen säätyjen kut-
sumisesta ylimääräisille valtio-
päiville, joiden oli kokoormutta-
va 19. pnä tammik. 1809,9.Ja täs-
säkäskykirjeessä: lyhyesti sanot-
tiin, mistä. näiden valtiopäJivien
kokoonkutsuminen oli aiheutu-
nut, nimittäin halusta 'saattaa
Suomen Suur iruh.tinaanmasm
asevelvollisuuslaki (siinä suh-
teessa) yhtäpitäväiksi keisari-
kunnassa voimassaolevain perus-
teitten kanssa'» - "Kun tieto
tästä valtiopäiväkutsusta oli le-
vinnyt, aavistettiin maassa ylei-
sesti, että se sotaretki, jota lep-
pyrnättömät venäläiset suomi-
syöjärt jo yli kolme vuosikyrn-
mentä olivat saarnarmeet maa-
tamme vastaan, nyt oli pelotta-
valla tavalla alkanut.s

'I'ästä olojenkuvau'ksesta ja
vuoden 189,9 ylirnääräisistä val-
tiepäivistä lähtee etenemään ta-
Iorrpoikaissäädyn historia. Kun
valtiopäivä t jo olivat kokoontu-
neet, tuli uusi isku, helmikuun
15. p.n julistuskirja, jolla sää-
tyjen lainlaadintaoikeus kumot-
tiin. Kaksi viikkoa sen: jälkeen
Cllkoi Suomen. kansan. vastatoi-
rninta. Kuin humauksessa kerät-
tiin nimet valtaisen, laajaan
joukkoadressiin kaikkialta, maas-

ta, ja maaliskuun 13. pnä oli Hel-
singissä koko .kansan suuri lä-
hetystö, jonka oli määrä, viedä
adressi hallitsijalle, muita kei-
sari ilmoitti etukäteen, ettei hän
suostunut vastaanottamaan tätä
500-miehistä lähetystöä. Eräiden
isänmaallisten juhlatilaisuuksien
jälkeen palasivat lähetystön, j äse-
net Helsingistä kotiseuduilleen.
Vain pienempi valiokunta oli
vi enyt adressin etukäteen Pie-
tariin, mutta sekäär» ei päässyt
pitemmälle kuin ministerival-
tiosihteerir» vastaanotolle. Mi-
käli adressi toimitettaisiin hallrt-
sijalle, määräsi keisari sen, ta-
pahtuvaksi läänien. kuvernöö-
rien, kenraalikuvernöörin ja mi-
nisterivaltiosihteer in välityk-
sellä. Mesentumeina palasivat
kotiin Tammelan tuomio kunnan-
kin vaestörr edustajat, joista, lau-
tamies K. W. Puosi- Uutela oli
edustanut Tammelan, Jokioisten
ja Humppilan pitäjiä, maanv.
Karl Lindgren Somerniemen pi-
t.äJjää, taloll. Kustaa Mäkineri-
Paakka Someroa, rnaanv. Alfred
Retulainen Urjalaa, maanv. K. A.
Karlstedt Akaata ja maanv. J. K.
Tipuri Kylmäkoskea.

Mutta valtiopäivät istuivat,
edellen ja ne käsibtelivät asevel-
vol lisuusasiaa. Tammelan ,tuo-·
miokurman edustajano talonpoi-
kaissäädyssä oli silloin maanv ..
Aukusti Perho Urjalasta. Sano-
malehdistön välityksellä levisi
maakuntaan tietoj a, että valtio-
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päiviltä oli Ilmaantunut virtauk-
sia, joiden pelättiin vievän mel-
koisiin myönnytyksiin ja, asevel-
vollisuuslain muutoksiin.

Tammelan tuomiokunnassa ne
marittaalimiesten edustajat, jotka
olivat olleet valtiopäivämiestä
valitsemassa, tulivat Ievottornik-
si, ja nädstä tuomiokunnan poh-
[oispäässä asuvat kokoontuivat
yhteiseen neuvottelukokoukseen
,toukokuun 113. pnä ISo!}!}, siis 10
päivää aikaisemmin kuin asevel-
vollisuuslain muutosesitys tuli
talonpoikaissäädyn täysi-Istun-
nossa käsiteltäväksi, Nämä neu-
votteluun kokoontuneet valtio-
päivämiehen valitsijamiehet oli-
vat A. Retulainen, O. Sjöstedt,
F. Uotila, B. Pouru, K. Kc..akko
ja J. Astala Urjalasta sekä K.
Arola ja Koljonern Akaasta. Neu-
votte lukokouksen 'puheenjohta-
jaksi valittiin A. Retulainen ja
kirjuriksi J. Astala. Nämä olivat
myöhemmin, kiivaat toistensa
vastustajat, edellinen myönty-
väisyysmiehenä, jälkimmäinen
vastarintamiehenä. Mutta mi-
käänei osoita, että he tässä neu-
vottelukokouksessa vielä olisivat
vetäneet eri köyttä. Pöytäkirjan
konseptissa heidän käsialansa
käyvät sovussa, ja muutenkin täJ-
mä konsepti viittaa, pelkkään yk-
simielisyyteen kokouksessa, jon-
ka lopputuloksena oli päätös lä-
hettää valtiopäivämies Perhelle
OOlilllkuuluva kirjelmä:

»Tammelan tuomio kunnan
edusmiehelle

Me allekirjoittaneet välitsijan-
ne tahdomme täten, sanomaleh-

dissä näkyneiden huolestuttavien
huhujen johdosta, että muka sää.
dyt käsiteltävässäärs asevelvolli-
suusasiassa mahdollisesti tulisi-
vat tekemään joitakin suurempia
myönnytyksiä, - Teille nöyrim-
mästi mielipiteenämme lausua
että, mitä myönnytyksiä lienee~
kin ajateltu, ne eivät saisi koskea
voimassaolevan asevelvollisuus-
Ioin tärkeimpiä, perustuslailli-
sia kysymyksiä, ja että siis

nykyisen asevelvollisuuslain 1
§:n sanamuoto pysytettäisiin,
ettei Suomen sotaväkeä saa
viedä maan rajojen ulkopuo-
lelle,
että nostoväki voidaan kutsua
aseisiin ainoastaan, jos viholli-
nen hyökkää maahan,
että: Suomen kansalaisia voi-
daam kutsua sotapalvelukseen
ainoastaan suomalaisiin jouk-
koihin,
että päällikön virkoihin saa-
daan asettaa ainoastaan omia
kamsalaisia,
ettei nykyistä palvelusaikaa
pidermettädsi, ja
että näiden luovuttamisessa
luovuttaisiin myöskin kansan
tahdosta ..»

Kirjelmän henki oli selvä,
vaikka viimeisen kohdan sanon-
ta olikin epäloogillinen, kun se
liittyi edelläoleviin kieltoihin ja
toivomuksiin myös kondifionaa-
lisena. Tarkoituksena, oli tieten-
kin ilmaista, että kosketeltujen
etujen ja takeiden luovutterninen
tietäisi luopumista kansan sel-
västä tahdosta.

Ei ole mitään syytä olettaa, et-
tä: valtiopäivämies Perho sai 10-
pullisen kirjelmän muussa muo-
dossa kuin konseptin esittämässä.
Kun ta1onpoikaissäädyn täysi-is-
tunnossa käsiteltiin asevelvolli-
suuslain 1 §:n muuttemista, ei
vadtiopäivärnies Perho käyttänyt



lainkaan puheenvuoroa, Mitä
kantaa haru edusti äänestyksessä,
on tietämätöntä, Noudatti hän
valrtsijarniestenaå »nöyrintä mie-
lipidettä» taikka ei, menetteli hän
täJysin' edustaj avalflluksiensa
mukaisesti, sillä valitsijain.kanta
ei hä.nItä sitonut. Mutta hänen
valitsijamiehensä olivat kuiten-
kim ryhdikkäästi ilmaisseet huo-
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lestumdsensa ja oikeustaistelussa
valitsernansa kannan, joka kai
oli 'I'ammelars buomiokunnan
marsttaallmiesten enemmistörikin
omaksuma, koska he Perhon
kuoleman jälkeen kaksi.lle vii-
meisille säätyvaltiopäiville va-
litsivat edustajakseen tasapuoli-
suudestaon tunnetun mutta tiu-
kan vastarintamiehen.

AARNE ASTALA.

Forssan Lehdessä 8. 11. 195,2.

Tammelan seudun vnmernen ilves

Olen eräässä aikaisemmassa
kirjoituksessani kertonut tämän
seudun viimeisestä karhusta, jo-
ka kaadettiin vuonna 1887. Nyt
on vuorossa, ilves, metsiemme
tupsukorva, joka ammuttiin ,tä-
män vuosisadan ensimmäisellä
kymmenellä. Kysymyksessä on
sama ilves, jonka pääluut ovat
nähtävinä Mustialan museossa.

Oli tammikuun pakkaspäivä.
Lunta oli verrattain vähän, mut-
ta sen verran kuitenkin, että jäl-
jet hyvin näkyivät. Silloiselle
Portaan kauppiaalle Kaskelinil-
le ilrncitettiin Liesjärveltä, että
siellä oli nähty ilveksen jäljet.
Kaskelin lähti samana iltana ta-
paamaan vanhaa metsästys tove-
riaan, työnjohtaja Kustaa Mäki-
lää, jonka kanssa hän oli ampu-
nut monta kettua ja jänistä. To-
verukset päättivät lähteä koetta-
maan onneaan, vaikka monet ky-
läläiset epäilivät ajon onnistu-
mista. Tuo samainen ilves oli näet

sangen ovela eksyttämään pyssy-
-nie-het jäljiltään. Useat Tamme-
lan metsästäjät olivat juosseet
sen perässä oman pitäjän met-
sissä sekä myös Kalvolan ja Lo-
pen mailla, mutta tuloksetta.
Kaskelin ja Mäkilä eivät kuiten-
kaari välittäneet 'kielloista ja lau-
sutuista epäilyksistä, vaan lähti-
vät eräänä aamuna koirineen
liikkeelle. He tulivat illansuussa
Niinimäkeen, jossa yöpyivät. Aa-
mulla he saivat kuulla, että tuo-
reet ilveksen jäljet oli nähty An-
tinsuolla, kilometrin verran Nii-
nirnäestä.

Lähdettiin Antinsuolle. Koiria
ei vielä kuitenkaan laskettu irti,
vaan hiivittiin varovasti jälkiä
seuraten, sillä ilves saattoi olla
lähelläkiri. 'Tultiin Onkimajärven
rannalle, Jäljet suuntautuivat
jään yli Pyhäjärven puolelle ja
sieltä Pusulan unetsiiri. Mie-
het painelivat sisukkaasti peräs-
sä. Alkoi hämärtää ja se luonnol-
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lisesti vaikeutti jälkien tarkkai-
Iem ista. Seutu oli pyssymiehille
,perin tuntematanta. Jonkin ajan
kuluttua alkoi metsikön laidasta
näkyä tulen tuikutusta. Oltiin
siis kuitenkin asutuilla mailla.
-Tultiin pienen tuparähjän Ipihal-
-le.. Mäkilä jäi kairineen ulos,
Kaskelin meni sisälle tiedustele-
maan, mitä maailman kalkkaa
seutu olisi, Hän palas.i hetken
kuluttua ja kertoi, että muuan
suutari siinä 'piti majaa ja piste-
li siellä pirtin lämpimässä hyvä-
tuoksuista papusoppaa partoihin-
sa. Nälkäisiä olivat miehetkin, ja
hyvältä se hernekeitto olisi
maistunut heillekin, mutta eihän
suutarin pienessä padassa ollut
vieraan varaa. Hyvät neuvot sen-
tään saatiin, sillä, lestiherra osoit-
ti oikeat suunnat, Jatkettiin siis
-ajoa, koska jäLjetkin vielä joten-
kuten erotti. He tulivat pien-en
kasken rannalle. Siinä ilv-es oli
kahdesta paikasta yrittänyt yli,
mutta' vesi oli sitä, pelaittanut.
Se oli nyt kulkenut pitkin kas-
ken rantaa, löytänyt vihdoin sa-
pivan ylimenopaikan, loikannut
kivelle ja siitä kiinteälle jäälle.
Osuttiin Karjasjälrven kylään.
'I'ällöin oli ja niin pimeä" ettei
e.nää voitu jatkaa ajaa. Uraat
työntyivät erääseen taloon, j1all1ka
emäntä ystävällisesti antoi kort-
teerin ja ruokaa s-ekä illalla että

aamulla, olisipa lisäksi antanut
oivat ryyrpitkin, jos vain, oldsi
ollut pullossa perää. Sillä paljon
pahaa tuo. samainen ilves oll
edellisenä kesänä tehnyt talon
Iamrnaskatraassa, siksi emäntä
nyt olisi tahtonut hyvin kestitä
miehiä, jatka tuon pedon pään-

menoksi olivat vaivautuneet läh-
temään Iiikkee lle.

Aamulla, ada alkoi ja jatkui
entiseen tapaan. Keskipäivällä
tultiin paikalle, missä ilves oli
saanut kyrisiinså jäniksen ja syö-
nyt siitä osan. Ilves ori metsästä-
jien tietämän mukaan kovin pik-
kuruo'kadnen. Kun paistista jää
jotakin tähteeksi, on sen tapana
maata Iähistöllä, kunnes käy syö-
mässä laput. Kaukana se ei nyt-
kään ollut, Sillä kun miehet ete-
ndvät kappaleen matkaa, he nä-
kivät sen vilahtavan tiheikössä.
Ampumista ei kuitenkaan voinut
yrittää, vaan täytyi jatkaa entis-
tä j älj ittämistå. Päästettiin kui-
terikin kairat irti, mutta ne häi-
pyivät kauas kuulumattamiin.
Yhä jatkettiin matkaa, kunnes
päätettiin tehdä kierros ja tode-
ta, jahtivatko jäljet sen ulko-
puolelle. Ei näkynyt jälkiä, ja-
ten oli varmaa, että ilves oli
kierr-oksesea. Etäännyttiin varo-
vasti ja tultiin paikalle, [ossa nä-
kyi lumessa verta ja karvakasoja.
Siinä ilves oli ollut taistelussa
kairan kanssa, mutta pelastanut
nahkansa, ja eksyttäny.t kairan.
'I'arkkailtiin puita, sillä tavoil-
leen uskollisena se hyvinkin
saattai alla puussa. I<::räan puun
juurella. olikin ,karissutta kaar-
naa ja muuta roskaa. Kuusen lat-
vassa näkyi jatakin tummaa, ja
kun miehissä tarkkailtiin, todet-
tiin pedon ääriviivat. Kaskelin
otti suorittaakseen ampumisen.
Hän oli kahden vaiheilla, käyt-
täisikö luodikkoa vai haulikkca.
HäII1valitsi ensinmainitun. Kuu-
lui terävä pamaus, ja ilves ry-
sähti maahan. - Tuli siihen sit-



ten tapauksen todistajaksi muu-
an lähettyvillä ollut halcnhak-
kuri, joka pääsi osalliseksi niis-
tä konjakkiryypyistä, jotka tässä'
ilveksen 'kunniaksi kulautettiin.
Mieheltä saatiin myös kuulla, et-
tä paikka oli Vallinkorpi., Pusu-
lan pitäjässä, ja se oli hänen tie-
tämänsä mukaan aina ollut il-
veksien rnieluisimpia asuinmai-
ta.

Suuren otuksen kuljettarnises-
ta koitui miehillemme melkoinen
urakka. Sen jalat sidottiin hih-
noilla ja niistä sitä roikotettiin
pyrittäessä kylään. Kun vihdoin
saavuttiin lähitaloon, kokoontui
sinne paljon ihmisiä katsomaan
tuota harvinaista otusta. Kaikki
olivat hyvillään, kun kesäinen
lampaansurma oli tehty vaarat-
tomaksi.

Paluumatka Portaaseen kävi
kievarikyydillä. Toinen koirista
pi ti kulj ettaa reellä, s111a ta·pel-
lessaan ilveksen 'kanssa' se oli pa-
hoin haavoittunut. Illalla yhdek-
sän maissa tultiin Kaskelinille.
Kylässä oli silloin paljon Hä-
meenlinnan markkinoille meni-
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jöitä. Niitä sekä paikkakunnan
omaa väkeä: kokoontui joukoit-
tain katsomaaru kaadettua ilves-
tä. Tieto miesten urotyöstä levi-
si Forssaankin, ja seuraavana
päivänä, sieltä tuli herroja, mm.
kaikkien portaalaisten tuttava,
maisteri Grönfors,katsomaan ja
ihmettelemään harvoin nähtyä
petoa. Kukin heistä sai kappa-
leen ilveksen lihaa maistiaisiksi.
Olisi siitä annettu muillekin ha-
luk'kaille, mutta, harvalle se kuu-
lemma kelpasi. Mutta itse kaa-
taiat siitä korjasivat suurimmat
paistit, ja erikoisen hyvää tuo
pedon liha heidän mielestään oli-
kin. - Henkiraha ilveksestä oli
siihen aikaan 50 markkaa. Sen
maksoi heille Nummen nimis-
mies, joka, myös osti turkin 25
markalla. Pääluut - kuten alus-
sa sanottiin - säilytetään Mus-
tialan museossa,

Tällainen oli tarina tämän seu-
dun viimeisestä ilveksestä. Vii-
meinen se varmaan oli, koska
niitä täälläpäin ei sen koommin
01..: nähty.

VAINö KORPIJARVI

Forssan Lehdessä 2'5. 8. 19'52.



Lounais-Hämeen luonnosta

1 Petolinnut

Petoeläimet ovat yleensä
~läi~ma:ailmalilllme kauneimpia ja
ja'loirnpi a edustajia riippumatta
siitä, ovatko ne rnelijallkaisia tai
siive1lisiä. Sen takia oliikin Lou-
n~is~Hämeen Luonnonsuojelu-
toimikunnan ensimmäisiä toi-
menpiteitä .taistella kettujen
steyikniinipyyntiä vastaan sekä
kehoittaa maakurutaunrne pyss.y-
miehiä 'jä,ttäunään [harvinaiset
peto lintumme rauhaan, Seuraava
as~~eloli tutkia, minkälainen pe-
tolirrtukarutamme nykyään on ja
minkälainen se on ollut tää.uä
menneinä ajkoina, Tännåm joh-
dosta on hiJljat'ta,in lähetetty Iky-
selyjä paiikkakunna.lla asuville
asiantuntijoille ko. asiasta. Näin
saatujen tietojen perusteelda se-
kä myös ikäyttäeru hyväksi kir-
jallisuutta on seuraava yhdistel-
mä saatu kokoon. Lounais-Hä-
meen Luonnonsuojelutoirnikuruta
ottaa kiito llisuudella vastaan
täydentäviä tietoja esirn. allekir-
joittaneen kautta, os, Matku.

Kuka olisi aavistanut, eHä
Lounais-Hämeessä parhaillaan
pesii ainakin 1,6 petolintulajia,
mm. 8 ,pöllö- da yhtä monta
haukkalajia? Näistä sarvi- ja
tarhapöllöt sekä ituu li-, nuoli-
hiiri-, varpus-, kana- ja, mehi:
läishaukat iovat jokseenkin ylei-
siä, melikein koko. alueella. Var-
pUS'-, hiiri-, yö-, suo- ja viiru-
pöllÖit sekä, huuh'kaja, muutto-
haukka ja, ikalasääski ovat sitä
vastoin huomattavasti harvinai-
sempia esiin.tyen vain pai'kodte'l-
len, UJojaimma,t niistä, ,kolme vii-
meksi rnairaibtua, ovat turhan
vainoarndsen johdosta kuolemai-
sillaan sukupuuttoon.

Sitä paitsi on Lounais-Hä-
meessä tavattu sanja muuttomaa-
kalla olleilta petol.intuja, kuten
Iapiri- ja tunturioöllö sekä sind-

ja ..~uskOtsuohauJkka. Tälhän ryh-
maan kuuluu vielä piekana. Saa-
tuljen .tietojen mukaaan olisivat
sekä ruskosuo- että, arnpuhaulk-
kakiru pesirieet Lounais-Hämees-
sä.

Forssalaisen kuuluisan lintu-
tietei lija' Volter Pousarin mu-
kaan pesi kotka Tammelassa
vielä 1870-,lu'Vu'lla, mutta sen
jä,rkeen siltä o:n tavattu aincas-
taan ,mapäisesrti syksyisiltä
muuttomaffkoillaan, enimrnäk-
seem vain nuoria yksilöitä. Urja-
lassa esijrrtyi jokin vuosi sitten
kotka, j,oQ{akuitenkin ammuttiin
sibtä huolimatta, että: se on rau-
hoitettu vkoko Etelä- ja, Keski-
Suomessa, Yhtä huonosti kävi
kot'kaUe 'I'arnmelassa 19130-luvun
puolivälissä,

Lounais-HäJmeensuurimpina
Iintuharvinaisuuksina voidaan
pitää: pierutä' kUjulko.tklaa, joka v.
1902 ammuttdirn 'I'acnmelassa.
Samoin 'kävi mer ikct'ka.lle v. 1909
ja, Ipunaj al'kaha ukadle 11 vuotta
myöhemmin. Miksi niiden ei an-
neHuelää,?

Muuttomatkalta olleiden, peto-
Iimtujeri lukumäärä on siis, 10 (2
pöllö- ja 8 pä.i'VäJpeto!lintulajia).
Koko, petolintumääJrä nousee
meillä: näirsollers 2,6:eenl (10 pöl-
löä ja 16 päivapeto'ldntua ). Tästä
luettelosta puuttuu Suomessa, ta-
vatuista 314:stä latjistru ainoastaan
selllaiset harvinaisuudet 'kuin
tornepöldö, tunturihaukka, iso
ki ljukot'ka, vaalea suohaukika,
kundngas- j a ruskohaairahaulklka
selkä käärrnekotka ja hanhi'korp-
pikotka.

Ei ole mahdotoruta, että joku
tunrturi-, haara- 'tai vaalea suo-
haukka ijoskus muuttomatkoil-
Iaam voi eksyä Lounads-Hsmee-
seenkin, mutta muuten taitaa
edellä. esitetty luettelo o11a,jok-
seerikim täydeldinen, 'I'ad orkeas-
taan liian täydellinen, :sillä pesi-



vien petoliritujeru lukumäärä vä-
henee meiJllä melko, nopeasti!
Mainitsin jo kotkan tässä yhtey-
dessä. Sama 'kohtalo odottaa
myös, 'kuten sanottu, huuhlkajaa,
muuttohaukkaa ja lkadasääskeä,
Niinpä Pousar jo !906 !kirjoit1i
huuhlkajasta, että »se kuuluu
ruii'hiruIla:jeihin, j otka on. tuomittu
perikatoon-. Siihen aikaarn se
vielä pesi koko Tamrnelaru alu-
eella, vaikkaikin jo silloin harva-
lukuisena, samoirn vielä "1. 19'3'8
O. KaleLan mukaan. Mutta, tie-
dossand ei ole enää mltäär» huuh-
kajan nykyisestä ;pesimisestä
mainitussa 'pitä1jässä. Vain, yh-
dessä ainoassa Lounais-Hämeen
pHä,jässäon tietääkserui vielä jo-
kuneri harva pesivä ihuuhikajaipa-
ri, mutta ruiidenlkin lukumäärä
on 'Viime vuosina supistunut uh-
kaavalla tavalla.

Myös dcalasääski oli Pcusarin
mukaan, jo, :tämän vuosisadan
alussa harvinainen Tannmelassa,
ja senkin lukumäärä väheni jo
sijloin jatkuvasti. Tietääkseni
sitä ei ole pesiväriä enää kuin
kahdessa Lounais-Hämeen pitä-
[ässä siitä huoliJmat1a,että se on
rauhoitettu ko'ko Suomeesa. Sen
viimeisiä ;pesiä tul'laan tästä, lä!h-
tien tarkkaan valrvomaam Lou-
na.is-Härneessä.

Muuttoha ukasta .kirrjoittaa
Pousar 19.05, että se 'kylläkin on
harvinainen, mutta kuitenkin
pesii monessa paikassa 'I'amme-
lassa. Tietääksen..i se kuitenikin
ny kyäär» on ikäyrsyt niin harvi-
naiseksi Lounais-Hämeessä, 'et-
tei tiedossani ole enää, .kuiri pari
pesapaikikaa koko maakunnassa.
Kesällä ,tän.ä vuonna löysin
erääätä avoimelta suolta sen pe-
sän, missä oli kolme puolikas-
vuista poikasta. Tällaiset pesät
j outuvat sangen lhei1pol3tikurit-
torniern poi'kien hävityksen 'koh-
tejksi.

Lounais-Hämeessä on siis pe-
sinyt ainakin 17, rnahdol lisesti
19 petolirrtulajia. Mutta nykyään
eli vaivatta löydä Enempää kuin
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kolmen lajin pesia, nirn. tuuli-,
varpus- ja karsahaukan, Syy tä-
här» peto'lintulkaeutamme voirnak-
kaaseerr supistumiseen on yksin-
omaan 'kulttuurin nopea leviä-
minen viirne aikoina. Myöskin
petolintujen Ioohdaltaon taistelu
täydessä 'käyruruissa kuWttuurin ja
luonnon välillä, ja ilnä katksin •..
tais.telussa,on ensiksimainntcu
hirvittävän ylivoimainen, Asutus
tunikeutuu yhä, syvemmälle erä-
maahan" missä' pian viimeiset
korrvet on raivattu pelUoiklsi. Kun
kajkki hongat vähiteller» ;QVM
joutuneet! ipuuteol lisuuteen, ei
kalasääskellä enää ole sopivia
pesäpuita. Tekniikan edistyrni
nen esim, .kuljetusneuvojen, ja
tuliaseiden a-lalla-rnenkitsee myös
lisäärrtyviä vaaroja petoåinmmille,
joiden viimeiset toimeentulo- ja
elinmahdollisuudet eh'kä yldättä-
väru pian on poistettu.

Ainoa mahdollisuus viime het-
kessä pelastaa petolintukancam-
me täyde lliseltä tuhoeta on antaa
sen viimeisters edustajien, elää
rauhassa. Niinepätasaisessa. tais-
telusea ei Olle kunniakasta aktdi-
visesti osal listua heikomeaa vas-
taan. Ne 'vahingot'. mitä, nämä
harvalukuiset ylksilöt enää pys-
tyvåt meille aiheuttamaan, ovat
sarngers vähäp ätöis et. Mutta ne
ovat 'kotiseutumme luonnon kor-
vaamattoman. Ikallliita koa-istuk-
sia, joiden :k,a-tselemisesta naut-
timiseen 1j1olkaisella oru yhtä suu-
ret oikeudet, tulevar» polven
jäsenillä ythtä hyvin kuin nylky-
aj am ihrnisilläkin,

II Kalat

Vaikka kalat eivät yleensä ole
olleet luonnon suojelun kohteena,
on Lounais-Hämeen Luonnon-
suojelutoimikun ta kuitenkin oh-
jeLmansa mu-kaisesti ryhtynyt
selvittämään, mitä kaloja tässä
maakunnassarnme on ollut ja
minkälainen nykyinen kalakan-
tamme on. Tämän johdosta on



40

eräille tunnetuille kala miehille
viime aikoina lähetetty kyselyjä,
ja saatujen vastauksien perus-
teella on laadittu seuraava yh-
distelmä.

Yleiskaloj a, siis sellaisia, jotka
esiin tyvät kaikkialia, vaikkapa
aivan vaatimattomissakin kala-
vesissä, ovat ahven, hauki, kiiski,
made, ruutana ja särki. Ruutana
esiintyy aivan pienissäkin larn-
mikoissa, jopa 'savikuopissakin'.
Siellä ne saattavat olla kovinkin
runsaslukuisia, mutta vallan pie-
nikokoisia (kutukalat joskus
vain hieman toista tuumaa pit-
kiä). Jos tällaisia 'lampiruuta-
noita' lasketaan ravintorikkaisiin
järviin, kehittyy kääpiöistä kym-
menessä vuodessa puolitoistaki-
loisia 'j.ärviruutanoita'. Tämän-
tapaisia kokeita tehtiin häm-
mästyttävän hyvällä menestyk-
sellä jo viime vuosisadan vaih-
teessa ainakin Urjalassa, Yleis-
kaloihin lasketaan myös salakka,
lahna ja pasuri (eli parkki),
mutta niitä ei ole Lounais-Hä-
meessä yhtä yleisesti kuin äsken-
mainittuja lajeja.

Sorvaa näyttää olevan Lou-
nais-Härneessä ainoastaan Loi-
mijoen Iatvavesistöissä, mm.
Tammelassa ja Somerniemellä,
mutta toistaiseksi puuttuu tieto-
ja sen esiintymisestä Vanajave-
den Iatvavesissä. Sulkavaa on
'aina' ollut muutamissa Urjalan
vesissä, ja epärehellisen kalas-
tuksen kautta on tätä kaloj en
'rikkaruohoa' päässyt tulemaan
myös Tammelan ja Somerniemen
vesiin. Kuoretta on vanhojen
asiakirjojen mukaan ollut muu-
tamissa Urjalan ja Tammelan
vesissä niin paljon, että ilmeistä
ryöstökalastusta on jo menneinä
aikoina harjoitettu nuotalla. So-
merniemelläkin 'sitä varmasti on,
mutta Somerolta ei ole vielä
saatu vastaavia tietoja. Missä
kuoretta on, siellä voi myösar-
vokkain ruokakalamme kuha
menestyä. Ja sitäkin on luen-
nonvaraisena muutamissa Urja-
lan ja Tammelan järvissä. Sitä-

paitsi sitä on vallan erinomaisel-
la tuloksella istutettu Somerolle
ja SomerniemeUe, osittain vadn
.siirtämä.llä keinotekoisesti he-
delmöitettyä mätiä järvestä toi-
seen.

Muikkua on ainakin kolmessa
Tammelan järvessä. Somerrii e-
mellä sitä on sekä luonnonvarai-
sena että istutettuna. Urjalaan-
kin muikkua on joskus yritetty
istuttaa, mutta tuloksetta. Siikaa
on ollut lonnonvaraisena Lou-
nais-Hämeen eteläisillä moree-
niseuduilla ainakin Tammelassa
ja Somerniemellä, joissa pitäjissä
sitä: myös on muutamiin järviin
istutettunakin. Yli 3,0 vuotta sit-
ten istutettiin siikaa Urjalaan,
mistä sitä myöhemmin saatiin
jossain määrin, mutta nyt on jo
Urjalan siikakanta kuollut suku-
puuttoon. Asken Tammelaan pe-
rustetussa kal anvi lj elylaitokses-
sa kehitetään etupäässä muikun-
ja siianpoikasia, joten toivotta-
vasti näiden kalalajien istutta-
minen sopiviin vesiin Lounais-
Hämeeseen tästä lähtien vilkas-
tuu.

Suutaria on aikaisemmin istu-
tettu muutamiin Tammelan, So-
merniemen ja Urjalan vesiin,
mutta ne ovat taas hävinneet
niistä. Kuitenkin on nykyään
eräässä Urjalan järvessä täysi-
kasvuisia suutareita uusittujen
istutusten tuloksina, vaikka
näyttää siltä, että tämäkin suu-
tarikanta armottoman salakalas-
tuksen johdosta pian taas on hä-
vitetty. Säynävää on noin 3'0~
40 vuotta sitten ollut Urjalassa,
mutta se on sitten taas hävinnyt
sukupuuttoon muualta paitsi
yhdestä pienestä järvestä, missä
väitetään sitä vielä olevan muu-
tamia yksilöitä. Somerniemelle
sitä on tuloksellisesti istutettu v.
1946. Tämän kalalajin esiinty-
misestä Tammelassa on saatu
hieman toisistaan eroavia tietoja.

Ankerias 01.i melko tavallinen
ennen Makemäen patoamista,
mutta sitten se nopeasti kävi
harvinaiseksi. Nykyään sitä ei



taida olla muualla kuin Tamme-
lan Saarenpuiston lammissa sekä
saman pitäjän eräässä pikkujär-
vessä istutettuna. Esim. Urjalas-
ta sitä ei ole saatu v. 192.5:n jäl-
keen. Vielä huonommin kävi
taimeneIle, jota vuosikymmeniä
sitten istutettiin Urjalaan ja So-
merniemelle, mistä se kuitenkin
nyttemmin on jo tyystin hävin-
nyt.

Kivikala Csimppu') tunne-
taan ainoastaan Urjalan ja
Tammelan kivikkorantaisissa
järvissä. 'Kivennuoliaisia' ilmoi-
tetaan olevan ainakin Sornernie-
mellä, mutta näytteiden puut-
teessa en voi sanoa, tarkoite-
taanko tällä nimellä 'par tahau-
kea' (Cobitis barbatula ) vai äs-
kenmainittua simppua. Myöskin
"rantatörö' mainitaan Tammelan
kivirannoista, mutta ei ole selvi-
tetty, onko kysymys 'haapaka-
Ias ta' (Gobio fluviatilis) vai taas
ensiksimaini tus ta sirnpusta.

Pienikokoisia nahkiaisia kuu-
luu esiintyvän Somerniemen ja
Nummelan pitäjien rajamailla
(puroissa) .

Monnista eli säkiästä ei ku-
kaanole tietänyt kertoa mitään,
vaikka tämän Suomen suurim-
man sisävesikalan viimeiset
olinpaikat sijaitsevat Etelä-Hä-
meessä, Samoin näyttävät turpa,
seipi ja tuotain olevan tunte-
mattomia näillä seuduilla. Kym-
menpiikistä rautakalaa on lähel-
lä Somerniemen rajaa Pusulan
puolella, siis Lounais-Hämeen
ulkopuolella. Kukaan ei ole
myöskään voinut kertoa mitään
helmisimpukan esiintymisestä
maakunnassamme. Rapuja on
aikaisemmin kaikkialla ollut
runsaasti, mutta rutto ja ehkä
piisamikin on nykyään supista-
nut rapukantamrne useimmissa
paikoissa melkein olemattomiin.

Kalanmuunnoksista ja epä-
muodostumista mainittakoon,
että 'kulta-ahvenia' ei ole tie-
tääkseni saatu Lounais-Hännees-
tä,ei myöskään 'sarvihaukia'.
Mutta kultakalantapaisia ruuta-
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noita on saatu parista Urjalan
pikkujärvestä. Toisesta niistä on
myös löydetty iso ruutana, jolla
oli kaksi peräevää ja toinen, jol-
la oli 'synnynnäinen' alaleuan
halkeama. Omituisen näköisiä
kaloja olisi aina syytä ottaa tal-
teen ja lähettää asiantuntijain
tutkittavaksi.

Olemme myös koettanut sel-
vittää eri kalalajien ennatyspai-
noja. Niinpä on tiedossa 12 kilon
hauki Somerniemeltä, ja kolmes-
ta Tammelan järvestä on saatu
kymmenkiloisia haukia. Hauen
jälkeen kasvaa kuha suurim-
maksi. Suurin taitaa 'olla C.
Meyerin v. 19'1{) Tammelasta
saama, joka painoi 10,7 kg ja oli
tasan 1 m pitkä. Kymmenkiloi-
sia kuhia on saatu myös muualta
Tammelasta sekä Somerniemeltä.
Viirnensimainituissa pitäjissä on
vedestä nostettu Lounais-Hä-
meen suurimmat Iahnat, nim. 5-
kiloinen Tammelasta ja 4-kiloi-
nen Somerniemeltä. Viiden kilon
taimen on saatu Somerniemeltä
ja samankokoisia mateita Urja-
lasta. Suurin siika, sekin Somer-
niemeltä, painoi 3,2 kg. Koti-
maisten kalakirjojen mukaan
ruutana ei Suomessa kasva 1,5
kiloa suuremmaksi, ja tämä pai-
no mainitaan esim. Tammelan ja
Somerniem.en snnätysruutanan
painona. Mutta eräässä Urjalan
järvessä oli ennen 'jokamiehen
kalastusta' kolmen kiloisia ruu-
tanoita. Suurin ahven (taas So-
merniemeltä) painoi 2,5 kg. Ur-
jalassa on nykyään 1,5 kilon
suutareita. 80.0 gr:n särki on saa-
tu Sornerniemeltä, jonka ennä-
tysmuikku painoi 150 gr.

Edellisestä katsauksesta sel-
viää, että Lounais-Hämeen ve-
sissä on ollut ainakin 2·1 kalala-
jia, mahdollisesti 23. Niistä on
kuitenkin 1 varmasti kuollut su-
kupuuttoon ja 2 - mahdollisesti
4 - on häviämäisillään maakun-
nastamme. Jollei menestykselli-
siä kalanistutuksia olisi suoritet-
tu, olisi äskenmainittu lajiluku
vielä pienempi. Sitäpaitsi ei ny-
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kyään enää saada niin suuria
kaloja kuin aikaisemmin. Kaikki
tämä johtuu tolkuttomasta ryös-
tökalastuksesta, eritoten 'joka-
miehen kalastuslain' nojalla. Ai-
noastaan järkiperäisellä kalave-
sien hoidolla, etenkin istutta-
malla uutta kalan.siementä tyh-
jiksi kalastettuihin järviin ja ra-
joi ttama 11a asian tun tem uksella
kalastusyksikköjä, voidaan säi-
lyttää kalakantarnrne sellaisena,
että se määrältään ja laadultaan
vastaa luonnollisia oloja. Ennen
kaikkea täytyy kehoittaa Lou-
nais-Hämeen kalamiehiä kohta
heittämään takaisin veteen har-
vinaisia tai paikkakunnalle uusia
kaloja, jotka ovat joutuneet ka-
lanpyydyksiin. Voi olla, että sa-
maa lajia kymmenen vuotta tä-
män jälkeen saadaan jopa kilo-
kaupalla, mutta jos nämä en-
simrnåiset 'siernenkalat' heti ta-
petaan ja pannaan pataan, lop-
puu lysti varmasti tähän. Sitä-
paitsi on muistettava, että voi-
massaolevan lain mukaan vesis-
töön istutettu uusi kalalaji on
rauhoitettu 5 vuotta istutuksen
jälkeen.

Lopuksi mainittakoon muuta-
mia Iounaishämäläisiä järvenni-
miä määrättyjen kalalajien mu-
kaan. Niinpä on Urjalan ja Koi-
järven rajalla Ahvenlampi ja
niinikään Urjalan ja Punkalaitu-
men rajalla Ahvenmlampi. Sär-
kijärvi nimisiä on useampia,
esim. Urjalan ja Koijärven ra-
jalla sekä Tammelassa. Tamme-
lan Lahnajärvi on jatkuvasti
Lounais-Hämeen huomattavim-
pia lahnajärviä, mutta saman pi-
täjän Siikjärven ikivanha siika-
kanta on nyt jo käynyt niin hei-
koksi, että järveen on istutettu
uutta siikaa.

Tämä esitys Lounais-Hämeen
kalakannasta ennen ja nyt on
pakostakin puutteellinen. Niinpä
ei ole tois taiseksi saa tu maini t-
tavasti tietoja monesta pitäiästä,
mm. Humppilasta, Ypäöältä ja
Jokioisis ta.

III Perhoset

Yleensä on eläin- ja 'kasvi-·
rnaailmaa huomattavasti tarkem-
min tutkittu Pohjoismaissa (Fen-
noskandiassa) kuin esirn, Keski-
Euroopassa Itai Pohjois-Ameci-
ika,ssa, puhumattakaan muista
maanosista, Tässä suhteessa
Suomi ei muodosta poikkeusta,
päiauvastoin voidaan väittää, että
esim. lintu- ja hyörrteistieteelli-
sen levinmeisyystutkimuksen
suhteessa ollaan Suomessa kor-
kealla 'kansairrvädisellä tasolla.
J·a hyönteisten menemuotoisessa
ja kirjavasaa joukossa ovat ko-
vakuoriaiset ja perhoset - eten-
kin ns. suurperhoset. joista seu-
raava.slsa on 'kysymys - suurim-
massa suosiossa sekä' tiedernies-
ten että maallikkojen taholla.
Voidaan, täydellä syynä väittaä,
ettei monessakaari valtakunnassa
ole ndin, tarkkoja tietoja perhos-
lajien esiindyrnisestä eri maakun-
nissa kuin Suomessa. Mutta
näin on asia ainoastaan suurin
piirtein, sillä myös ko. suhteessa
on Suorrness·a selvittämäotörniä
alueita. Ja- niihin kuuluu suurin
osa' Lounais-Hämettä, Tämän
alueen kartoittaminen hyöriteis-
tieteellisessä tarkoituksessa kuu-
luu siis suomalaisen, Iuonmontut-
·kijan kirtol lisirnpiin ctentäviin.

Lounais-Hämeen Luennonsuo-
jelutoim:ikuntaon viime aikoina
koettanut päästä yhteyteen hen-
kilöiden kanssa, jotka ovat suo-
rittacieet hyornteisbutkimuksia
maokunriassamme. Pailtsi· edes-
mennyt kuuluisa forssalainen
Iuonnorrtutkija V. Pousar on
eräs toinen henkilö tutkinut
'I'arrumelan perhostoa, etenkin
Torronsuon. Somerol la on vai-
ikuHanut .kaksi hyönteistietei.lijää
ja Somerriiemel.la yksi. Urjalas-
saoru aikaisemmin kolme henki-
löä kerä illyt perhosia, Mutta
'kai'kki nämä ovat orleet vain ti-
lapäisesti kesäisin Lounais-Hä-
meessä, ja yhtään vakinaista tä-
män seudun, asukasta, joka olisi



suorittamat ko. alan tutkimuksia,
en ole tähän. mennessä tavannut.
Täten Lounais-Härneers Luon-
rionsuo jelu toimikunnan arkistoosu
muualta saatujen tietojen perus-
teella (myös. Pousarirn kokoelmat
ja luettelot huomioitu), voidaan
laatia seuraava yhdistelmä tie-
dcssaenme olevien suurperhosla-
jien Iukumaäcäetä maakuntam-
me eri pitåjissä v. 19'5'0.:

Urjala .
Koijärvi .
Humppila .
Ypäjäl .
Jokioinen .
Tammela/Forssa .
Somero .
Somernuemi .

n. 260'
n, 26

2

n. 250.
143·
19'

KoIko Lounais-Härne n. 300.

Vasta alkukesällä v. 19M voi-
daan sanoa, että ruvettiin suo-
rittamaan järjestelmällisiä Lou-
nads-Hämeen perhosten tutki-
muksia. Niin lyhyessä ajassa tie-
tenlkään ei voida päästä pitkälle
tällaisen valtavan suuren. alueen
tutkimisessa, varsinkin ikun en-
nerixuulumaton kuivuus juuri tä-
nä vuonna huomattavasti vai-
'keutti näitä -tutkimuksia. Kui-
vuus ori haitallinern perhosilde
kahdella tavalla. Ensiksi se vai-
keuttaa täysinkehittyneiden per-
hostern kuorlutumista kotelois-
taan, ja toiseksi se alerataa kuk-
kien mesieritystä, mistä perho-
set suuresti ovat Q'iitppuvaisia.
Tästä johtui, että pe rhoslajeista,
jo-ita aikaisempina kesinä on voi-
tu nähdä satoja ikappaleita, tänä
vuonna suurella vaival'la saatet-
tiin löytää vain muutama harva
yksiiö. Ja moni paikkakunnalla
varma.stiesiilltyvä la.ji jäi nyt
kokonaan toteamatta.

Tämän kesän tutkimukset suo-
ritettiin :kai'kesta huolimatta kalh-
ta vallan eri tietä. Osittain tut-
ki.~,tiin Urjalan Kivijärven seu-
tua mahdollisimman tarkkaan
käyttäen hyvä!ksi kaikkia mene-
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telmiä, mm. uuden aikaisia, elo-
hopealamppuja, 'perhosrysiä',
erilaisia perhossyötteja jne. Lop-
putuloksena oli, että täetä vain
2 kan2 suuruiselta alalta 'I1yt on
Iöydetty 3'5'9 perhoslajia.

Toinen tutkimustapa oli laaja-
peräisempi, mutte myös pirmal li-
sempi. Ajalla 15. 6.-15. 8. 19'51
liikkui nirn. eräs Helsirigiru HyÖTh-
teistieteellisen Seuran stjpern-
diaa t'ti Jcajkissa Lounais-Hämeen
pitäjissä k'erä.Hlen. perhosia.
Koska alue oli laaja, jä'i tällä
tavalla tietenkin auttamattomasti
aukkoja tutkimussarjassa. Mutta
näillä retlkillä Iöytyi ikuiberrkun
huomattava määrä Lounais-Hä-
mee lle uusia lajeja. Syksyllä
1951 oli ylläoleva taruiukk 0
muuttunut seuraavannäköiseksi:

Urjala 418
Koijärvi . . . . . . . . . . .. 148
Humppila 20·2
Ypäjä. 81
.Iokioineru 126
Tammela/Forssa 288
Somero 177
.Somerriiemi 104
Koko Lounaie-Häme .. 4.6'6

Huomaamme rnm., että 86 o/f)
Urjaleru ja 77 Olo koko Lounais-
Hämeen tähänastisesta perhos-
ton jäsenistä on 'löydetty Urja-
lam Kivijärven seudulta. Arve-
lem-ebtä ainakin 10 Olo (etenikin
keväblajeja ) vielä pitäisi löytyä
lisää tä1tä, piene1tä alueelta. Vaik-
ka tutkimukset siis vielä ovat
vallaru alkuasteella. uskallan, kui-
tenkin niiden oerusteella ennus-
taa, että jokaisessa Lounais-
Hårneen, pitäjässä pitäisi 0.1121 ai-
nakiri 40'0 suurperhoslariia ja k'o-,
ko alueella hieman kuudettasa-
taa, Lounais-Hämeen po'hjois-
osista tuskin enää tulee mamit-
tavasti uuttaaineislto.a, mutta
etenkin Someron ja Somernie-·
meno kasvitieteellisessä suhteessa
omalaatuisessa moreenirnaatossa
olisi. perinpohjainen perhosten,



44

tutkiminen varmasti ikovin an-
toisa tehtävä,

Jo tähänastiset tuhkimukset
ovat paljastaneet eneitle monia
mielenkiirutoista ongelmaa eri
perhoslajien levinneisyydestä.
Niinpä esirn. ns. 'konervan
tupsutcukkakehrääj än' kovin
omituisen näköisiä totukkia löy-
dettiin suuria määriä Urjalan
Kaakkosuolta kesällä 1951. Lä-
hin pailkka, missä samaa; laj ia ai-
kaisemmin on todettu, on Juu-
]Ja:jctki. Ensimmäisen kerran se
Iöydebtiirs Suomesta Karj alan
kannaksella v. 18'8,9 ja Vrjala oli
1öytöpaiklka, N:,o 210. Se on vsiis
harvinainen, ja selvästi itäinen
Ieji, joka esirn. vasta v. 193,6 en-
simmäisen kerran löydettiin
Ruotsista. Miten se on tullut
Urjalaan, ja milloin? Tähän iky-
symyikseen 'on vaikea vastata
mm. sen takia, että ko. laöin naa-
'ras orn siivetön, eikä se edes jätä
'koteloaan, vaan rnundi sii-hen
.karkiki munansa 'kohita parittelun
järkeen, ja sitten. kuolee. Koi-
rason sitä' vastoin siivellineru ku-
ten muutkin pe:r1ho,set, mutta se
ei tietenkään suoranaisesti pysty
edistämään Iaqinsa Ieviärnistä
pailkasta toiseen. Eikä, tämän, Ia-
jin toukkekaan jaksa ikävellä 100
metriä pidemmälle. Tässä> yhtey-
-dessä 'kävisi ikuitenkin liian pti-
kaksi ruveta tarkemmin selittä-
mään tätä ja lukuisia muita sa-
mamtepaisia ongelmia.

Koska siis vielä, ei ole saatu
ainoatakaan tähän kuuluvaa tie-
toa Lounais-Hämeessä asuviita
hyoruteislkerai.li'j öiltä lkehoi tan
heitä hyväritahtoisesti Iähettä-
maan mrittä Lounads-Härneen
Luonnonsuojelutoimikunnan ar-
kistoo-n esim. allekirjoittaneen
kautta, os. Matku. Myös näen-
näisesti vaatimattomalla tiedolla
saattaa olla suuri arvo ja otetaan
se siis aina kiitollisuudella vas-
taan.

T. BRANDER

Forssan Lehdessä 11. 12. 1951,
5. 1. ja 15. 1. 19152.

IV Putkilokasvit

Allaoleva yhteenveto Lounais-
Hämeen putktlokasveista liittyy
välittömästi tri T. Branderin
Jaatimiin Forssan Lehdessä ai-
kaisemrnin jul'kaistuihirn kiTjoi-
tuksiin iko. alueeri 'Peto linnuista,
kaloista ja perhosista. Luonnossa
kasvit j a eläimet eivät esiinny
toisistaan erillään, olevina ilmi-
öinä vaari ne muodostavat. erit-
täin kiinteän 'kokonaisuuden.
Emme vielä läheskään tunne
kad'kkia niitä lakeja" joita nou-
dattaeru elo llimen luoauto on ke-
hrttynyt TIliin sopusuhtaiseksi
'kuin miltä se näyttää. 'I'cistai-
seksi saamme tyytyä siiheruettä
ne yiksityiset ainekset, kasvi- ja
eläirilaj it, j oista/ tämä elclldnen
luonto oru muodostunut, selvite-
tään.; eri lajien levinrueisyyden
se lvi'btärnimerr osoittautuu sa-
moin yhtä tärkeäksi perusteh-
täväksi. Vasta sen jäLkeen, kun'
nämä tehtävät on suoritettu lop-
puun, saatamme ryhtyä' pohti-
maan luontoon vaikuttavia, la,-·
keja. Yllä olevaa taustaa vasten
osoittautuvat näin ollen myös-
kin Lounais-Hämeen kasviston
aineksien, siis eri, kasvilajien, to-
teaminen ja, niiden levinneisyy-
den selvittäminen erittäin täc-
keaksi tehtäväksi.

Lounais-Häme kuuluu niihin,
maamme osiin, joideru ika,svimaa-
ilman perinpohjaiseen tutkirrii-
:seeU1Jon ryhdytty vasta viime
vuosina. Ammattikirjallisuudes-
sa oli aikaisemmin vain harvoja
tietoja ko. alueelta; suurissa jul-
'kisissa kasvikokoelmissa oli



huomattavan vähän lounaishä-
mäläisiä 'kasvinäytteitä, Kuvaa-
vane esimerkkinä maindttakcon,
että nyt tarkoiltettujeru lähteiden
mukaan turmettiin viime kevää-·
seen asti virallisesti Yrpäljälllpitä-
jästäkokonaista. 5 putkilckasvi-
lajia! Yhtäikään ainoata laajern-
paa lounaishämäläistä aluetfa ei
kasvistollisesti ole -tutkittu. Vä-
häiset kirj allisuudessa esiin tyvät
kasvitiedot Lounais-Hämeestä
ovat olleet Iöydetbävissä Iaajem-
pia eri'koiskysymyksiä koskevis-
ta julkaisuista. Professori Viljo
Kujailan suuressa tervaleppää ja
sen Ievinmeisyyttä koskevassa
tutkimuksessa vuodelta 1924 on
vähäJIlItietoja Tammelasta. Viime
sodissamme ikaatunut, erittäin
etevä ja lupaava suotutkLjamme
Ilmar i Paasio on väitöskirjas-
saiaru vuodelta 193,3 kosketellut
mm. Torronsuon .kasvipeitettä
Tammelassa. Samojn viirrne so-
dissamme kaatuneen :tri. Lauri
Maristen vesikasviemme levin-
neisyyunä koskevassa j,ullkaisussa
vuodelta 1941 on vähän <tietoja
Lounais-Hämeen 'eri osista. Laa-
jaan tutkimukseensa harjujern-
me 'kasvillisuudesta ja kasvistos-
ta -vuodelta 1950 tri Jaakko Ja-
Ias on ,kerännyt materiaaliai
myös Lounais-Hämeen eri har-.
jualueista, - Nyt, mainiutujen
tutkimusten lisäksi, joissa OIlI'an-
nettu tietoja lähinnä. määrädty-
jen kasviyhdyskurstieru kokoon-
panosta Lounais-lHämeessä, on;
tietoja ylksinäisten: lajier» 10u-
naisharnalåisisba esiintymistä
ollut Iöydettävissä vain muuta-
masta harvasta kasvitieteellises-
tä julkaisusta. - J'ulkisissa kas-
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vikokoelmissarnme, lähinnä Hel-
singin Yliopiston kasvi,tieteelli-
sen museon kotimaisessa ,kokoel-
massa olevat näy,ttJee:t LOUlliais-·
Hämeestä ovat keränrueet enmen.
kaikkea Sam. Salmerilirma Joki-
oisissa ja rnaist, Olli Lehtonen,
joka Helsingin Yliopiston tci-
meksiannosta muutaman kesän
aikana keräsi 'kasveja Somerolla,
Sornerniemellä, Jokioisissa ja
'I'amrnelassa. Ko, Jwkoelmassa
on tämän lisäksi vähäru vanhoja
näytteitä Tammelasta; olihan
Mustiala aikoinaan, maamme
tärkeä kasvitieteellinen keskus ..
Tätladsia vanhan-Mustialan atjoil-
ta olevia näytteitä, on kuiterrkin
ihmetyttävän vähäm.

Yllä selostettujen läih,teiden
antama kuva Lounais-Hämeen
p'Uibkilokasvisio's.taoli kuitenkin
hyvin puutteellinen ja monessa
suhteessa, suorastaan virheel.l-i-·
nen. Mullistava käärme sekä
Lounais-Hämeeri tkasvistoru tut-
kimisessa että yleisessä tietoi-
suudessa tämän maamme osan.
kasvimaailmasta on tapalutumrt.
vasba viimeisten vuosien aikana ..
Tämär» jo laajoissa, piireissä tun-
neturu ja tunnustetun mullista-
van työn .keskeisenä hahmona 0'Il
ollut ja. oru edelleenkin tri T ..
Brander. Ham on omilla. tutki-
muksillaan huomattavalla' taval-
la kartuttanut tietojamrne eteni-
kiru Urjalan Kivijärven seudun.
kasvistosta; onhan hämeru tämän
alueen 'kesvistoa koskeva [ul-
kaisunsa vuodelta 19151 erisim-
mainen 'Pa~kallig,kas'vio, :~oko
Lounais-Hämeestä! Hänen suun-
nibtelemarisa ja [ohdamansa ko-
ko Lounais-Hämettä, koskeva
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laaj a kasvis tori- in ventoimistyö
on jo rt:ähä'n mennessä johtanut
huornatteviirs .tuloksiin. Lounais-
Hämeeru Luonnonsuojelutoimi-
kunnan arkistoon OIlJeri lähteis-
tä 'keräärstynyt hyvin paljon tie-
toja eri pitäljien kasveista, tie-
toj ajoista aikaisemmin ei pal-
jonkaan tiedetty: kasvitieteelli-
siir» museoihin on saatu huoma t-
tavan suuria määriä lounaishä-
mäläisiä kasvinäytteitä. Eri puo-
lilla Lounais-Hämettä on viime
kesien aikana suoritettu suunni-
telmallisia kerattäeutkimuksia
kasviston selvillesaamiseksi.
Vaikkakaan tämä tutkimustyö ei
vielä ole suoritettu läheskääri
loppuun, - työ vaatii vielä usei-
ta vuosia, - rriin, tähänastiset
tutkimukset Jo nostavat Lou-
nais-Härneen maamme parhad-
ben ·tutkittu.jeIlJ alueiden, [ouk-
koen. 'I'ähänastisten tutkimusten
ehkä tärkein 'tulos oru siinä, että
Lounais-Hämeen kasvisto 0'11

osoittautunut odotettua paljon
rikkaamma·ksi. Useita todellisia
kasvipeitteen helmiä ·on samoin
tullut Hmi,

Lounais ..•Hämeen punkilokas-
viston rikkauden merkkeinä on
pidettävä sekä huoma·ttavan kor-
keaa lajilukumäärää että menen
yleislevinneisyydeltään harvi-
naisen kasvin esiintymistä, ko,
alueella.

'I'oistaiseksi on Lcunais-Hä-
meestä itodettu kaikkiaan 648
putkilo'kasvilajia. Suurin osa
näis,täkuuluu luonmonvaraisiin
tai jo vakiintuneisiin kasvejhim-
me. Luku 648 ei sellaisenaan vie-
lä ilmoita mitään. Tämä luku
osoittautuu korkeaksi vasta sit-

ten kun toteamme, että! koko
Etelä-Hämeestä, . johon Lounais-
Häme kuuluu vain pienenä osa-
na, tunnetaan 668 vakiintunutta
pu tkilo'kasv ilaj ia. Vaikkakaan
luvut 648 ja 668 eivät tässä yh-
teydessä, ole aivarn verrannollisia,
onhar» lukuun 648 otettu mukaan
muutamia. v2Jkiintumattomia 'kas-
vilajejakin, rsäistä luvuista kui-
tenlkin ilmenee se tosiasia, että
pinta-elaltaan meLko pienelle
Lounais-Hämeen alueelle on ke-
rääntynyt huomattavaci suuri
osa koko Etelä-Hämeessä esiin-
tyvistä! putkilokasveista.

ETi pitäjien tällä hetkellä tun-
nettu putkilokasvilukumäärä il-
menee alla olevasta yhteenve-
dosta:

Urjala 523, Somero 521, So-
merniemi 521, Tammela (+ Fors-
sa) 4909, Koijärvi 4'30., Humppila
430., Ypäjä 323, Jckioiners 240..

Ylläolevat luvut eivät vielä
ole Iopullisia. Ypäjän ja Jokiois-
ten pitäjien 'kohdalta, ne eivät
ol lerskaan vastaa todellisuutta:
ovathan :but'kimuks,et vielä, ;kes-
ken näissä pitäjissä. Vaikkakin
siis muutoksia ylläoleviin 6 eIlJ-
simrnadsenkin pitäjäJn lukuihin
tulevaisuudessa on odotettavis-
sa, nytesilletuodut Iuvut suurin
piirtein vastannevat pitäjien vä-
lisiä, lajihnkumääräsuhteita.

Yllärnairrittuur» lukuuni 648 si-
sältyy hyvin erilaisia kacsvia,i-
neksia. Suurimmaru ryhmän
muodostavat niin sanotut yleiset
lajit, jotka esiintyvät ikaikissa
pitäjissä. Tallaisie ovat esim,
mänty, kuusi, koivu, harmaa
leppä', haapa, niittyleånikki, kis-
sankello. voikukka. jne. Huo-



mattavars suuri ori myöskin, ns.
harvinaisten lajien ryhmä, so.
lajien, joita tunnetaan vain yh-
destä ainoasta tai muutamasta
harvasta Iöytöpailkasta. Näistä
harvinadsista lajeista taasen
huomattava osa edustaa lajeja,
joiden yleinen esiimtymisraja
kulkee Lounais-Hämeessä tai
joiden esiirutymät tällä alueella
ovat .lähellä tällaieta rajaa. Täl-
laisia raja-esiintymiä Lounais-
Hämeessä en mm. seuraavilla la-
jeilla: sykeröpiipolla (Luzula
sudetica, pohjoinen. laji), ihalka-
saralla, karvaisella saralla, kah-
taissaralla (Cerex Pairaei, C.
hi1"ta ja C. disticha, eteläis-Iou-
naisia lajeja) 'Sekä, vaiverolla
(Chamaedaphne calyculat, itäi-
nen laji ). Nyt mainittuihin Iiit-
tyy useita muitakin lajeja.

Eri puoli lla Lounais-Häenebtä
liikkuessaan vaeltaja huomaa
selviä eroja eri osien kasvipeit-
teessä. Alueen eteläosissa pistä-
vät silrniir» mm. manet harjui lla
esiintyvät lajit .kuten rnasmalo
(AnthyUis vulneraria), tunturi-
kurj eriherne (Astragalus alpi-
nus) ja kellertävä :keulanikäDki
(Oxytrapis campestris), jatka
.kolkonaari puuttuvat LOUIlJai~,
Hämeen pohjoisosista. Näin on
asianlaita myöskin kalmojuurel-
la (Acorus calamus), syyläisellä
lirmunherneellä (Lathyrus man-
tanus) ja rpystyllä kiururikan-
nuksella CorydaIis soUda).
Imikäl lä (Pulmona-ria afficina-
lis), mustalla .konmanmarjalla
(Actaea spicata), lehto-orvckilla
(VioLa mirabiIis) ja Iehrnuikse lla
(TiIia cordata)Sien sijaan on
runsaasti eaiintyrniä pohjois-
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alueella, mutta kuuluvat 'etelä-
osan harvinaisuuksii:n. Lounais-
Hämeen Iänsi- ja itäosien välillä
on todettavissa samarulaisia ero-
ja. Nämäkiri eri osien väliset erot
edustavat ennen kaä'kkea raja-
esiintymisiä.

Toisen tärkeär» ja suuren har-
vimaisten kasvieri ryhmän muo-
dastavat ne lajit, Jotk'a koko
maassamme esiintyvät enemmän
tai vähemmän harvinaisina ja
joiden esiirrtyrnät melkein rp'a.i.k-
.keuksetta ovat riippuvaasia maa-
perän laadusta, Tähän. ryhmään
kuuluvat mm. seuraavat lajit:
tumma raurrioiner» (Asplenium
trichomanes), Ihruararpalpakk,o
(Sparganium ramosum), rimpi-
vihvilä (JuncUrS stygius), varsta-
sara, (Carex: pseudocyperus),
korpimirrnikka (Poti remo ta ),
kirkiruoho (Gymnadenia cono-
pea), lehto-neidonvaippa (Helle-
borine latifoIia), vata (Malac-
hium aquaticum), vesinenäitti
(Roripa amphibia), rautalitukka
(Cardamine parvifLora) , komea
vesirikka (Elatine alsinastrum),
.kaiheorvok'ki (Via ia selkirkii),
metsänätkelmä Lathyrus siI-

vestrer), kevätesikko (Primula
veris), sarja ta.Ivikki (Chimaphi-
ia umbeIlata), ketokatkero
(Gantiana compestris), tanakka
akankaali (Ajt~ga pyramidalis)
ja leh'tornatara (Galium triflo-
rum). Nyt unaindtut larjilt tunne-
taan vain yhdestä tai muuta-
masta harvasta .pmikasta, Lou-
nais-Hämeessä,

Erikoista huomiota 'ansaitse-
vat tässä yhteydessä vielä rno-
nen muualla, maassamme yleensä
vähemmän yleisen .lajin runsaat
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esiintymän Lounais-Hämeessä:
madnietakoor» tässä vain pystyr»
lehtolusteen (Brachypodium
pinnatum) ja metsavirnaru (Vi-
cia sHvatica) paikarliset oer ittädn
laaj a:t j 8J rehevät esiirutymät.

Vaikkakin .toistaise'ksi on
mahdotonta yksi.tyiskobtaisesti
selittää Lounais-Hameen kasvis-
tOl1J huomattavaan 'rikkauteen
vaikuttavia syitä, voidaan kui-
ternkin j-o nyt viitata pariin seik-
kaan, joiden osuutta ,tähän ei
saa aliarvioida. Kuten jo mainät-
tiin ko. alue muodostaa raja-
alueen monen 'kasvilajiruesiimty-
miselle. Lounais-Härneeseem on
näin oUen 'kerääeutynyt yleisle-
virmeisyydeltääru aivan erilaisia
aineksia, Toinen, 'kasviston rik-
kauteen vaikuttava seikka on
löydettävissä alueen hyvin vaih-
televasta luonnosta. Lounais-
Hämeestä ovat vaateliaisuudel-
taan erilaiset kasvilajit löytäneet
mitä vaihtelevia !ka'svu!?'aikkoja:
rav irstor.ikkaita maita on esjin-
tynyt ravirrtoköyhien irin,nalla,
mutapohjaisia <järviä on ollut
tarjolla 'kivi- ja hiekkapoh-
jaisten järvien ohella jne. Ly-
hyesti sanoenc eri suunnilta
Lounais-Hämeen alueelle vael-
tanei lla kasvilajeilla on ollut
erinomaisia mahdollisuuksia ko-
tiutumiseen ja edelleenkehibty-
miseen.

Yllä oleva esitys Lounais-Hä-
meen putkilokasvistosta on eIli-
nen kadklkea kohdistunut alueen
yksityisiim .luormonvaraisiiru la-
jeihin. Harvoin kuitenlkin yksi-
tyiset lajit esiintyvät erillisinä
Iuonmossa, ne kuuluvat tavalli-
sesti suurempiin 'Y'hteisöihin,

kasviyhdyskuntiin. Näistä kiim-
nostavat ennen kaikkea ns. leh-
dot, joihin vaateliaimmat kasvi-
ainelkset OV8Jt.keräämtyneet. Täl-
laisia reheviä Iehtoja esiintyy
edelleenkim kaikissa Lounais-
Hämeen pttäljis'sä, vadlrkakin leh-
tojen pinta-ala vuodesta vuo-
teen on pienentynyt. Monessa
pitäriässä on lehtoja jäJ;jellä vain
pitä:jä:n: syrjäseuduilla, mistä
myöskin vaateliaait kasvilajit
ovat löytäneet viimeisen j1alan-
sijansa. Nykyajan hdrmuvauh-
dilla näinä ai'kaisemmaru rehe-
vän ikasvipei tteen viimeisetkin
rippeet kulkevat Iopullista tu-
hoaan ,kohti. Vad.kkakira lounais-
hämäläistä luontoa jo ,tähän
saakka eri toimenpiteillä on voi-
tu säilyttää tuleville polville, on
edelleenlkine,ri pi,täJjissä: lukui-
sia ervokkaita Iuonnonkobneita,
joiden suojelemistodmintaan, tar-
vitaan 'tähän maamme osan
väestön Iaaqojem piirier» kanna-
tus ja ymmärtämys. Rilkas ja
monella taval'la merki.llinern ikas-
vieto muodostaa verrattornan
omaisuuden, jonka rnenettämi-
seeru lounaishämäläisellä väes-
töllä ed ele vacaa.

LARS FAGERSTRöM

V Muutoksia selkärankais-
faunassa satavuotiskautena

1850-1950
Sata 'Vuotta, sitten oli karhu

verrattain tavadlinen Lounais-
Hämeen kaikissa pitäjissä. Jos-
kus se repi lehmän tai hevosen,



mutta yleensä se ei 'OHut yhtä
vahingollinen kuin susi ja ilves,
jotka siihen aikaan myös olivat
melko yleisiä rnaaikunnassamme.
Toisinaan sudet tunkeutuivat
karj asuo] iir» ja aiheuttivat siellä
verilöylyn. 'I'ietääksend sudet ei-
vät 18<00,-:lUlVunloppupuoliskolla
enää ahdistaneet iJhmis,iäL-H:ssä,
mutta Turun seuduilla ne 15. 1.
1880 ja 7. 11. 188'1 välisenä aika-
na sieppasivat 22 lasta, joltka tä-
ten saivat 1l:,aamea!l1:surman.
Näiden .tapahtumien j ohdosta
Suomen valtion taholta tehos-
tettiin petoJen metsästystä. siinä
määriin, että 18'OO:-lwvunlopussa
mainitut pedot oli hävitetty SIU-
kupuuttoon 'koko Lounais-Suo-
mesta.

Vielä tapaa L-H:ssä ikahdek-
sannellakyrnmenellä olevia van-
huksia, jotka tietävät kertoa
suurten petoeläinten tuhotöistä
1870-8,0-luvuilla. 1817,6Ituli kar-
hu .kerrao Junaa vastaan äsken
valmistuneelia ToiJ.ja1aru-Turun
radalla Urjalan p1täj,än alueella.
Joskus mesikämrnene lle asetet-
tiin viinaa, jonka jä1keen huma-
lainen sankari tapettiin seipääl-
lä. Viimeinen karhu kaadettiin
Tammelassa 1'879 ja Somernie-
mellä 1881. Sudet ja ilvekset hä-
vitettiin L-iH:.Sitä' no-in vuosi-
kymmen myöhemmin. /Tamme-
lan piir-issä maiksettian 1869'-
1888 tapporahoja 103 sudesta ja
71 ilveksestä. Menestyksellisin
pedon kaataja oli ~kuuluisa »KOIk-
ko Kustaa» ·(1818<'-18<8(»,joka
esim. yhden talven aikana Tam-
melan tienoilla kaasi 18 ilvestä,
Maineikas oli myö:SI>SYitti Mat-
ti> (18,24-1905), joka ehti ottaa

hengiltä yhteensä, yli 200 sutta
ja viidettäsataa kettua. Huomat-
tavaosa näistä oli kui,tenkin luo-
lista otettuja perntuja.

Myöskin pienemmät petoeläd-
met, .kuten saukko ja näätä hä-
vitettiin sukupuuttoon L-H:s.t~
viime vuosisadan, vaihteessa, Ve-
si'kkoja oli paikotel leru vielä vä-
.hän ari;kaa ensimmäisen, rnaail-
marisodan jälkeen, mutta sitten
nekin hävisivät. ISamoin.: käJvi
riäihlru aikoihin myös siipioraval-
le ja pari vuosikymmentä myö-
hemmin hillerille, molemmat
ovat nykyään suuria. harvinai-
suuksia L-H:ssä. Ensimmäisen
maa ilrnanc odan aikana hävisi
myös aikaisemmin, rnaanvaivana
esiintynyt musea rotta L-:H:stä,.
. Sadan vuoden sisällä, on siis
7 imettäväisladia hävitetty suku-
puuttooru k.o. alueelta jCll2 ai-
kaisernmin melko yleistä l-ajia
on käynyt 'koviri harvinaiseksi.

Mutta L~H:.l1Jeläinrnaarlmalle
ei ole viime sadan 'Vuoden aikana
kohdistunut aimcastaarn tappioi-
ta,si,llä myös uusia 1ajeja on il-
mestynyt tänne. Niinpä! 'On n\y-
kyään kaikkein tavahlisira laji -
LsoDOHa- simä määrin uusi tu-
lo'kas, että sen ensimmäiset edus-
tajat nälhtiin L-oH:ssä vasta tä-
män vuosisadan alussa. Hieman
myöhemminesi''''·yi Itäänä' ru-
sakko, 'Osittain .levinneenä kaa-
kesta päin Kanjalan. Kannaksen
kautta, osittein tehtailija K.
Fazerrn Jo'kioisiin, istuttamana.
Seuraa VaJ tulokas oli siili, jota
tuskin on ollut 25 vuotta kau-
emmin Ls-Hissä, miJhin se on tul-
lut Lounais-Suomen ranmskko-
seudulta. 1933 istutettiin Urjalan



Kivijärveen 'piisameja ja muu-
tamaai vuotta myöhemmin nritä
oli kailokia lla, myös naepurbpitä-
jissä. Nykyään on piisama talou-
dellisessa suhteessa L-IH:IlJ tär-
keimpiä rlistaeläimiä ja, sitä
esiimtyy paiikobel len ruiin runsaas-
ti,että siitä on enemmän! harmia
kuin iloa. Vielä nuorempi tulokas
on vaivaishiiri, å'oka,'kohta Karja-
lasta tulleen siirtoväen snjoitta-
misen j'äJtkeen Lounais-Hämee-
seen esiintyi melko yleisenä
maakunnassarnrne. Ilmeisesti se
paasi tänne Karjalaata tuodun
rehun .kanssa. L-IH:n kaikkein
uusin imettäväislaji on n.s.
»Laukon peura", valkohäntainen
vir'ginlalainen 'peura, joika jo
1934 istutettiin Laukon kartanon
metsiin. Vesrlahden. p1tädässä.
'I'ästä ne ovat 1940-,luvun loppu-
vuosina, levinneet ainalkiru Urj a-
laari ja Humppilaan. Tämän 'VUo-
sisadan aikana on siis 6 uutta
imettäväislajia tullut L-IH:seen.

Vielä suuremmat ovat mu llis-
tukset .k.o. atjanjaksoQna lintujen
maailmassa. Mahdollisesti pesi
vielä sata vuotta. sitten jossain
L-.H:n syrjäseudulla metsähanhi
ja o'Outs,en, siis lintulaj ej a, jotka
ny'kyäär» on hävitetty lkoko Ete-
lä- ja Keski-Suomesta. Kuiten-
kin ovat petolintumme viime ai-
koina kärsineet vielä suurempia
tappioita. Ensiksi hävitettiirn ko-
mein lintumme - kotka - su-
'kupuuttoon. 1880-lluvun puoli-
välin jälkeers se ei ole enää pe-
sinyt L-H .ssä, Ja vielä ennen
ensimmäistä, maailmansotaa oli-
vat huuhkaja, kalasääski ja
muuttohaukka verrattain yleisiä
L-JI:ssä, mutta nykyään naista-

kääri ei ole monta pesivää paria
maakurrnassamme. Epävarmaa
on, pesiikö 'huuh'kaja täällä '01-
lernkaaru enää. Kulttuurin etene-
minen oru peloittanut nämä arat
erämaalinnut Yhä lkaukaisem-
mille syrjäseuduilla ja niiden
viimeiset edustajat ovat jatku-
vasti ahneen ja yrnrnär.tärnäctö-
män ihmisen hilliätömär» vai-
noarniseri kohteena.

Lintumaailman muutoksia tä-
män vuosisadan aikana sidrnäl-
Iäpdtäen on rnielenlkiintoista tu-
tustua forssalaisen. luo nmorrtut-
kija Volter Pousari:n saksankie-
liseen kirjoi tukseeru Tammelan
pitäjän Ilrmustosta, joka painet-
tiin v. 19015.15 vuotta myöhem-
min hän laati tä'YdenttäiVän li-
säyksen tähän teokseensa. Näis-
tä arvokkaista töistä selviäämrn,
että vielä viime vuosisadan vaih-
teen tieruoilla pesivät esim. ur'-
piadnen ja heinäkurppa Tamme-
lassa. Nykyään ovat nämäJkin
lajit pääasiassa Lapin asukkaita
pesimäaikarua. Kurki pesi Pou-
sarrn aikana jokseenkin yleisesti
Tammelassa, ja sekä: kaisla- että
ruisrääkikä olivat silloin taval li-
sia pesirna.lintuja täällä, Kuten
tunnettua .pidetäaru nykyään kur--
kea harvinaisena 'Pesimälintuna
koko Etelä-Suomessa ja rnolem-
mat räa'kkalajit ovat nyt harvi-
naisuu'ksia, ruisrääkkä on, jo eh-
kä kokonaan hävinnyt. Pousar
näki: myös säännöllisesti jalka
vuosi sellaisia rnuuttomatkuilla
olevia Iirutuja, jotka näi.llä seu-
duilla errää harvoin esiintyvät,
kuten esim. taviokuur:na, kuuk-
keli ja pulanunen. Taitaa olla
jo'kseerukin .kauan aikaa siitä



kun kuukikeli vrimeksi havaittiin
L-H:.ssä. ISiihen aukaan (1905)
esiintyi Tammelassa etenkin
syksyisin suuria parvia. musta-
Iintuja ja »uskomattoman suu-
ria. pilkkasiipiparvia. Kuka, on
rsyt nähnyt sellaisia parvia
L-H:ssä?

Mutta myös ,lintuden joukossa
'On sellaisia, jotka, l'900-,luvulla
'Ovat ,tulleet huamattavasti ta-
val'lisemmiksi L-H:ssä :tai jotka
vasta n'Y'tovat Ilmestyneet tänne.
Niinpä vielä 190'5 musta rastas ,
peltasirkiku, tÖ'Y'htöhyy'Ppä, haa-
pana jClJpunanarsku 'Olivat harvi-
naisia pesimälintuj a Tammelas-
sa, vaikka ne nY't ainakin 'pai-
kotellen pesivät jalkseeIllkin ylei-
sesti L-'H:ssä. Naakka, joka nyt
esiintyy melkeinpä rnaanvaivana
täällä, ei si Hoim (1905') vielä pe-
sinyt 'I'ammelassa. Nyt melko
yleinen inc'kikana ilmestyi Tam-
melaan vasta 1910 ja ensirnmäi-
nen sinitiainen havaittiin siellä
niin myöhään lkuiri 192,0. Pousar
ei myöskään todenmut liroa eiikä
harmaalokkia pesiväriä 'I'amrne-
lassa, vaikka .etenikin viimeksi-
mainittu nykyään' pesii yhtei.s-
kurmittaim eräällä Tammelan
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suurella rahkasuolla. Uusi tulo-
kas L-iH:n, Iirstudaunalle 'Onmyös
fasaani. Tehtailij a K. Fazer is-
tutti .Jakioisiin suuret määrät
sellaisialkin, . mutta ne hävisivät
olemattomiin sotavuosina. Nyt
niitä on taas istutettu moneen
paskkaarr L-H:.s:een (Urjalaan,
Forssaan. 'I'arnmelaan, Sorner-
niemelle).

Kylmäveristen selkårankadsten
esiintymisessa ei ale tapahtunut
yhtä, suuria muutoksia kuin lärn-
minveristen joukossa. Ankarina
talvina 1930---40-olukuj€n vaih-
teessa väheni kuitenkin sekä
metelijoiden että sammakko-
eläinten lukumäärä huomatta.,
vasti L-H:ss,äikin. Etenkin vesi-
liskot kärsivät pahasti näinä ta,-
vaetomam ankarina talvina. Mut-
ta myös esirn. tarhaikääirme on
sen jä1lkeen 'Ollut kovdn har-vinai-
nen täällä, samoin vaskikäärme.

L-H:n monista 'kaåalajeista 'On
mainittava, että säynäs, suutari
ja anker-ias ovat häviämäisildään
sukupuuttoon, jotavastoiru siika-
ja muikkukannat, osittain istu-
tuksien ansiosta, 'Ovat nousu-
suunnassa, etenlcir» eteläisessä
L-H:ssä.

T. BRANDER
Forssari Lehdessä 4. 10. 195,2.

Vanha sotamies muistelee

Entinen sotamies, Kustaa Mä-
iki,lä Portaasta, muisteli mennei-
tä ja kertoi: Menin vuonna 1885
vakinaiseen satapalvelukseen

Hämeenlinnaan. Samat kasarmi-
rakennukset kuin nykyisinkin, oli
vat ja silloin. Pärväinen 'Ohjelma
'Oli tiuklkaa, kuten se sotaväessä
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'On airiarollut, Kuudelta 'Oli he-
rätys, sen jälkeen peseydyttiin [å
mentiin teelle, jonka yhteydessä
tarjoiltiin pienet voileivät ja si-
lakkaa. Harjoitukset alkoivat
kahdeksalta ja kestivät kahteen-
toista. Kesänä olivat ne' kentällä,
talvisin sisällä. Komennuskieli
oli venäiä, Päivälliseksi saatiin
tukevaa perunasoppaa, jossa oli
paljor» lihaa, Vuorollaam tuli
hernekeitto. Loppuaikoina ru-
vettiin antamaan vähän voitakin.
Päivällisaikaoli kaiksi tuntia,
jonka jälkeen harjoitukset jat-
kuivat kolme tuntia. Illallisella
syötiin vuorolttain puuroa ja
velliä.

Kesällä käytiin leiri lläi Lap-
peenrannassa ja Parolassa. Lei-
riadka oli kaksi kuukautta. Lap-
peenrantaan kokoontuivat kaik-
ki Suomen pataljoonat. Ylipääl-
likkönä 'Oli kenraaliluutnandti,
vapaaherra Ramsay, pieni mutta
paksu ukko, joka leiriä tarkas-
taessaan istui hevosen selässä,
katsoi kotkan silmillä rivejä ja
huusi kamennukset äänellä, jaka
pani ilman rannat vapisemaan,
Ampumaharjoituksissa pitivät
tarkastuksia venäläiset kenraalit.
Eräs heistä 'Olinimeltään Popoff.
Hän kiersi usein itselleen paltu-
ritupakat hienosta paperista ja
makaisesta tupakasta. - Leiriai-
ka 'Olihauskaa verrattuna talvi-
seen kasarrnissaoloon. Vapaata
'Oli paljon, Käytiin kaupungilla
ja uimassa Saimaalla. Sifloir» täl-
löin pidettiin tanssiaisiä ken tänä.
Oma soittokunta soitti. Miehet
.tanssivat .keskenään, päälliköt
katselivat ja myhäilivät. Kau-
pungin tyttöjäkin tuli joskus yh-

teiseen riemuun. Kun tanssit
loppuivat, saivat tytöt mennä
menojaan, saattamaan ei heitä
päässyt.
. Parola 'Oli toinen leiripaikka.
Kerran' siellä kävi tarkastuksel-
la silloinen Suomen kenraaliku-
vernööri, kreivi Heiden. Mukana.
'Olimyös Ramsay, joka 'komensi
pataljaonia, ja Heiden katseli
hevosen selässä istuen. Sitten
hän lähti tarkastukselle terveh-
tien joukko-osastoja. Si lloim oli
mukana. myös venäläisiä patal-
joonia. Tarkastuksen jälkeen pi-
dettiin pienet kernut sillin, oluen
ja viinaryyppyjen merkeissä. J'O-
ku 'Ottisalaa. useampiakin ryyp-
pyjä. Viinaa oli! suuressa "yn-
nörissä. Tätä alkunostatusta seu-
rasi vankka annos papusoppaa,
Sen jälkeen sai 'Ostaavenäläisiltä
'Olutta ja viinaa. Kauppa kävi
mainostarnatta, ja miehet olivat
majapaikkaan tullessaan aika
pöhnässä, Mutta upseerit jäivät
miehistön jälkeen jatkamaan
juhlaa.

Palataksemme tuohon varsi-
naiseen kasarmielämään mainit-
takoon, että miehistön kesken
pidettiin. myös urheilukilpailuja.
Parin kilometrin juoksu 'Oli ta-
vallisin. Ohjelmaan kuului myös
voimistelu, kuula ja pituushyp-
py..Tuntemattamia olivat keihäs,
kiekko, korkeushyppy ja pika-
juoksu, Talviseen urheiluun kuu-
lui kymmenen kilometrin hiihto
siihen aikaan käytetyillä pitkillä
suksilla. Puujalkaisilla potku-
kelkoilla kilpailtiin maantiellä.
Mäenlaskua ei tunnettu eikä
myös luistelua kilpadlumielessä.
Vanajaveden jäällä kyllä pidet-



tiin rataakunnossa ja siellä luis-
teltiin ahkerasti. Puuluistimet
olivat käytössä ja ne sidottiin
hinnoilla tiukkaan jalkoihin. Al-
koi myös ilmaantua ruuviluisti-
miakin .. _ -. Urheihrkilpailujen
ensimmäinen palkinto oli suuri,
hopeinen ruokalusikka. Sain
juoksussa toisen palkinnon. Se
oli hopeinen tulitikkulaatikon
kotelo, joka minulta sittemmin
varastettiin.

, Iltahuudon yhteydessä pidet-
tiin hartaushetki, jossa luettiin
Herranrukous ja -siunaus. Joka
pyhä käJytiin jumalanpalveluk-
sessa linnan kirkossa, jossa jouk-
ko-osaston oma' pappi saarnasi.

Lukusaliintulivat Hämeen
Sanomat, Aamulehti ja joitakin
kuvalehtiä. - Laulukuoro toimi
eraan siviilimiehen johdolla.
Isänmaalliset laulut olivat ohjel-
mistossa melkein yksinomaan. -
Miehistön keskuudessa toimi
myös näytelmäseura. Jeppe Nii-
lcnpo'ika sekä kotimaiset Murto-
varkaus ja Tukkijoella olivat
usein esitettyjä kappaleita.

Ajoittain pidettiin iltamia. Oh-
[elmen suorittivat etupäässä so-
tilaat ja se sisälsi jonkin näy-
telmän, yksinlaulun ja runon
esityksen. Luonnollisesti oli
myös jotakiri kevyempää ohjel-
maa. Pääsymaksua ei kannettu,
ja' jokaiselle toimihenkilö lle an-
nettiin teetä, nisusta ja limcnaa-
tia. Joskus tarvittiin avuksi nai-
siakin, Niitä oli kyllin saatavina
kaupungista, ja heille makset-
tiin palkkaa, jos. ottivat. Varat
tällaisten iltamien pitoon saatiin
vapaaehtoisilla keräyksillä,. joita
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suoritettiin alipäällystön kes-
kuudessa.
- -Palvelin vakinaisena miehenä
kaikkiaan kuusitoista vuotta' ai-
nasotaväen 1 Iakkautukseen
saakka: Sotilasarvon; oli plutoo-
nan päällikkö, vanhempi ker-
santti, kolrninauhainen. . Palkka
oli 35 markkaa kuussa. - Vuon-
na 1891 muutin Or.iveden reser-
vikornppaniaan, Päällikkönä
siellä oli kapteeni Norring, isän-
maallinen mies. Tätä isänmaalli-
suutta osoittaa mm. eräs tapaus:
Kenraalikuvernööri Bobrikoff oli
menossa Vaasaan tarkastamaan
sikäläistä pataljoonaa. Yleinen
tapa 011 ollut, että tällaisen suu-
ren herran ohittaessa jonkun
aseman, jonka läheisyydessä
joukko-osasto majaili, miehistön
oli mentävä häntä juna:lle ter-
vehtimään. Niinpä nytkin olisi
pataljoonan .pitänyt olla asemal-
la, kun herran juna sinne saapui,
Mutta sitä ei nyt siellä ollutkaan,
sillä Norring oli sanonut miehil-
le: sEnnen käytiin tervehtimäs-
sä; mutta nyt ei mennä». Eikä
myös menty. Mahtoi maar sat-
raapin naama venyä pitkäksi,
kun hän Orivedellä näki vain
virallisen asemamiehistön, mutta
ei kaipaamaansa 'kornppaniaa!
'I'ekikö hän tästä muistutuksen,
sitä en muista. Tosin Bobrikoff
oli kärkäs sellaisiin, Kerrotaan,
että hän kerran Lappeenrannan
rykmentin komentajalle esitti
jonkin muistutuksen, Komenta-
ja sanoi: »Ne eivät ole Suomen
lain mukaisia.» Bobrikoff oli
nostanut rniekkansa ja sanonut:
»Tämä on Suomen laki.» Siihen
eli- rohkea rykmentinkomentaja
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lausunut: »Se ·on myös sinunkin
Iakisi.»

Näin kertoili tuo entinen sota-
mies, joka vuoden kuluttua täyt-
tää yhdeksänkymmentä. Van-
huksen silmät loistivat, kun hän
näin muistoissaan palautui nuo-
ruutensa aikaan. Hän näytti
unohtaneen nykyisyyden, senkin,
että minä siinä pöydän, nokalla
tein muistiinpanojani. Hän eli
uudelleen nuo ajat, jolloin oli
Hämeenlinnassa, Parclassa, Lap-
peenrannassa ja Orivedellä. Hän
oli kerran vielä olevinaan rivien
edessä lausumassa tiukat, venä-
[änkieliset komennus sanat silloi-
sille Suomen asevelvollisille,

joista jo suurin osa nukkuu sen
maan povessa, jonka ,!>uolustClJ-
jiksi he silloin valmistuivat. Hän
oli näkevinään paksut paroonit,
Norr ingit ja muut silloiset up-
seerit ilmielävinä edessään.
Kai:kki he ovat siirtyneet sinne,
minne vanha sotilaskin varmaan
toivoo pääsevänsä. Ei silti: Vielä
nousee vanhuksen jalka melkein
kuin ennen, kun torvet toitotti-
vat tahtia, olemus on sotilaalli-
sen ryhdikäs, ja hyvä terveys,
josta hän on pitkien vuosien ai-
kana saanut nauttia, lienee en-
tisen ruumiinharjoituksen ja so-
tilaselämän tulos.

VJfINö KORPIJJfRVI
Forssan Lehden joululiitteessä

19'52.

Kertomus entisajan säästävätsyydestä

Tapahtuma-aika viime vuosi-
sadan 70-80 luvun aikana erääs-
sä Lounais-Hämeen syrjäisessä
kylässä keskikokoisen talonpoi-
kaistalon elämässä.

Taloon oli edellisen vuoden
syyskuun alussa -alkaneen, pes-
tuukauden aikana seuraavan
vuoden palvelukseen ottanut pes-
tin kaksi nuorenpuoleista poikaa,
Jussi ja Kalle. Palvelusaika al-
koi marraskuun alusta, ja niin
pojat yhdessä saapuivat taloon.

Kokonaiseksi vuodeksi eteen-
päin tehty sopimus aloitettiin ja
niin pojat saivat tottua talon ta-
poja. noudattamaan. Työtä teh-
tiin kovasti varhaisesta aamusta
iltaan, eikä seurattu kelloa. Ta-
lon isäntä, aivan harvoja poik-
keuksia lukuunottama tta, oli ai-
na työssä mukana.

Muuten kyllä olisi elämä kul-

kenut sitä latua kuin edellisissä-
kin palveluspaikoissa. mutta ta-
lossa oli vallan erikoisen nuuka
ruokakomento. Leipää oli puut-
tumatta, mutta särpimen puole-
na perunan kanssa oli vain si-
lakka, ja sitäkin niin määräItä,
että yksi silakka oli laitettu' jo-
kaista henkeä kohden veteen
kiehumaan. Ja kun sen oli otta-
nut kastikekupista, sai tyytyä
vain silakkaveteen, johon leipää,
kastettiin. Keitetty silakkavesi
oli kivivadissa yhteisenä kaikille.

Näin päästiin talveen, ja kun
pojat pyhäpäivinä kulkivat ky-
lällä Kalle lauloi: »Minä olen
tästä kylästä Jooseppi ressun
renki. Huono on ruoka, raskas
työ, ihme kun pysyy henki.»
Kun isäntä Jooseppi sai kuulla
Kallen kylä laulut, tukisteli hän
Kallea niskahaivenista, ja niin
riita sovittiin.



Poikien suureksi ihmeeksi pit-
känäperjantaina päivällä tarjot-
tiin yhden kerran mämmiä, sitä
hämäläisten herkkua, ja toisen
kerran juhannuksena samaa
mämmiä, mutta se oli silloin jo
piloille homehtunut. Kun mämmi
jäi syömättä, piti isäntä nuhde-
saarnan. Silloin Jussi sai sano-
tuksi: »Olisimmehan me sen kyl-
lä syöneet ennen pilaantumista».
Siihen emäntä itkua päästäen
puuttui, että mämmi oli jäänyt
unohduksiin.

Päivät ja viikot kuluivat, vaik-
ka ne poikien syksyä odotellessa
- jolloin pääsisi irti palvelus-
paikasta - tuntuivat iäisyydeltä.
Päästiin elon aikaan ja riihi en
puintitöihin, joihin mentiin kello
neljältä aamulla. Eräänä puinti-
aamuna tapahtui Jussin kertoma-
na seuraava tapaus:

Oltiin ruisriihellä. Tapana oli,
että aamiaiseen mennessä, kello
kahdeksaan aamulla, oli varsi-
oljet saatava ulos riihestä, koska'
aamiaisen jälkeen ruvettiin tuo-
maan uusia eloja riiheen. Kui-
tenkin tänä aamuna ehdittiin vä-
hän aikaisemmin, ja niin isäntä
käski Jussin noutamaan hevoset
pellolta valmiiksi, koska heti
ruualta tultua ruvetaan tuo-
maan eloja. »Mutta hevosia ei
saa mennä ottamaan ilman lei-
pää, mene ja ota porstuan ko-
merosta leivänpala», lisäsi isän-
tä. Jussi meni ja kun komerossa
oli silakka-astia ja Jussia kovasti
hiukasi, otti hän silakan leipä-
palan päälle ja lähti pellolle päin
riihen ohitse. Kun isäntä tutki
riihen ikkunasta Jussin touhua ja
näki silakan leivän päällä, lähti
hän juoksemaan ulos, mutta sa-
malla Jussi huomasi sen ja pisti
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hädissään silakan riihipinon ra-
koon. Isäntä tuli ja tutki Jussin
taskutkin sanoen: »Saamar iinko
sinä poika sen silakan panit!»
Juttu jäi selittämättä, kun Jussi
ei tunnustanut tekoansa. Puolen
päivän aikaan Jussi pisti sila-
lan makeisiin suihinsa.

Niin sitä elettiin ja pojat toi-
voivat syksyä. Mutta tapahtuipa
vielä yksi kepponen. Mikonpäi-
vän lauantaina, kun pojat olivat
isännän kanssa kylpemässä, he
kiirehtivät saunasta sisälle en-
nen isäntää ja rupesivat illalli-
selle. Ottivat silakkavadista isän-
nän silakan, taittoivat sen poik-
ki, söivät kiireisesti osansa kum-
pikin. Omat silakkansa he nos-
tivat vadin reunalle.

häntä ehti myös syömään, otti
leivän neljänneksen ja rupesi ha-
romaan silakkaansa. Mutta sitä
ei ollut - se oli mennyt piiloon
poikien vatsaan. Olipa poikien
silloin vaikea pidättää nauruan-
sa.

Silloin isäntä vasta huomasi
tulleensa pilkan esineeksi, huusi
kiukustuneena emännälle: »Tuo-
pas silakoita», ja niin Mikon-
päivästä pyhäinmiesten päivään
oli tarpeeksi silakkaa talon ruo-
kapöydällä.

Seuraavaksi vuodeksi eivät po-
jat enää jääneet samaan taloon,
vaan ottivat rengin pestin naa-
purista, missä oli ruokaa riittä-
miin asti.

Mainittu renki Jussi on mi-
nulle kertonut tämän totena ko-
kemuksena, ja tunsin Jussin to-
verin Kallenkin vielä vanhana
miehenä.

Urjalassa joulukuulla 1952.

VIHTORI KYTöLA

FOfSS;:C1 Lehden joululiitteessä
1952.



M uuan virkamies

Tämän vuosisadan alkukym-
menillä oli Tammelan kruunun-
puiston metsänhoitajana Arthur
Böök, Hänen piieiinsä kuului
myös suurehkoja alueita Uudel-
tamaalta. Metsänhoitaja. Böök oli
virkamiehenä pidetty, ja hänen
alustalaisensa, silloiset kruunun
torpparit, olivat häneen kaikin
puoliru tyytyväisiä, sillä hän tah-
toi' tehdä heidän volonsavniin
väljäksi, kuin se asetusten .puit-
teissa oli mahdollista. Tämä met-
säherra arvo.kkaine clemuksi-
neen, pitkine viiksineen japos-
kipartcineen oli monessa suh-
teessa erikoinen persoonallisuus,
joten muutama sana lienee hä-
nestä pei'kallaan.

Suuri kansanomaisuus oli eräs
hänen Iuoruteensa erikoispiirre.
Jo se seikka, että hän valitsi
asuinpaikakseen rauhallisen kor-
piseudun, Liesjärven, osoittaa
sitä. Tosin' hänellä oli Hyvin-
käällä toinenkin asurrto, mutta
siellä hän-oli vain sen ajan, kuin
virkatoimet vaativat. ' Täällä
Llesjärve llä hän sen sijaan viih-
tyi parhaiten, sillä sen jylhä,t
metsät ja sinertävät selät veti-
vät vastustamattomasti puoleen-
sa ja tyydyttivä,t hänen luonnon-
rakasta mieltään. - Matkan
Humalan asemalle hän tavalli-
sesti teki jalan, <talvella hiihtäen
tai potkukelkalla. Reitti kulki
P.ohjois- Uudenmaan järviä ptt-
kin: Keritty, Punelia, Sa'kara,
Teväntö. Vähirrtadn kerran kuu-
kaudessa hän taivalsi tuon kol-
mipenikulmaiserr matkan. Eläik-

keelle ruvettuaan hän rakennut-
ti- oman kodin Liesj arvelle, jossa
asui vuoteen 1928, jolloin kuo-
lema katkaisi 75-vuotia'an van-
huksen elämän langan.

Vaikka Böök koko olemuksel-
taan olikin herra, ei hän .sitä
osoittanut ulkoisilla tunnusmer-
keillä. Puku oli varsin talonpoi-
kainen: Lapikas tai harmaa huo-
pa tossu sekä päässä lampaan-
nahkalakki oli talven ,ku:os,i,ke-
sällä kuorittiin.jalat paljaiksi ja
päähän pantiin olkihattu. Har-
voin 'hänet nähtiin :kovissa kau-
luksissa tai muissa herraspuki-
missa. - - Entä taloudempito?
Oli hänellä, joskus palvelijakim,
mutta osasi hän keittiökonstie i:t-
sekin: .keitti ruuan, pesi astiart ja
nauti maidon Harjusta, muut
tar:peet kaupasta. Yksinkertai-
nen, varsin talonpoikainen ruo-
ka oli hänelle kylililksi, herkutte-
lua ei suvaittu.

Metsänhoitajalla 'eli »forsmes-
tarilla», jota nimitystä paikka-
kunnalla yleensä käytettiin, oli
kaksi venettä,' toisen .nimi oli
"Vapaus». Kysyin - miksi. sel-
laineri nimi? - vapausko sel'kiå
viilettää? - vapausko kä,änltää
kokka mihin ilmansuumtaan hy-
vänsä? - Miksei niinkin, hän
myönsi, mutta lisäsi: - Minulle
.ori vapaus kaikki kaikessa, vail-
ticllinen, kansallinen, uskonmol-
Iineri - orjuutta 'kauhistun, Hän
puhui sitten siitä valtiollisesta
sorrosta, jonka puristuksessa
olimme silloin ja viittasi siihen
vapauteen, jonka koittamisesta



.hän,sanoi olevansa varma, - Si-
tä vapautta ajattelin, 'kun annoin
veneelleni nimen.
: Böökoli sataprosenötisesti suo-
menrnielinen, vaikka ruotsi oli-
kim kotikielenä. Hän puhui hy-
vää suomea,.Johon oli sekojttau-
tumrt aineksia Itä-Hämeen mur-
teesta lähinnä Padasjoen, [ossa
ham oli syntynyt. - Kuten jo
edellä viitattiin, här» oli luorutoa
rakastava, varsinlkin jylhiäJ erä-
maita, joita ihmiskåsi ei ollut
sanottavasti rnuuteläut. Voikin
hyvin ymmärtää, että hän noissa
suurissa valtion metsissä liik-
kuessaan tunsi olevansa' omalla
maaperällään, Hänessä näytti
myös olleen kiirrtymystä men-
neeseen »pä,rekulttuuTiin». Ker-
ran hän esitti, että tekisimme
yhdessä pyörämatkan Pohjois-
Savoori vartavasten tutustumaen
sikäläisiin savupirtteihin. Kun
tuo retki kuitenkin jäi tekemät-
tä, hän vaäitteli: - Silloin mei-
dän olisi.jpitämyt,tEihdätuo rnat-
ka, nyt en enää jaksa a'ja'apyö-
rällä.

Mainita myös sopii, että Böök
turistimielessä teki matkan Ete-
lä-Amerikkaan, viipy1 perillä
muutaman viikon" metsästeli
aarniometsissä ja palasi taas ko-
timaahan. Hän olikin verraton
pyssymies. Ihmetteli monesti
sitä silmän ta,rkkuutta, mitä hän
osoi.tti jänistä ampuessaan. Jus-
si-pahan tassut keikkuilV3ttvii-
meistä kertaa, jos se vair» viäah-
ti'kin polunipoikki. Jos ensi lau-
kaus ei lopettanut'kaan Ipikakii-
tädä,nmatkantekoa, teki 'sen 11;0i-
nen, joka seurasi ensimmäistä
aja'tuksen. nopeudella.. Taitava
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Iintukoiralla m~tsälstälj,åI hän
myös oli ja kuvilta ampuen hän
pudotti teeriä sadoittain. Rehel-
lisenä pyyrrtinä hän ei sitä pitä-
lJy,t,mutta 'kun Ollisiihen tottu-
nut nuoresta pitäen. ei voinut
voittaa kiusausta ikämiehenä-
kään, Kalastu'kseen hän ndin-
ikään oli innokas, mutta enem-
män teoriassa 'kuirukäytännössä.
Uistimia 'Oli rilVi:ttäin seinällä,
verkkoja aitassa ja kalakirves.
Joskus hän paiskasi uistimen
'Veneenperään, kun dähti Korte-
riiemeen, tai Kyynärälle metsän
leimuuseen, mutta harvoin hän
vartavasten lähti lkalaan.. Kala-
rikkaille metsälarnmeille hän
:meni mielellään, jos,vain sai to-
verir» kanssaan. Hän oli myös
halukas lainaamaan uistimiaan,
ja jos niihin hauki sattui tarttu':'
maan, hän iloitsi siitä varmasti
yhtä paljon kuin asianomainen
kalansaaja.

Kuten jo mainittiin, rupesi
Iorsmestari rakennuttarn aan
vanhoilla päivillään itselleen
omaa kotia: Oli mieltä sykähdyt-
tävää katsella',milten hän suu-
rella riemulla raivasi uudispals-
tam ympär-istöäyhdessä tyttären-
sä 'pojan kanssa. Talo valmistui,
ja sen omistaja, joka koko i'kän-
sä oli asunut vieraan katom alla,
sai nyt lärnrnjtellä oman kodin
.lärnmössä. Tämåln,'kirjoittaj aUe
hän kertoi sii,tä suuresta' mielen-
tyydytyksestä ja ilosta, jota hän
koki virittäessään ensi 'kerran ,tu-
len kotikamarinsa pesään. - On-
ko tämä nyt minun, omani? hän
sanoi itseltään kysyneen ja kyy-
rrelet silmissä hän kertoi katsel-
leensa valkean loimotusta. Mutta
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vain vähän aikaa hän, sai tuntea
oman kodin lämpöä, sillä sääili-
mätör» vieras tuli taloon, paiska-
si sen omista] an sairasvuoteelle
eikä 'aikaakaan, kun jo päättyi
toimelias elämä ja tuo äsken tou-
hukas ja kodin iloa, tunteva van-

hus vietiin Hyvinkään kirkko-
maalle, jossa hän on jo levännyt
ko.lma.ttakymmentä vuotta. Mut-
ta häneri aikaisensa sukupolvi
täällä Liesjärvellä muistelee vie-
lä 'kauan hyvää forsmestacia.

VAINö KORPIJARVI

Forssan Lehdessä 3. 1. 19,5'3.

Kansanopetuksen kehityksestä Forssassa

Tammelan kansakoulu

Forssassa alkoi kunnallisen
kansakoulun toiminta verrattain
myöhään, nimittäin 1897. Sen si-
jaan Tammelan kirkolle saatiin
kansakoulu jo 30 vuotta aikai-
semmin eli 1867. Aloitteen tä-
män koulun aikaansaamiseksi
teki Forssan tehtaiden perustaja
A. W. Wahren. Hän esitti piis-
pantarkastuksessa 185o, että
Tammelaan perustettaisiin kan-
sakoulu. Arkkipiispa E. Bergen-
heim piti saman vuoden joulu-
kuun 16 pnä kokouksen esityk-
sen johdosta. Asia saavutti kan-
natusta etupäässä herrain tahol-
ta. Asetettiin valiokunta kysy-
mystä edelleen .kehittämään.
Valiokunta" jonka [ohtavimmat
jäsenet olivat asian alkuunpanija
A. W. Wahren ja TammeLan uusi
kirkkoherra. tohtori A. E. Gran-
felt, valmisti seikkaperäisen
mietinnön koulun merkitykses-
tä, sen aikaansaamisesta ja sen
ylläpidosta. Mietintö hyväksyt-
tiin kirkonkokouksessa 2·0. 3.
18-59. Kouluhanke ei tahtonut
kuitenkaan saada yhteisen kan-
san kannatusta. Kouluasiassa
tehdyistä päätöksistä valitettiin,
vaikka turhaan, Tämä kuitenkin
viivytti asian kehitystä siinä
määrin, että koulu pääsi aloitta-

maan toim.inrtansa vasta 18<67,siis
12 'Vuotta aloitteen tekemisen
jälkeen.

Koulun ensimmäiseksi opetta-
jaksi tuli Jyväskylän serninaa-
rin esikoisten prirnus Robert
Lundgren. Hänen virka-aikansa
jäi lyhyeksi. Säälimaton keuhko-
tauti mursi tämän. lahjakkaan
nuoren miehen elämän. Seuraa-
vaksi opettajaksi tuli 186·9 Her-
man Toivonen, joka myöhemmin
valittujen virkatoveriensa Ada
Weissellin ja August Wikstenin
kanssa muodosti vuosikymme-
niksi hyvin ansiokkaan opettaja-
kolmikon. Tammelan koulusta
tulikin koko Lounais-Hämeen
tärkein opinahjo kansanopetuk-
sen alalla.

Tammelan kierto koulut

Valtava enemmistö lapsista
J ai kansakouluopetusta vaille.
Heidän opetuksestaan kotiope-
tuksen ohella huolehti kierto-
koulu, joka Tammelassa toimi
varsin tehokkaalla tavalla. Sen
toimin.ta oli ohjesäännöllä tark-
kaan määritelty ja sen kunnosta
samoin ope ttajairu palkkauksesta
pidettiin hyvää huolta. Se viipyi
kylässä kolme kuukautta ker-
rallaan. Sillä oli oma kalusto ja
opetusvälineet. Sen opetusainei-



siin .kuului lukuharjoitukset,
raamatunhistoria. katekismus,
kauno- ja oikeinkirjoitus, las-

- kento, laulu, maantiede ja käsi-
työt. Vanhernpain piti osallistua
koulun kustannuksiin suoritta-
malla opettajalle kustakin oppi-
laasta 2 mk lukukaudelta, mikä
vastasi 2/3 hyvän miehen päi-
väpalkasta. Tohtori Granfelt
joka vaikutti Tammelan. kirkko-
herrana 1855-1899, oli oppinut
ja vaativa herra, mutta samalla
kansanvalistuksen Lämmin ystä-
vä. Hänen ansiokseen on lähinnä
luettava niin kiertokoulun kuin
koko .kansanopetuks,en suotuisa
kehitys Tammelassa.

Forssa Tammelan osana. tuli
osalliseksi Tammelankoululai-
toksen tarjoamista eduista. Kan-
sakoulu oli kuitenkin liian kau-
kana, 8 km:n päässä. Kiertokou-
lu sen sijaan tuli omaan kylään.
Kiertokoulu toimi Forssassa pai-
kallisena, Se sijaitsi vuosikym-
menet nykyisen Karhukadun
varrella Saukkolan talossa, jon-
ka op. Hilda Saukkola (Nikan-
der) oli rakennuttannrt koulu- ja
asuintalokseen, Koulu toimi
kauan. yksiopettajaisena. Vasta
vuosisadan vaihteessa tuli toinen
opettaja. Kun oppilasmäärä oli
ylen' suuri; tuli isompien oppilai-
den opettaa pienempiä. Tämä
koulu jäi suurelle määrälle
Forssan Iaosia ainoaksi kouluksi
ennen vaativaa rippikoulua.

Tehtaankoulu

Tehtaanjohtaja Wahren, joka
lähinnä huolehti Tammelan kan-
sakoulun ja myöhemmin veisto-
koulun aikaan saamisesta, huo-
lehti myös paikallisen opetuksen
jä,rjestämisestä, varsinkin teh-
taassa . ,työskenteleville lapsille.
Aluksi annettiin näille tehtaan
kustannuksella opetusta pyhä-
koulussa, mutta kun tätä ei kat-
sottu riittäväksi, järjestettiin
tehtaankirjuri F. J. Hagelbergin
johdolla arkipäivinäkin. opetusta
vapaavuorossa oleville lapsille,
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nähtävästi vuodesta 185'5 alkaen.
Koulua pidettiin aluksi tehtaan
kosthollissa (ruokasalissa).

Vuonna 1862. valmistui varsi-
nainen koulutalo (nykyinen työ-
väenopisto), joka samalla. toimi
Forssan ensimmåisena kirkkona,
Aluksi hoiti opetusta uudessakin
koulutalossa .kirjur-i Hagelberg.
Vasta, vuoden 186,7 alusta rupesi
koulu toimimaan vakinaisen
opettajan johdolla. Koulun opet-
tajaksi oli valittu Taalintehtaan·-
koulun opettaja G. W. Lundell.
Nyt pantiin täysi höyry päälle.
Tehtaassa käyvät lapset oli jaet-
tu neljään vuoroon, jotka kukin
vuoronsa mukaan oli velvoitettu
koulunkäyntiin, mikä käsitti 10'
tuntia joka toinen, viikko. Oppi-
lasluku koulussa kussakin vuo-
rossa oli suuri. V. 1868 oli kou-
lussa 125 poikaa ja 115· tyttöä s,e-
kä tehtaan pikkukoulussa 58 las-
ta" yhteensä tehtaan ylläpitämis-
sä kouluissa 2.908 oppilasta.

Koulun ohjelmaa oli ollut
suunnittelemassa johtokunnan
kanssa maisteri K. G. Leinberg,
myöhemmin tunnettu Jyväsky -
Iän seminaarin johtajana. Kou-
lun oppiaineet olivat uskonto.
suomenkieli. kirj oitusharj oituk-
set, maantiede, historia, luon-
nonoppi, la,slk·ento,laulu, voimis-
telu ja viivantopiirustus pojilla
sekä naiskäsitöitä tytöillä.

Opettaja Lundellista . maini-
taan, että hän oli etevä opettaja
ja nautti suurta suosiota mm.
Tammelan kirkkoherran tohtori
Granfeltin puolelta" joka oikeut-
tikin hänen pitämään rippikou-
lua Forssan lapsi lle, jotta näiden
ei tarvinnut sitä käydä Tamme-
lassa suorittamassa. Hän piti
myös joka pyhä, tehtaankoululla
hartaushetkiä, joihin väkeä ko-
koontui huoneen täydeltä. Us-
kon:nollinen harrastus, jonka
johtavin persoonallisuus paikka-
kunnalla oli kauppias F. Cuhr-'
man, saavuttikin o:pettaja Lun-
dellin aikana entistä huornatta-
vimm.an sijan paikkakunnan
väestön .keskuudessa. Opettaja



Lundellin mondpuolinen : työ'
Forssassa oli ylen raskas. Ennen
pitkää pettikiri hänen tervey-
tensä. Hän kuoli 1874 padveltu-
aan 7 vuotta.

Hänen jälkeensä toimi teh-
taankoulum, opettajana 1874-93
Herman Palmrot, jonka .pojat
Fredrik Herman ja Johan Au-
gust toimivat Viksbergin teh-
taankoulun opettajina. Palm-
rootin seuraajista ansaitsee .mai-
nita 18'95 virkaan tullut Kaarlo
Ahde, joka rouvineen kokopaik-,
ikakunna lla olonsa ajan, eli 2.0
vuotta osallistui vaikuttavalla
tavalla täällä virinneisiin edis-.
tysrientoihin. Varsin merkittävä
oli Ahteen osuus yhteiskoulun ja
kansakoulujen perustamisessa
.sekå niiden vaalinnassa.

Viksbergin tehtaankoulu

Aluksi katsottiin Forssan teh-
taankoulun antama opetus 10
tuntia, joka toinen viikko riittä-
väksi tehtaassa käyville lapsille,
mutta myöhempien lakien mu-
'kaaeu tätä opetusta 'oli annettava
vähintään 12 tuntia viikossa.
Sentähden. 1880· perustettiin
Viksbergin tehtaalle oma koulu.,
KOUlussa tuli suunnitelman, mu-
'kaan iolla kolme »kurssia», yksi
pikkulapsille, toinen tehtaassa
käyville lapsilLe ja kolmas ilta-
.kouluna nuorisolle. Koululle val-
mistui nykyisen. Tehtaankadun
varrelle kaunis oma talo, jossa,
oli kaksi luokkaa ja kaksi opet-
tajanasuntca, talo, jota nyt käy-
tetään yhtiön virkailijain asun-
tona.

Tämän koulun toiminta jäi ly-
hyernmäksi 'kuin Forssan, teh-
taan koulun. Lasten käyttö teh-
taassa oli käynyt niin vähäiseksi,
että Viksbergin koulu katsottiin
voitavan lakkauttaa 190:7, jolloin
siinä old vain. 20 oppilasta. Myös
Forssan tehtaan koulussa väheni
oppilasluku vuosi vuodelta, kun-
nes sekin lakkautettiin 1919.

Viksbergin alakansu,koulu

Viksbergin tehtaankoulun ti-
lalle perustettiin yhtiön kustan-
tama kaksiopettajainen alakan-
sakoulu, mikä myöhemmin jou-
tui kauppalan haltuun ja siir-
rettiin Aleksanteriri koululle.

Tehtaan pienten lasten koulu

Aina 1860 luvulta alkaen oli
tehdas: pitänyt yllä pienten las-
ten koulua, joka sijaitsi Forssan
»pytingaillä» ja tunnettiin viime
aikoina rouva Koskisen koulun
nimellä.

Aleksanterin yläkansakoulu

Kun Tammelan kansakoulu oli
8 kilometrin etäisyydellä Fors-
sasta, kaivattiin täällä paikallista
ylempää kansakoulua. Se saa-
tiinkin 1880 luvun alkupuolella.
Vuonna 1881 oli Forssassa suurin
juhlallisuuksin vietetty ALek-
santeri II riemujuhlaa hänen 20-
vuotisen onnellisen hallituskau-
tensa muistoksi. Pidetyn, hallit-
sijan muistotahdotHin säilyttää
pysyväisesti paikkakunnalla pe-
rustamalla, hänen nimeään kan-
tava, kansakoulu.

Jotta paikkakuntalaiset tunti-
sivat olevansa henkilökohtaisesti
asiassa mukana, pamtiin listat
liikkeelLe varojen ,kokoamiseksi
koulua varten. Keråys, johon
osallistuivat eri yhteiskuntapii-
rit kukin mahdollisuuksiensa
mukaan;', tuotti lähes' puolet kou-
lunrakennuskustannuksista. Yh-
tiö,' joka otti koulun ylläJpitääk-
seen, vastasi lopusta.' ,

Koulu aloitti toimintansa 1883
ja jatkoi sitä ka.ksiopettaj aisena
aina vuoteen 19i25, siis 42 vuotta.
Se oli perustettu lähinnä, tehtaa-
laisväestön lapsia varten, Fors>-
san ympäristön lapset, mikäli
heitä ,kansakouluun 'pantiin, kä-
vivät edelleen Tammelan. kou-
lussa, samoin monet forssalaiset
lapset. Aleksanterin koulun
opettajista>- on syytä mainita'



Walfrid Weckman, joka palveli
tässä koulussa 40 vuotta toimien
virkansa ohella vuosikymmenet
Tammelan säästöpankin kam-
reerina,

Yhtiö lakkaa kouluja kustanta;'
masta

Niinkuin edellisestä on käynyt
selville, olivat Forssan aikaiserri-
rnat . koulut kiertokoulua. lu-
kuunottamatta Forssan yhtiön
ylläpitämiä, Kuntaa ei niillä ra-
sitettu, Kun kunnallinen koulu-
toiminta sitten kehittyi Forssassa
siinä määrin, että se voi huoleh-
tia kaikista kouluikäisistä lap-,
sista, lakkautti yhtiö koulunsa,
viimeksi Aleksanterln koulun
1925.

Koulu harrastukset Tammelan
kunnan tahoLLa

Tammelan kunnan taholla ku-
lui Kirkonkylän koulun perusta-
miseen jälleen yli neljännesvuo-
sisata, ennenkun uusia kansa-
kouluja ryhdyttiin hommaa-
maan. Vasta 18090-luvullasaavat
pitäjän suurimmat kylät: Tarra,
Teuro ja. Porras oman kansa-
koulun. Samanaikaisesti herää
Fcrssassakin kysymys kunnalli-
sen kansakoulun, saamisesta,
paikkakunnalle.

Kuha:lan koulu

Vuonna 18096huhtikuun II.
pnä esitettiin kuntakokouksessa
forssalaisten anomuskirj-elmä
kansakoulun perustamlsesta Ku-
halaan. (Ei Forssaan, sillä Fors-
sa-nimen kävttöoikeus .katsottiin
silloin kuuluvan vain yhtiölle.)
Anomus hyväksyttiin ja, päätet-
tiin perustaa yksiopettajainen
koulu. Mutta seuraavana vuonna
päätettiin ottaa kouluun myös
toinen opettaja. Niin alkoi Ku-
halan koulu kaksiopettajaisena
Tölön talossa 1897, toimien siinä
kolme vuotta,

'Oma koulutalo, joka ciE suun-
niteltu kolmea opettajaa- varten,.
valmistui 1900. Silloin katsottiin,
että kolrniopettajainen . koulu
tyydyttäisi forssalaisten· -kansa-
koulutarpeen. Olihan tämänsuu-
ruinen koulu Tammelassakiri ol-
lut riittävä vuosikymmenien
ajan.

Koulu alotti työnsä uudessa.
kauniissa koulu talossa kolmella
opettajalla 1900" mutta jo seu-
raavans vuonna oli otettava nel-
jäs opettaja. Sittenkään ei voitu
vastaanottaa kaikkia pyrkijöitä.
Yhdeksää ikävuotta nuoremmat.
ja heikon sisälukutaidon omaa-·
vat siirrettiin seuraavaan vuo-
teen. Näin ei kuitenkaan kauan
selvitty. Oli 'ajateltava uutta
koulua. Ja niin perustettiin

Luiikkauin. koulu

Vuonna 1905 valmistui Linik-·
kalaan ensimmäinen kouluraken-
nus kahdella opettaja-asunnolla
ja kolmella koulusalilla, niistä
yksi veistohuone. Pian huomat-
tiin, että lisätilaa tarvittiin. Kak-
si vuotta myöhemmin 19·07val-
mistui toinen ensimmäisen kckoi,
nen koulurakennus javuonna.
1909 oli kouluun otettava jo vii-
des opettaja. Kuhalan kouluun
oli myös jo 1906 pitänyt ottaa
viides opettaja. Kun sittenkään
ei voitu kaikkia pyrkijöitä kou-
luun ottaa, oli taas ryhdyttävä.
uutta koulua suunnittelemaan.
Asetettiin erltyinen kouluvalio-
kunta, jonka ehdotuksesta pää-
tettiin kuntakokouksessa 12. 12..
1908 rakentaa uusi koulu Viks-
bergin kartanon maalle, sekin.
ajateltuna ensin kaksiopettajai-
seksi, mutta ennen rakennusvai-
hetta muutettuna neliopettajai--
seksi. Koulun nimeksi pantiin.

Haudankorvam koulu,

muistuttamaan Haudankorvan.
kylää, joka aikoinaan on sula-
tettu Viksbergin kartanoon.
Koulu aloitti toimintansa 190,!P
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kaksiopettajaisena Tölön talossa,
josta se ~~ai perintönä siellä toi-
mineen Kuhalan koulun rinnak-
kaisluckan. Seuraavana vuonna
tuli kouluun kolmas opettaja,
joka voi alkaa työnsä ensiksi val-
mistuneessa koulun puuraken-
nuksessa, Kivirakennus valmistui
'1911. Vuonna 1913 siirrettiin Li-
riikkalan koulusta viides opettaja
Haudankorvalle. Tästä alkaen tu-
li nykyisessä kauppalan keskus-
piirissä toimimaan kolme neli;
opettajaista kunnallista yläkansa-
koulua, nimittäin Kuhalan, Li-
nikkalan ja Haudankorvan kou-
lut sekä Forssan Yhtiön ylläpi-
tämä Aleksanterin yläkansakou-
lu. Kun Kuhalan kouluun raken-
nettiin vielä välttämättömän tar-
peen vaatima veisto- ja voirnis-
telusali, oli Forssan asutuskeskus
saavuttanut toistaiseksi riittävät
huoneistotilat menestyksellistä
yläkansakoulutyötä varten. Eikä
tälle alueelle olekaan sen jäl-
keen 42 vuoteen rakennettu mui-
ta kouluja kuin kaksiopettajai-
nen Uudenkylän alakansakoulu.

SuurIa Luokkia

Vaikka koulutilaa koetettiin
varata nopeasssa tahdissa, pysyi-
vät luokat varsin suurina. Esim,
1910, jolloin yläkouluissa toimi
jo 14 opettajaa, jouduttiin Ku-
'halan koulussa ottamaan I luo-
kalle 60 oppidasta. Suuret luokat
olivat raskaita hoitaa, ja opetus-
teho siitä luonnollisesti kärsi,
mutta opettajain työtä oli tuke-
massa vanhempain myötätunto
ja asiallinen suhtautuminen kun-
nan ja kouluviranomaisten puo-
lelta.

Jatkokurssit

Kuhalan uuden koulutalon val-
mistuttua ruvettiin siinä järj es-
tämään jatkokursseja aikuisia ja
varttuneempaa nuorisoa varten.
Nämä saavuttivat harvinaisen
suuren osanoton. Vaikka työpäi-
vä tehtaassa päättyi ennen vuot-
ta 1903 klo 7 ja tästä alkaen klo

6, täyttyi Kuhalan koulun juh-
lasali (suurin luokkahuone) il-
lan myöhäisillä tunnealla har-
taalla opiskelijajoukolla. Näistä
noin 3,0 useamman vuoden opis-
keltuaan jatkokursseilla suoritti-
vat erikoiskurssin kansakoulun
päästötcdistuksen saamista var-
ten. Näiden joukossa oli monta
perheen isääkiri iältään 30-40
vuotta.

Mistä johtui tämä ennen-
kuulumaton kouluharrastus?

Syy oli osaksi yleistä, osaksi
paikallista laatua. Me elimme
vuosisadan alussa Venäjän pi-
meintä sorto kautta. Kun meillä
ei ollut ajateltavissakaan mitään
aseellista vastarintaa oikeuksiem-
me turvaamiseksi, koetettiin pe-
lastaa, mitä pelastettavissa oli,
yleisen kansalaisvalis tuksen
kautta. Tässä suhteessa asetettiin
tärkeälle sijalle kaikkiin kansan,
kerroksiin ulottuva kansakoulu-
opetus. Ja niin kansakouluja
ryhdyttiin melkoisen kiihkeässä
tahdissa rakentamaan kautta
maan.

Forssassa oli nähtävästi asialle
valmistanut maaperää vuosisa-
dan loppukymmenillä esiintynyt
henkinen liikehtiminen~ Syntyi
voimakas uskonnollinen herätys
ja sen jälkeen yhteiskunnallinen
herätys. Perustettiin Kuhalan
rukoushuoneyhdistys. Kaiku rait-
tiusseura ja Kuha-työväenyhdis-
tys, ensimmäinen maaseudulla.
Työväenyhdistys, joka aluksi toi-"
mi pääasiallisesti valistusjärjes-
tönä, astui Iuokkataistelun tielle
vasta tämän vuosisadan puolel-
la, erityisesti sen jälkeen, kun
1903 Forssassa pidetyillä »työ-
väen ensimmäisillä valtiopäivil-
lä» oli hyväksytty koko maata
käsittävä sosialidemokraattisen
puolueen ohjelma. Kaikkien
edellämainittujen yhdistysten
piirissä oli toiminta hyvin vilkas-
ta. Varmaan tultiin huomaamaan
myös koulutietojen puutteelli-
suus. Vanhemmat tahtoivat lap-
sillensa antaa kansakoulun tar-



joaman koulusivistyksen, josta
useimmat itse olivat olojen pa-
kosta jääneet osattomaksi.

Vapaat koulutarpeet

Vuosisa tamme alkukymmenillä
olivat perheet Forssassa, niin-
kuin muuallakin hyvin lapsirik-
kaita, keskimäärin 7-8 lasta.
Näiden kouluttaminen kävi mo-
nellekin perheelle melkein yli-
voimaiseksi. Eihän silloin olleet
mitkään sosiaaliset avustukset
Iasten elatusta ja koulun käyn-
tiä he1poittamassa. Tehdaskin
kävi menekkipulan tähden vail-
linaisia viikkoja. Lukukausimak-
sut ja koulutarpeet veivät mo-
nelta vanhemmalta useamman
viikon ansion.

Sentähden herätettiin kysy-
mys, että kunta yhteisostolla ryh-
tyisi hankkimaan kirjat ja muut
koulutarpeet, jotka sitten kor-
vauksetta annettaisiin omaksi
oppilaille. Esitys oli rohkea,
mutta se meni lävitse Tammelan
kunnassa 1905. Tämä teki mah-
dolliseksi semmoistenkin lasten
pääsyn kouluun, jotka vanhern-
pain varattomuuden tähden eivät
olisi sinne muuten joutuneet.'

Tammela tiennäyttdJjänä muille
kunnille

Jyväskylän seminaarissa oli
syksyllä 19,06 kaksi viikkoa kes-
tävät luento- ja kuuntelukurssit.
Allekirjoittanut alusti kysymyk-
sen vapaista koulutarpeista. Asia
saavutti opettajain kannatuksen.
Kursseilla oli pari sataa opetta-
jaa, jotka toimipaikallaan ryhtyi-
vät ajamaan asiaa. Vähitellen
kunnat alkoivatkin siirtyä va-
paiden koulu tarpeiden puolelle,
huomattavimmin sen jälkeen,
kun valtio osallistui niiden tuot-
tamiin kustannuksiin. Oppivel-
vollisuuslain tultua voimaan
1921 oli kaikkien kuntien asetut-
tava samalle kannalle, sillä oppi-
velvollisuuskoulu oli- oleva kai-
kille lapsille maksuton.
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Alakansakoulut

Edellä on käsitelty lähinnä
vain yläkansakouluja. Lasten ale
kuopetuksesta huolehtivat maa-
seudulla, siis kauppaloissakin ko-
tiopetuksen ohella kiertokoulut,
ellei yksityistä tietä oltu perus-
tettu alakansakouluja tai joitain
muita pientenlasten kouluja. Op-
pivelvollisuuslain mukaan alkaa
lasten oppivelvollisuus jo sinä
vuonna, jonka kuluessa ne täyt-
tävät 7 vuotta. Nyt tulee lasten
ennen yläkoulua käydä kaksi-
luokkainen alakansakoulu. Fors-
san kauppala peri tehtaalta Viks-
bergin alakansakoulun, joka
Aleksanterin yläkoulun lakattua
1925 siirrettiin mainitulle kou-
lulle, minkä yhtiö lahjoitti kaup,
palalle. Toinen kaksiopettajaineri
alakoulu toimi ensin Saukk.olan
talossa, mutta pääsi! 1924 muut-
tamaan Uuteenkylään rakennet-
tuun koulutaloon. Myös Linik-
kalan kouluun sijoitettiin ala-
koulu. Alakoulujen luokka- ja
opettajamäärä on ollut liian pie-
ni, jonka tähden siellä on ollut
jatkuvasti liikaaoppilaspainetta.

Jatkokoulu

Oppivelvollisuuslain mukaan
muutettuna 28. 4. -2,3 kaupunki-
kunnassa, kauppalassa ja taaja-
väkisessä yhdyskunnassa tulee
olla riittävä määrä kansakoului-
hin liittyviä, pääasiallisesti käy-
tännölliseen elämään valmista-
via, päiväkouluksi järjestettyjä
jatkoluokkia. Kouluhallituksen
luvalla voidaan erukoisissa ta-
pauksissa päi väkoul uj är j estel-
mästä poiketa. Jatko-opetuksen
järjestelystä oli tarkemmat
määräykset sisällytettävä kansa-
koulujen ohjesääntöön. Kun op-
pivelvollisuuslain toimeenpane-
miselle oli varattu verrattain pit,
kä aika" ei Forssassa ryhdytty
mihinkään toimenpiteisiin jatko-
koulun perustamiseksi, ennen-
kuin' 1934. Täällä toimi tarkoi-
tustaanvastaava monipuolinen
työväenopisto, joka jäTjesti opin-
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tomahdollisuuksia varhaisnuori-
sollekin, joka vapaaehtoisesti tu-
li 'mukaan. Sitä paitsi valtio ei
pulavuosina 1932 ja 33 osallistu-
nut jatkokoulun kustannuksiin.
Mutta 1934 ruvettiin kouluhalli-
tuksen puolesta kireästi vaati-
maan, että kauppalan on perus-
tettava' kaksiluokkadnen päivä-
jatkokoulu. ,

Kun, tiedettiin, että toimenpi-
de kohtaa suuren vastuksen se-
kä kouluunmäärättyjen että hei-
dän vanhempainsa taholta, koe-
tettiin koluhallitusta, jolla oli
asiassa täysi valta" taivuttaa
suostumaan siihen, että ensim-
mäinen jatkoluokka toimisi päi-
väkouluna ja toinen iltakouiuna.
Tähän kouluha.llitus aluksi suos,
tuikin, mutta ennen pitkää se ru-
pesi vaatimaan, että jatkekoulun
tulee täällä toimia kaksiluokkai-
sena päiväkouluna samalla viik-
ko- ja tuntimäärällä kuin ylä-
kansakoulu. Oppilasten taivutta-
miseksi jatkokoulunkäyntiin on
jouduttu käyttämään morienlai-
sia pakkokeinoja ,aina oikeusis-
tuinta myöten. Tämä on ollut
hyvin ikävää paikkakunnalla,
jossa lapset vapaaehtoisuuden
tietä on melkein 1<00. %:sesti pan-
tu sekä ala- että yläkansakou-
luun. Kun samaa vastahakoi-
suutta ilmeni kaikissa asutus-
keskuksissa, järjesti kouluhalli-
tus asian niin, että kansakoulun
päästötodistus annetaan vasta,
jatkokoulun suorittamisen jäl-
keen. Tämä onkin auttanut, ja
jatkokoulunkäynti on tullut mel-
ko säännölliseksi.

OppiLas-ka.toa Y'läkan.sakou.lussw
Neljäkymmentä vuotta taka-

perin, lukuvuonna 1912-13 oli
Forssan keskustan yläkouluissa
592 oppilasta, Oppilasmäärä py-
syi korkeana aina 1920 luvulle.
Mutta sitten alkoi huomattava
oppilasluvun lasku aiheutueri
ensin maailmansodasta, sitten
johtuen alenevasta syntyvaisyy-
destä. Jo 1925, jolloin Aleksan-
terin koulu Iakkautti toimintan-
sa ja opettajain luku väheni kah-

della, sopivat oppilaat Ilman vai-
keutta jäljelle jääneille luokille.
Oppilaskato oli suurin Haudan-
korvan koulussa, josta 19300siir-
rettiin- neljäs opettaja silloin pe-
rustettuun Lamminrannan kou-
luun. Neljä vuotta myöhemmin
voitiin jättää jo kolmaskin opet-
tajanvirka täyttämättä, jolloin
jatkokoululle voitiin luovuttaa
kaksi koulusalia ja yksi opetta-
ja-asunto. Oppilasluku yläkou-
lussa laski yhä. Vuonna 1945 se
oli laskenut 314:aan 5,3 Ofo:iin 40
-vuotta takaperin olleesta mää-
rästä. Silloin katsottiin olevan
syytä lakkauttaa Lamminrannan
koulu. Näin oli yläkoulunopetta-
jain luku laskenut W:een. Oppi-
laat sopivat siitä huolimatta hy-
vin kouluihin, vaikka ylin oppi;
lasmäärä yläkoulun luokalla oli
asetuksella alennettu 50:stä
40:neen.

Paitsi syntyväisyyden alene-
misesta johtuu yläkoulun oppi-
las luvun väheneminen oppilas-
ten ryntäyksestä oppikouluun.
Yläkoulun yläluokilla voi tämä
vähentää öppilaslukua, ehkä jos-
kus kolmannellakin osalla. Myös
1924 perustettu Vieremän koulu
on vähentänyt .jonkun verran
keskustan koulujen oppilasmää-
rää.

Uusi syntyväisyysaa'lto
Sodan jälkeinen aika on syn-

nyttänyt uuden tilanteen. Ylä-
koulun. opettajain luku on täyty-
nyt nostaa kolmeentoista ja ala-
koulussa, jossa syntyväisyyden
lisäys vasta enemmän vaikuttaa,
on opettajain luku noussut 6:sta
9:ään. Opettajien ja luokkien lu-
ku keskuspiirin ala- ja y12- ja
jatkokoulussa on nyt yhteensä
26, mutta luokkatiloja kouluta-
loissa vain 18, erikoisluokat mel-
kein kokonaan puuttuvat Toivot-
tavasti uusi keskuskoulu tuo en-
nen pitkää sopivan ratkaisun
nykyisiin 'kansakoulun pulmiin.

KALLE PYLKKANEN,
Forssan Lehdesä 10. 3, 9. 4. ja

14, 4. 19531.
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