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Tuokiokuvia Ypäjän kirkonkylästä VUOSI-

sadan lopulta

Insinööri Juho H 0 r s t i
(synt. 1886, asuu nykyisin Tu-
russa), joka on 1903 kuolleen
Ypäjän tunnetun lukkarin
Claes Fredrik Löfroosin poi-
ka, 'lukkarin Janne', kuvaa
seuraavassa Ypäjän kirkonky-
län oloja viime vuosisadan lo-
pulla, Ypäjän entistä kirkkoa,
lukkarin perheen elämää, Loi-
mijoen merkitystä kirkonky-
län asukkaille jne.

LOIMIJOKI

Ypäjän kirkonkylän kohdalla
hiljalleen länteen päin virtaava
Loicnijoki oli vielä vuoden 1900
vaiheilla monella tavalla tärkeä
seudun talouselämälle. J oIki oli
Joikioisten (koskesta Loimaalle
saakka väljää suvantoa, niin et-
tä siinä voitiin laivoiWlakin lii-
kennöidä. Hinaaja kuljetti proo-
muissaan puutavaraa Kartanon-
kylän sahalta Loimaan asemal-
le. Laivaan otettiin myös mat-
kustajia mennen tullen. Loi-
maan sahallakin oli hinaajalai-
va, joka 'kuljetti tuäekilauttoia ja
otti 'sekin suojiinsa matkustajia.
Kurjensillan alta kulkiessaan oli
laivojen lkallistettava savupiip-

punsa mataliksi. Kun kylän po-
jat kuulivat laivapillin vihellyk-
sen, oli heillä kiire juosta sil-
lalle ja mahallaan katsella lai-
van kulkua sillan alitse. Vielä
hauskempaa oli, kun laivan ma-
sinisti otti joskus poilkia mu-
kaan Loimaan matkalle. Laivoil-
la tehtiin toisinaan myös huvi-
matkoja.

Loimijoki tulvi aina keväisin
ja usein syksyisinkiri yli äyräi-
densä niin paljon, että vesi vir-
tasi kirkonpuoleisesta sillan-
päästä yli maantien. Jäidenläh-
dön aikana pelättiin [äänlohka-
reiden vievän sillan mukanaan.
Usein silloin hälytettiin kylien
miehet vahtivuororhin, Onneksi
siltaa oli korotettu ja tulva pää-
si vintaamaan maantien ylitse.
Monesti vesi .tunkeutui kevät-
tulvien aikana asuntoomme, jo-
Ika sijaitsi lähellä siltaa maan-
tien varrella ja jonka sokkeli
oli tehty liian matalaksi, Pa-
himpien tulvien arkana kuljet-
telin ihmisiä lautalla tulvavirran
ylitse. Ansaitsin 10 penniä hen-
geltä. Oli tulvista vielä sekin
hyöty, että vesi toi liejua luh-
dille ja lisäsi heinänkasvua.
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Loimijoki oli ainakin lapsuu-
teni aikana hyvin kalaisa. Luk-
kari Löfroos kutoi talvisin ry-
siä ja vannehti ne !kevääksi val-
miiseen kuntaan. Minun oli näy-
tettävä isälle valaa kyrrttidällä
- se ali harmittavaa hommaa.
Mutta hauskaa oli, kun keväällä
saatiin paljon suuria haukia,
Iahnoja ja ahvenia (pikku ka-
lat pudotettiin takaisin jokeen).
Minun täytyi tässä kalastuspuu-
hassa osata soutaa venettä niin,
että se pysyi virtaavassa ve-
dessä paikallaan ukan nostaessa
rysiään. Varsinkin suuret lahnat
suolattiin puuastioihin talven
varaksi. Luhtakaislikot 'Olivat
lahnojen kutupaikkoja. Sieltä
niitä sai haaviinkin, kun oli vik-
kelä.

Kun Laimijaki sai syysmyö-
hällä kantavan jääpeitteen, oli
ennen lumen tuloa hyvä tilai-
suus pyydystää mateita. Luisti-
met jalkaan vain, vasara ja kori
mukaan. Oli hauskaa hommaa,
Ikun sai täräyttää madetta pää-
hän. Sitten vain reikä isom-
rnaksi ja kala kariin.

Loirnijoessa 'Oli paljon rapuja-
ikin. Postifröökynät 'Ostivat niitä
Pietariin lähetettäviksi, maksoi-
vat pennin kappaleelta. Minulla
oli pcstissa säästökirja, johon
merkittiin ravuista saamani
summat. Itse aina kudain rapu-
haavini. - Rapuja pyydystettiin
myös pimeinä syysehtoina luh-
drlta, jaille oli noussut vähän
vettä. Sihloin ravut kömpivät
maihin. Täytyi alla tuohivalkea
nähdäkseen rapujen liilkkuvan.
Sitten vain vikkelästi haavilla
koriin. Myöhemmin ajattelin, et-

tä olisipa lapsuudessani ollut
sähkötaskulamppuja, olisi ravus-
taminen luhdilta ollut vielä hel-
pompaa. Mutta ei srlloin ollut
Ypäjän sillan pielessä paljon
muita kalastajia ja ravustajia,
Enimmäkseen yksikseni sain
alla.

PERTTULAN VANHA
KIRKKO

Perttulan 104-vuatias puu-
kinkko piti purkaa 190'2. Ikävää,
että niin kaunis muinaismuisto
hävisi. Ei silloin 'Osattu puura-
:k:ell'b.eita'kasteudelta eristää ei-
kä ollut muita eristysaineita-
kaari kuin terva.

Kirkon ulikakatta oli tehty
puolen metrin pituisista, toiseen
päähän ohenevista haapapaa-
nuista, jo.tka oli tervalla kylläs-
tetty. Kirkkosali 'Oli yksilaivai-
nen; penkkivälien käytävät
muodostivat ristikirkon. Kuoris-
sa sij artsi alttari ja 1ukkarin-
penkki, sitä vastapäätä kuorin
reunassa saarnastuoli. Se kohosi
paksun koristetun pylvään pääs-
tä ja sen kuudella sivulla oli
maalauksia. Saarnatuolin reu-
nalla oli hiekka:kella, tuntilasi;
muistaakseni se oli 4-lasinen
ajanmittaaja. Katosta riippui ~
kaunista Ikynttiläkruunua. Län-
sipäässä, siis kuoria vastapäätä,
oli parveke.

Kouluikäisenä minun oli seu-
rattava isää joka pyhä kirkkoon
ja istuttava hänen ja kiertokou-
lunopettajan välissä. Midloin äiti
pääsi kirkkoon, hän sai istua
yleisön joukossa.

Juhannuksena vietettävää
konfirmatrojuhlaa varten kirkko.



oli aina koristeltu :köynnöksin,
seppelein ja koivuin. Muistan
hyvin, kun eräänä juhannukse-
na papin ja lukkarin pojat
marssivat eturnmaisina ikuoriin
al ttarin reteen.

Kun Perttulan vanhaa kirk-
koa hajatettiin, minusta tuntui
kuin se olisi ollut laiva, jossa
olin purjehtinut maailman me-
rillä ja joka nyt oli romutetta-
-vana. Pian kirkon purkamisen
jälkeen lUikkarikin romutettiin.
Kun hän vanhassa temppelissä
'viimeisen kerran käänsi virsi-
numero taulun, hän käänsi myös
oman elämänsä. Kun hän lak-
kasi veisaamasta. hän lakkasi
myös elämästä.

Perttulan vanhan kirkon läpi-
käytävä oli aikoinaan rakennettu
joen rantaan niitä varten, jotka
kirkkoon saapuivat jokea myö-
ten. Läpilkäytävässä oli naula-
koita ja orsia, joihin olisi sopi-
nut ripustaa kastuneita vaattei-
ta. En koskaan nähnyt, että
kirkkoväkeä olisi saapunut ve-
neillä. Loimijoen ranta oli tällä
kohtaa matalaa ja liejuista luh-
taa, ei veneellä läpikäytävän
kohdalle päässyt muulloin kuin
tulvien aikana. Mahdollisesti
läpikäytävän edessä oli joskus
ollut laituri; minä en sellaista
muista nähneeni. Mutta talvella
tärrnän kautta saattoi kirkkoon
tulla, kun ajettiin reellä pit-
kin Loimijokea. Kiviaidan vie-
ressä oli tätä varten hevospuo-
mikin.

Joelta katsottuna vasemmalla
kiviaitaan saaloka oli rikollisten
hautapaikka. Lapset ainakin si-
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tä nurkfkausta pelkäsivät ja sen
kaukaa kiersivät.

LUKKARI LöFROOSIN
ASUNTO

Perttulan Ikirkonkylä oli vielä
minun lapsuudessani harvaan
asuttua. Lukkarin asunto oli
lähinnä kirkkoa, Papalin talo
vähän edempänä sekä postitalo
ja nahkuri joen toisella puo-
lella. Sitä matalaa rakennusta,
jossa lukkari Löfroos asui ja
siis minunkin kotini oli, oli ai-
kojen kuluessa käytetty monen-
laiseen 1arkoitukseen. Ypäjän
historioissa ei ole selvitetty,
milloin ja mitä tarkoitusta var-
ten rakennus oli tehty ja kumpi
sen oli Ikustantanut, kappeliseu-
rakunta vai kunta. Opettaja J.
H. Mäkitalo on kertonut Uudessa
Aurassa 19. 8. 1956, että mökki
oli rakennettu yli sata vuotta
sitten »ruumiin Ieikkaushuo-
neeksi». Kymmenen vuotta var-
hemmin hän oli samassa leh-
dessa (12. 6. 1942) kertonut
mm.: -Nykyinen museoraken-
nus on Ypäjän seurakunnan
vanha ruumiiden leikkaushuone,
joka sijaitsi vanhan kirkon lä-
histöllä. Se sisälsi pienen kama-
rin ja avaramman tuvan.
Koko ajan suorrtettiin kamarissa
tarpeelliset ruumiinleilckaukset.»

Opettaja Mäkitalon kertoo
mukset (ensimmäisen näin Uu-
desta Aurasta jo 16. 8. 1942)
luettuani ajattelin: Voi kauhea-
ta, kun olen lapsuuteni ajan
viettänyt ruumiiden leikkaus-
huoneessa, enkä ole siitä mitään
tiennyt. Tosin muistan erään il-
keän muijan kysyneen äidiltäni:
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»Vieläkös te asutte siellä ruu-
mishuoneessa? » Nyt aprikoin,
että kappeliseurakuntaan olisi
toki ensin rakennettu lukkarin-
asunto ja ruumiinavauksia suo-
ritettu tilapäisesti missä tahan-
sa, kunnes varsinainen leiJk-
kaushuone saatiin kappeliin
1898. Lukkarin kamarissa ruu-
miita ei kuitenkaan koskaan oli-
si leikattu (tai avattu) syystä,
jota tässä ei kannata selittää.
Tulee kysyneeksi, oliko joku tai
jotkut lulokari Löfroosin edeltä-
jistäkin asuneet perheineen ruu-
miiden leikkaushuoneessa. Ol-
koon nyt kuinka hyvänsä, niin
Perttulan kappeli oli laiminlyö-
nyt asunnon hankkimisen luk-
karilleen, eikä lukkarikaan ol-
lut itselleen kustantanut oikea-
ta asuntoa.

Lukkarin asuntoa 'käytettiin
joka tapauksessa monenlaisiin
tarkobtuksiin. Sen tuvassa istui
kirkonkokous ja ikuntakokous,
siellä lämmitteli kirkkoväki,
siellä sairaat odottelivat Jääkä-
rin käyntiä, siellä rokotettiin
lapsia jne. Työnnettiinpä sinne
väliaikaisesti asunnottomiakin
asumaan.

Minun lapsuuteni aikana ei
vielä tiedetty, kenen maalla tai
tontilla lukkarin asunto oli. Lo-
puksi sillä oli 3 omistajaa. Pa-
palin isäntä väitti mökin ole-
van hänen maaliaan, ja kun
tontinvuokraa ei ollut makset-
tu, huoneet muka kuuluivat hä-
nelle. Seurakunta väitti, että
lukikarin mökki oli samalla ton-
tilla kuin kirkkokin. Olin ollut
jo kauan poissa Ypäjältä, kun
asia ratkaistiin. Papalin talo sai

maansa takaisin ja myi siitä ton-
tin työväentaloa varten. Köyhän
lulokarinlesken täytyi ruveta
maksamaan maanvuokraa Papa-
lille. Hän oli tällöin yli 70-
vuotias ja yritti työllään mak-
saa tontinvuokraa. Panipa kun-
ta vielä asukkaitakiri hänen
kanssaan asumaan,mistä luk-
karinleski masentui kuolemaan-
sa asti. Sitten minut pantiin
elättämään ärtini, ei lukkarin
leskenä, vaan tavallisena kun-
nanvaivaisena.

Opettaja Mäkitalo kirjoittaa
Uudessa Aurassa 16. 2. 1946:
»Lukkari harjoitti sivutoime-
naan suutarin työtä, josta muis-
tona on museossa hänen vanha
suutarin pöytänsä», ja 10 vuotta
myöhemmin hän puhuu lukka-
rin :kessupölkystä. Ilman pitem-
piä selostuksia mainitsen tässä,
ettei kumpikaan esine ole ollut
isäni omaisuutta. Kessua ei hän.
koskaan viljellyt eikä tupakkaa
polttanut. Ja sivutoimia hänel-
lä oli muutenkin tarpeeksi tar-
vitsematta tehdä suutarintyötä.

LUKKARI CLAES FREDRIK
LöFROOS

Isäni oli syntynyt lukkarin
poikana Lopella 18. 7. 1825. Hän
tuli Perttulan kappeliseurakun-
nan lukkariksi 1850. Hän oli
kolmasti naimisissa. Ensimmäi-
sestä avioliitosta oli tytär, joka
aikanaan meni naimisiin ja sai
9 poikaa. Näistä pojista 2 kuoli
vähäisenä, yksi naimattomana,
mutta muilla kuudella oli pal-
jon perhettä. Toisesta avioliitos-
ta ei ollut lapsia. Lukkarin
kolmannesta avioliitosta on mei-



tä lapsia vielä elossa kolme ja
meillä kaikilla lapsia ja lasten-
lapsia.

Isälläni oli hyvät musiikin-
lahjat; hänellä oli Ikuuluva ja
sointuva laulunääni. Hän oli
myös hyvä viulunsoittaja.

Tuntuu siltä, että entisajan
oloissa seurakunta tuli toimeen
ilman omaa pappia, mutta ei il-
man omaa lukkaria. Lukkarien
kelpoisuusvaatimuksiin kuului
myös taito parantaa Ioukkaan-
tuneita. Lääkäreitä oli kovin
harvassa (Lounais-Hämeessäkin
vain yksi), niin että kun jolta-
kulta ihmiseltä meni jalka tai
käsi poikki taikka joku löi kir-
veellä jalkaansa, niin lukkariin
oli heti turvauduttava. Niin-
hän sitten kävi Elias Lönnro-
tinlkin. Kun hän 1870 oli mat-
kalla Sarnmatista Loimaalle,
katkaisi hän säärensä Nokkalan
majatalon p1halJla ja Iizkkari
Löfroos tuotiin häntä autta-
maan.' Kun Lönnrot kiitoksella
hyväksyi hänen hoitotapansa,
koitui siitä lukkarille meriittiä.
Matkustaessaan taas myöhem-
min Ypäjän kautta Loimaalle
Lönnrot kävi tapaamassa Löf-
roosia ja antoi hänelle muistoksi
ja kiitollisuutensa osoitukseksi
'kirjoittamansa lääkärinkirjanJ
Samaa kirjaa pikkupoikana luin.

Isäni paranteli 53 vuoden ai-
kana paljon luunmurtumia, si-

Tästä kertoo laajemmin
Aarne Anttila Elias Lönnrotin
elämäkerran toisessa osassa, s.
251-253. Toimituksen li-
säys.
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joitti olkaluita paikalleen, si-
toi haavoja yrns. Luklkarilla oli
oikeus pitää parantamistaitoaan
yhtä laillisena toimena kuin
Lönnrotilla oli, kun lukkari pa-
ranteli ihmisiä veisuulla ja
Lönnrot taas sepitti virsiä, joi-
ta isäni esitti. Lukkarilla oli
kansan suosio puolellaan: hän
oli seurakuntalaistensa kanttori
ja parantaja, eikä siihen väliin
kukaan muu sopinut.

Isäni kuollessa olin vielä poi-
kanen, mutta minulla oli kova
halu jo silloin tallettaa hänen
tärkeimpiä papereitaan ja lää-
kitsemisvälineitään. Mutta en
siinä kuitenkaan onnistunut. ÄI-
tini lainasi Lönnrotilta saatua
lääkärinkirjaa pitkin kappelia
ja sille tiel'le se jäi. Kaikki par-
haat muistoesineet menivät huu-
tokaupassa mikä minnekin, sa-
moin parhaat huonekalut, esim.
taalaismallinen kaappikello ja
suurehlko koristeltu arkku. Sain
kyllä haltuuni isan hyvän
viulun, mutten osannut sitä
säilyttää. Isän muistokello mi-
nulla kuitenkin vielä on ja se
käy hyvin. Isä oli saanut sen
seurakuntalaisilta toimittuaan
puoli vuosisataa Perttulan luk-
karina. Siinä on kirjoitus:
Muisto Perttulan seurakuntalai-
silta 1850 1/5 1900.

2 Kysymyksessä lienee ollut
Elias Lönnrotin 1839 julkaisema
teos »Suomalaisen Talonpojan
Kotilääkäri», josta ilmestyi kol-
mas korjattu painos 1867. -
Toimituksen lisäys.

Forssan Lehti 22, 4, 1960
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Rehellisiä Ja
V:n talo Tammelassa oli paik-

ka, [ossa ikulkumiehelle aina an-
n.ettiin suojaa, ruokaa ja kahvia
s~käl rehua hevoselle. Siksi oli
usein Iautia täynnä miehiä ja
hevosia Eiterissä ja ta llissa kuin
parhaina markkinapäivinä kau-
pungin laitamilla. Olkikirnppuja
kannettiin pirttiin, levitettiin
lattialle, ja niissä kelpasi mies-
ten piehtaroida kuin ennen ru-
nollisil.la jouluolji lla. Läm:pöä
riitti paukkuvilla pakikasi.llakin,
kun aina illoin - kovimmilla il-
moilla aamuisinkin - pystyval,
ikea loiraotti avotakassa levittäen
loistettaan paerakkaitten miesten
kasvoille, jotka jo ennestään
pakkasen puremasta punoittivat.
AamuseLla yövieraat lähtivät ta-
losta mikä minnekin. Toiset jat-
koivat matkaansa kaukaisemmille
metsäkämpille, kun sen sijaan
toiset jäivät taloon, koska oli r'iit.,
tävästi adoja ja puunkaatoa oman
paikkakunnan metsissä. Miesten
joukossa oli sellaisia, jotka siivo-
sivat jälkensä, mutta myös niitä
jotka jättivät kaiken talon väen
vaivoiksi. Enimmän koitui täl-
laista ,puuhaa talon työteliäälle
emännä.lle, jol la jo omassakin ta-
loudessa oli työtä tarpeeksi, mo-
nipäinen ka['ja hoidettavana da
mieskaarti ruokittavana. Nädhin
aikoihin - vuosisadan rajamail-
Ja - oli talon miesvahvuus viisi,
doista tosin nuorin vielä kulki
Iaukkuhousuissa, mutta muut oli-
vat kovia miehiä, jotka eivät
kauan leipävarrasta tyhjentäneet.
Parhaassa vedossa oli isäntakin.
joka muitten töittensä ohella kal-

epärehelltsiä
kutteli paj assa ja teki puhdetöi;
nään reikiä, ja rattaita, astioita ja
päreleoppia. Mutta emäntä
häntä kaikki ihmettelivät! Kuin-
ka nyt jaksoikaan, usein yksin,
suorittaa kaiken sen raskaan päi-
vätyön, joka alkoi aamuvarhai-
sesta ja kesti myöhäiseen iltaan
ympäri vuoden, kesähelteel1ä ja
talvskylmällä, jolloin tuisku tä~t.-
ti pihamaan ja pakkanen koetteli
poskipädtä kaivon ja navetan vä-
liä kuljettaessa. Mutta emäntäpä
olikin niitä vanhan ajan uupu-
ma ttomia naisia, jotJka uhrautui,
vat muitten hyväksi omia vaivo-
jaan valittamatta.

Rehellisiä yövieraita
Vähäiset olivat ne korvaukset,

joilla reisumiehiä rasitettiin. YÖ-
kortteerioli tavallisesti iLmainen
eivätkä kahvi- ja ruokalaskut-
kaan olleet juuri maininnan ar-
voisia. Tosin elettiin aikaa, jol-
-loin viisipenninenkin oli huomat-
tava tekijä ostoksia maksettaes-
sa ja markka sellainen, joka hy-
vin vastasi hopea- arvoansa.
Liikkuipa kuitenkin kirkasta kul-
taakin maksuvälineenä joskin
niin harvoin, ettei siitä paljon
kannata puhua. Jos näet joku
sattui saamaan kultarahan. hän
sen kä~ki visusti lipaston sok:ke-
loihin, ettei joutunut lasten kä-
siin eikä, sekaantunut tavalliseen
vaihtorahaan. Mutta miten olla-
kaan! Muuan kahdenkymmenen
markan kultaraha oli nyt kuiten-
kin päässyt luvattomille rebkille.
Emäntä oli sen vahingossa anta-
nut tukkimiehille. kun oli aamu-



sella maksettu ruokarahoja. 'I'a.o
o li jo rtyhjentynyt yövieraista,
kun emäntä huomasi, mikä suu-
ri vahinko oli sattunut. Hän kul-
ki koko päivän alaku loisena as-
-Ikareillaan ja oli varma kultaisen
rahansa menetyksestä. Kun mie-
het Illalla tulivat ajosta, valitte-
Ii emäntä erehdystään. Miehet
hymyilivät ja katselivat rahava-
.rojaan, Muuan virkkoi: »Jo, mi-
nun pussissani on Icultaraha, ei
se ainakaan ole ornani.s Hän te-
ki perinpohjaisen taokkai lun ja
kiunka ollakaan, sieltä, karkulai-
nen löytyi. Tietysti emäntä sai
omansa takaisin ja antoi mie lihy;
vin rehelliselle miehelLe ylimää-
räisen kahviannoksen.

Oli taas kerran talossa muuan
-pitlkämabkainen yövieras, joka oli
menossa kaukaisemmille savo-
toille. Hän sai heiniä hevoselle,
ruokaa ja yökartteerin vieläpä
kahvit aamusella. Kun tuli mak-
sun aika, mies valitteli, ettei sat-
tunut olemaan rahaa, millä suo-
rittaisi laskunsa, mutta lupasi
varmasti aikoinaan maksaa vel-
ikansa. Minkäs mahtoi - hevonen
oli syönyt heinänsä, mies juonut
ikahvinsa ja saanut ruokaa, Ra-
haa ei ollut! Vieras lähti jatka-
maan matkaansa, ja talon väki
oli varma, että sinne meni eikä
takaisin tule. - Asia oli ja ko ko-
naan unohtunut, kun tuo samai-
nen mies eräänä talvipäivänä il-
mestyi pihamaalle. Ei häntä ku-
kaan enää muistanut, sillä oli-
vathan kahden talven lumet eh-
tineet sulaa siitä, kun mies lähti
talosta. - »Olen menossa tukin-
ajoon Pääjärve lle. Olisin päässyt
.sinne suurempia teitä, mutta Iåh,
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din vartavasten kienlamään tääl-
tä, kun muistin vanhat ruokavel-
.kani,» puheli mies ja kaivoi ra-
hat pussistaan.

Forssa huonossa maineessa
Sall ittakoon tässä pieni syrjä-

hyppäys, vaikkei se oikein kuu-
lukaan asiaan, mutta ehkä kui-
tenkin selvittää sitä omalla tavat-
laan, Vähän kehuvassa äänilajis-
sa laulettiin ennen: »Forssasta
poijat kataisin ollaan, Tammelan
pitäjästä!» Nuo samaiset Forssan
pojat eivät kuitenkaan alleet eri-
kaisen hyvässä maineessa - ei-
vät ainakaan Lounais-Hämeessä,
jossa heidät parhaiten tunnettiin.
Työpaikaillekaan ei heitä halus-
ta otettu, vaikka olisi ollut työ-
voiman tarvebtakin. Tietysti hei-
dän jou'kossaan oli paljon, enem-
mistö, Ikunnan miehiä, mutta va-
litettavasti oli myös sellaisia ai-
neksia, jatka pilasivat toistenkin
työmarkkinat. Ihmetellä täytyy,
että kauernpanakin Ikaihdettiin
forssalaisia. Kerran mu uan fors-
salainen kauppias vei sukulais-
poikaansa teollisuus kouluun Hel-
sinkiin. Kun rehtori sai kuulla,
että, poika oli kataisin Forssasta,
antoi hän kahta suoran vastauk-
sen: »Me emme huoli forssalat-
sista!» Mutta 'kun kauppias va-
kuu tti, että' nuori mies on var-
masti kunnallinen ja lupa-si itse
mennä siitä takuseen, merkittiin
poika koulun kirjoihin, eikä hän
kuulemma tuottanutkaari häpeää
kotipaskkakunnalleen. Fors-
san lapset joutuivatkiri näihin
aikoihin kasvamaan hiukan ku-
rittornassa ilmapiir-issä, Koulun-
käynti oli vapaaehtoista eikä
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kouluja pa,ljon ollutkaan. Vain
yksi po liisi piti ulkoista jär:jes-
tystä eikä hänen valvova sil-
mänsä ylettynyt kaidokial le.
Ronttismäki - nykyinen Kallio-
mäki - oli varsin huonossa mai,
neessa. Kouluikäiset poikaset
oleilivat pitkin päivää kujilla ja
maanteillä jakaen vallattomuut-
taan. Jos hevosmies kulki maan-
tiellä, tunkeutuivat poikaset
kuormalle. Jos hääti heitä ulom-
maksi, sai talvella lumitilsoja
silmilleen, kesällä lentelivät ki-
vet. Vanhemmat kävivät töissä
tehtaassa, joten lapset saivat kas-
vaa valtoiminaan. Ei siis sovi ih-
metellä, jos monesta ajanoloon
tuli hulttio ja Laiska, ja Forssari
maine vieraitten silmissä laski
huomattavasti. Kun nyt tätä
taustaa vastaa ajattelee nykyisiä,
oloja, huomaa suuren kehityksen
tapahtuneen. Entinen Ronttismä-
ki on yhtä kunnianarvoisa kaup-
palan osa kuin mikä muu paikka
tahansa, Asunnot ovat siistejä ja
sekä lasten että aikuisten käyt-
täytyminen mal.like lpo ista.

Toisenlaisiakin
kulkumiehiä

Jos entinen Forssa oli huonos-
sa maineessa, samaa voi sanoa
Högforsista, toisesta teollisuus-
keskuksesta. Laiskat joutomiehet
kuljeskelivat pibkin. metsä teitä
näitten paikkakuntien välielä.
Työtä kaihdettiin, vaikka sitä
joskus muodon vuoksi kysyttiin-
kino Heillä oli omat tunnetut pol-
kunsa ja metsä tiensä. Yleinen
etappitie noudatteli niitä, suun-
tia, joita nykyisin kä~t.tää ns.
Pilpan auto. Firmannilta polku

kuitenkin suuntautui Onkimajär--
ven rantaan, jonka Huutonokan
jokainen paikkakuntalainen hy-
vin tuntee. Siinä miehet huuteli-
vat venettä ja jabkoivat matkaan-
sa Högforssiin tai kulkivat päin-
vastaiseen suuntaan Forssaan.
Usein tällaiset Ikulkurit, joitten
joukossa oli joskus vankikarku-
reitakin kuten aikoinaan surulli-
sen kuuluisat Leppä ja Sinisalo,
poikkesivat metsätaloihin ja
-torppiin .kir istäen ruokaa ja yö-
kortteeria. Naisväki oli kauhuis.,
saan ja Ikantoi talon parhaita
herkkuja pöytään hyvin tietäen,
ettei tällaisesta koskaan saanut
rahallista korvausta.

Kerran poikkesi kaksi kulkuria
V:n taloon. Vähän herraskaisia-
kin tuntuivat olevan ja ruokaa
pyytelivät. Yökortteerinkin lo-
puksi halusivat ja esittivät asian-
sa jotenkin vaativassa äänilajissa.
Ihmeesti tuo puheensävy kuiten-
kin muuttui, kun talon oma mies-
kaarti tuli illalla pirttiin. Tupa-
karskin tarjosivat ja esittivät
asiansa uudestaan isännälle. :oIl-
rnaiseksi emme mitään pyydä.
vaan kaiken maksamme reilusti),
sanoivat. No - mikäs siinä -
saihan toki ruokaa ja yö paikan-
kin, se oli tapa talossa. Riihira-
.kennus, Joka sittemmin paloi, oli
tien varrella niitten suurien koi-
vujen lähetyvillä, joitten juurella
nykyään ovat luonnonsuojelun
rauhoitustaulut. Elettiin juuri
syyskuun loppupäiviä ja riilhi oli
lämmin. Miehiä kehoitettiin me-
nemään sinne nukkumaan, mutta
eiväthän nyt herrasmiehet rii-
heen! Ja niinpä sitten vieraat
kuorsasivatkin yönsä lattiaoljilla



ja söivät aamulla suuruksen.
Omat miehet olivat menneet aa-
muvarhaisella riihi töihin. Yksi
löisitomia seinään toisten haka-
tessa kepakoitla jä.lkijyviä reslan
~äällä. Sidloin tuli emäntä ilmoit-
tamaan, että talon yövieraat ai-
koivat lähteä maksamatta ruo-
kaansa. Miehet keskeyttivät
tvönsä ja tulivat pihalle juuri sa-
malla' hetkellä, jollain ikortteeri-
miehet tulivat rappusista.
»Ruoka on maksettava!» heille
sanottiin. - »Ei ole rahaa, millä
maksaa», vastattiin. - »Sitten
kahdeksi tunniksi r iihelle!» ko-
rnensivat veljekset. Ja mikäs
auttoi! Voimasuhteet olivat nyt
sellaiset, että vastusteleminen
olisi ollut turhaa. Siksi nähtiin-
'kin .sellainen ihme, että nuo kak-
si hienohipiäistä miestä, jotka ei-
vät ihlalla edes halunneet mennä
nukkumaan riiheen, nöyrinä poi-
Ikina asettuivat r eslan viereen ja
talon miesten valvonnassa aloitti-
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vat 'työn, joka oli heille tuiki ou-
toa. Kun kaksi tuntia oli kulunut,
saivat herrat lähteä mattkoihinsa.
Pyyhkeilivä.t ne kuulemma hi-
keä naaamstaan ja nokeakin, kun
lähtivät nousemaan riihimäkeä
ja katosivat pian metsän verhoon.

Seuraavana syksynä idtahärnä-
rissä kulki kaksi miestä tietä pit-
kin mainitun riihirakennuksen
ohi. Toinen niistä oli näköjään
edellisen syksyn apumiehiä,
ikoska virkkoi toverilleen: »Olen
minä kerran ollut puintihommis-
sa tässäkin talossa.» Muuan vel-
jeksistä, joka sireenipensaan ver-
hossa kuuli tuon keskustelun,
naurahti partaansa, kun muisti
nuo vuodentakaiset riihimiehet
ja sen nöyryytyksen, minkä nä-
mä silloin kokivat. Tuli myös
mieleen näitten saama hyvä ope-
tus, ettei sovi rehellisessa Hä•..
meen maassa kulkea ketun ken-
gissä.

Väinö Korpijärvi

Forssan Lehti, 20. 5. 60

Kirkkomatkoja Kuivajärven takaa

Kahden suhteellisen suuren
keskusjärvensä ansiosta Tamme-
lakin kuului Hämeen kirkko-
veneseutuun. Tammelan järven-
rantakylien kirkkopaateista on
maist. Urho Havumäki julkais-
sut kuvauksen Kotiseutuyhdis-
tyksen vuosikirjassa 1928. Nyt
tulkoon aikakirjoihin viedyksi

tarkempia tietoja vielä Hykkilän
ja Lunkaan kirkkopaateista ja
kirkkovenevalkamista.

Lunkaan vanhin muistissa säi-
lynyt venevalkama oli siinä äy-
räässä, jonka kivisestä laituri-
sillasta on vieläkin jälkiä Toivo
Grönforssin asunnon alapuolella.
Sillä kohdalla sijainnut keto oli
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1880-luvulla tapahtuneeseen uus-
jakoon asti kylän yhteismaata,
mutta jaettiin sitten Mattilalle
ja Nissille ja joutui viljelykseen.
Saharannan pelloksi sitä sanot-
tiin. Sitä, oliko rannalla ollut kä-
sisahurien pukit vai oliko ran-
ta liejuinen (sahi = mutainen
ranta), ei muisti tieto enää osan-
nut selittää.

Saharannan valkama joutui
kuiville jo 1700-luvun lopussa tai
seuraavan sataluvun alussa, kun
Kuhalankoskea Loimijoessa pe-
rattiin (perinpohjaisimmin vuo-
sina 1786 ja 1807) ja järvien ve-
denpinta aleni. Lunkaassa ja
Hykkilässä voi paikoin selvästi
nähdä, miten Kuivajärven enti-
set rantaäyräät ovat jääneet
kauas kuivalle maalle. Lunkaan
kylässäkin pakeni rantaviiva
monta sataa metriä noiden suur-
ten koskenperkausten seuraukse-
na. Kylän raatali pystytti jonkin
rakennuksen entisen kirkkovene-
valkaman äyräälle; 1930-luvulla
oli paikalla vielä jälkiä raatalin
humalataposta ja lähteestä.

Lunkaan paattivalkamalle oli
etsittävä uusi sija. Se löytyi Nis-
sin pellon alta, ns. Kallioisten
rannasta. Nirpan kallio oli täl-
löin vielä saarena ja sen rannoil-
la sij ai tsi nelj ä 1unkaalaisten
nuottahuonetta. Kun järven ran-
nat yhä mataloituivat, oli paat-
tivalkamaa aina sen mukaan siir-
rettävä Nirppaa kohti. Muistel-
laan, että kirkkopaati t vedettiin
aikanaan kallion takaiselle pel-
lolle, jossa nykyisin sijaitsee
kauppalanjohtaja Vilppaan puu-
tarha. Kun Nirppa sitten maatui
saaresta niemeksi, sopi kirkko-

paatit täyttää ja purkaa kallion
kupeessa, vaikkapa ne sitten ve-
dettiin maihin rantaniitylle.

Hykkilän kylän vanha paatti-
valkama oli ollut Ruuhivalka-
massa, tämän kirjoittajan saman-
nimisen huvilan rannassa. Kui-
vina suvina oli vesi täälläkin ma-
talalla, niin että kirkkoruuhi oli
lastattava ja purettava Nirpalla.
Hykkiläläisten kirkkopaatti jou-
tui pois käytännöstä niin varhain,
ettei siitä enää 1930-luvulla osat-
tu tarkemmin kertoa.

Lunkaan kylän taloilla oli kak-
si yhteistä kirkkopaattia. Isom-
massa 011 5 airoparia, vähäisem-
mässä vain 2-3. Joka talolla oli
kirkkoruuhessa oma airoparinsa,
ja Lunkaassa oli Okslahti mu-
kaan luettuna 7 sellaista taloa,
joiden sopi kirkkomatka tehdä
Kuivajärven ylitse. Myös jollakin
suurehkolla torpalla saattoi olla
osuus kirkkoveneeseen, kuten oli
asian laita Riihivalkaman kirk-
kopaatin suhteen.

Hyvä kertoja Matti Nummen-
pää (s. 1853) tiesi kolmannesta-
'kin kirkkopaatista, jossa oli ollut
enemmän kuin viisi airoparia,
vaikkei hän ollut sitä itse näh-
nyt. Sillä tuli toimeen koko ky-
läkunta. Kun muistitieto kertoo,
että Lunkaan Pietilään kerran
tuotiin kirkkoveneellä hääväkeä
yli järven Ojaisten Anttilasta, oli
ilmeisesti kysymys juuri tuosta
Lunkaan suurimmasta kirkko-
'paatista. Tiedetään, että Antti
Jaakonpoika Nissi muutti Lun-
kaasta 1826 Riihivalkamaan, jos-
sa hän joutui rakennuttamaan
Riihivalkaman ja Kallion kylien
kirkkopaatit. Varmaan hän oli



ollut tekemässä tuota Lunkaan
suurinta kirkkovenettä.

'Keväällä jäiden lähdettyä pa-
nivat kylän miehet kirkkopaat-
tinsa kuntoon. Se puhdistettiin
ja tervattiin ja jokainen osakas
toi talvikorjuusta airoparinsa.
Venevajaa ei Kuivajärven ran-
nalla muisteta olleen, oli vain
tela, jolle paatti vedettiin. Py-
häaamuisin kerääntyi Nirpan
valkamaan kyläläisiä, miehet
rohtimisissa kirkkomekoissaan,
naisväki pyhävaatteet nyyttiin
pantuina. Pitkämatkalaisilla, joi-
den oli muita varhemmin pitänyt
lähteä kotoaan, oli eväät muka-
naan. Okslahden väki oli souta-
nut vähäisellä kuirulla yli Oks-
järven ja astellut loppumatkan
jalkatanua läpi metsän. - Mäki-
län viisaan koirankin kerrotaan
pitäneen varansa ja juosseen
suvisin joka pyhäaamu Nirpalle
päästäkseen mukaan veneeseen.
Vieläkin elää tarina Mäkilän
muorin kommelluksesta. Hän oli
erehtynyt päivästä ja tullut Nir-
palle, vaikkei kirkkoveneen ollut
määrä lähteäkään. Suviyönsä
valvoneet pojat olivat kuulleet
muorin ihmettelevän, kun ran-
taan ei saapunutkaan väkeä.

Tavallista oli, että eriväkiin
(itsellisiin) kuuluvat nuoret mie-
het asettuivat soutamaan, heillä
kun ei ollut osuutta veneeseen.
Arvokkain isäntä sijoittui perän-
pitäjäksi. Kun nuorta väkeä, jo-
pa lapsiakin oli mukana, kului
matkanteko kauniina suvisun-
rruntaina hilpeästi. Mutta toisi-
naan matka oli hilj ainen, kun
veneessä olli kuollut arkussaan,
Vainaja oli tuotu kylästä Nirpalle

saatossa; koko matkan oli vei-
sattu.

Saharannan valkaman aikana
oli kirkkopaatilla päästy Pyhä-
järvelle siltä, kohdalta, missä nyt
sijaitsevat Kankaisten pellot. Nii-
den paikalla oli aikanaan Pik-
kuluhta Kuivajärven puolella ja
Isoluhta Pyhäjärven puolella.
Ennen järvien vedenpinnan alen-
tamista ulottui rPyhäjärven lahti
luhdan poikki maantiehen asti,
samoin Kuivajärven lahti, ja näi-
den molempien lahtien välillä
oli vähäinen salmi, jonka ylitse
vei silta. Tämä sijaitsi puolisen
kilometriä Venesillasta Kankai-
siin päin. Kun myös Venesillan
kohdalla oli avoin salmi siltoi-
neen, sijaitsi Saaren kartano sil--
loin tosiaan saarella. Järvien las-
kun jälkeen (viimeistään 1800-
luvun alussa) Kankaisten väylä
maatui ja Kuivajärveltä oli sou-
dettava veneillä Venesillan kautta
Pyhäjärvelle, sen avarammille ja
usein myrskyisillekin aalloille.
Viimeksi muistetaan vesien ol-
leen köyhänä vuonna 1867 Jaa-
kon päivän aikaan niin korkeal-
la, että Kankaisten pellot olivat
veden peitossa.

Pyhäjärven rantakylistä souti
kirkkoa kohti toisia kirkkovenei-
tä. Tuli Riihivalkamasta, iKal-
liosta ja Kaukolasta, viimeksi
mainitusta useita vähäisempiä
paatteja. Ainakin Riihivalkaman
ja Kallion kirkkoveneet laskivat
maihin Karttainluodossa Rauha-
niemen talon kohdalla. On mai-
nittu, että sinne soudettiin Lun-
kaan ja Hykkilän kirkkoruuhet-
kinoNäin saattoi olla kuivina ke-
sinä ja myöhempinä vuosina, [ol-
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loin kirkonkylän omaan rantaan
-oli täydessä lastissa työläs pääs-
tä. Mutta vaikeata on ajatella,
että Kuivajärven ja Kaukolan
'kirkkoruuhet olisivat ilman pa-
kottavaa syytä soutaneet ohi
'kirkkorannan. Siihen, että alku-
peräinen kirkkovenevalkama oli
'Tammelan (kirkon)kylän alla,
viittaa perinteellinen tapa, että
kun paatissa oli ruumisarkku,
-ohiattiin aina ns. kirkkorantaan,
myös Kalliosta ja Riihivalka-
masta tultaessa. Kirkkorannasta
.arkku kannettiin juhlallisesti kir-
kon eteen. - Nykyisen kun-
nantalon kohdalla on saattanut
niinikään olla sopiva maihintulo-
paikka senkin jälkeen, kun kirk-
koranta kävi matalaksi.

Kirkolle kummaltakin suun-
nalta tultaessa oli maantien var-
rella Hankkius- eli Hankitus-
mäki, jolle kirkkokansa py-
sähtyi hankitsemaan itsensä
"kirkkokuntoon. Miehet riisuivat
yltään mekkonsa, mikäli se oli
-ollutkin vain muiden vaatteiden
suojana, naiset taas panivat sil-
kin päähänsä ja kengät jalkaan-
sa ja laskivat ylöskäärityn pyhä-
hameensa alas.

Paluumatkalla soudettiin ko-
tikylään kilpaa, Riihivalkaman
ja Kallion veneet keskenään,
Lunkaan ja Hykkilän paatit taas
keskenään. Oli varmaan kaunis
näky, kun Pyhäjärvellä yhtä ai-
kaa soudettiin kuuttakin kirkko-
venettä.

Kun sitten Kuhalankoskea oli
v:n 1842 tienoilla jälleen perat-
'tu, kävi jo Venesillankin väylä
'matalaksi, eikä Kuivajärven
Jd.rkkopaattien ollut enää yrittä-

mistä Pyhäjärvelle. Lunkaasta ja
Hykkilästä alettiin soutaa Kui-
vaj ärven päähän, Kankaisten
nokkaan, suunnilleen sille koh-
dalle, mistä talvitie järveltä on
noussut ylös meidän aikoihimme
asti. Täältä on kirkolle 3-4 ki-
lometrin kävelymatka. Mutta
moni katsoi yhtä hyvin voivansa
suorittaa koko kirkkomatkan ja-
lan. Ensimmäinen kirkkopolku
vei Lunkaasta ja Hykkilästä Kui-
vajärven rantamaitse Kanttu-
rin niityn kautta Kankaisten
Kallioon, josta päästiin hevo-
niemeläisten karjatielle. Joen
yli vei (nykyisen Karjusillan
kohdalla) alkeellinen silta, jossa
ei ollut kaiteltakaan. Tuota van-
haa kirkkopolkua on muistutta-
massa vielä paikannimi Kirkko-
silta lähellä Könnön taloa. Polku
oli vilkkaassa käytössä senkin
jälkeen kun isännät olivat viime
vuosisadan puolimaissa raivan-
neet maantien Hykkilän mäkien
ylitse Karjusillalle. - Okslahden
kulmakunnalta soudettiin silloin
Erkkilän Hangaslahteen, josta
polkuja pitkin käveltiin Num-
menpäähän ja Kelhunlammin ta-
kaista harjua pitkin (ohi Saka-
ri Pälsin mökin) Pajulaan tai Sie-
raisiin. - Ei muisteta, että Kui-
vajärven takaa olisi ennen maan-
tien rakentamista kuljetettu
kirkolle ruumiita peräpaareilla,
kuten teurolaiset tekivät, vaan
ne vietiin avoveden aikana ve-
neellä Kuivajärven ylitse Kan-
kaisiin taikka Portaan puoleen,
josta pyydettiin lainaksi rattaat
ja hevonen.

Kirkkopaatit saivat nyt vähitel-
len jäädä rappeutumaan. Hykki-



Iän veneen kohtalosta ei muisti-
tieto enää osannut kertoa, mut-
ta Lunkaan viimeinen yhteisvene
poltettiin. Matti Nummenpää
muisteli, että se tapahtui Kal-
lioisten rannassa joko 1859 tai
1860 eräänä kylmänä helluntai-
maanantaina kylän isäntien läs-
näollessa. Paatti oli silloin jo le-
vinnyt ja muutenkin rikkonainen.
Airoja ei kuusivuotias Matti-poika
muista paikalla nähneensä. Muis-
tetaan toisenkin kirkkopaatin
polttaminen. Mattilan vanha
isäntä, joka 1873 muutti Jokioi-
silta Lunkaaseen ja osti Matti-
lan talon, oli kertonut nuorem-
mille, että kun hän pikku poika-
na, 1840:n vaiheilla, oli käynyt
Hokalla tätinsä luona, hän oli
nähnyt, miten Kuivajärven ran-
nalla poltettiin vanha kirkkove-
ne. Lisäksi tiedettiin kertoa, et-
tä tuhkasta noukittiin venenau-
lat ja jaettiin osakkaiden kes-
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ken. Ilmeisesti v. 1840 poltettiin
mainittu Lunkaan vanhempi ja
suurempi vene. Kylän vähäisin
kirkkopaatti kerrotaan nostetun
suojaan Mäkilän korkean pytin-
gin alle, jossa sitä säilytettiin,
kunnes se hajosi.

Niin pitkä aika oli kulu-
nut Kuivajärven kirkkoveneiden
käytöstä, etten enää 1920-luvul-
lakaan tavannut vanhusta, joka
olisi niillä soutanut. Mikkolassa
1918 kuollut Tiina olisi ollut vii-
meinen kirkkoveneellä kulkija,
mutta hän olikin jo kahta vailla
satavuotias. Hykkilän vanhan se-
pän muistetaan myös kertoneen
noista kirkkovenematkoista, mut-
ta hänkin oli kuollut jo vuosia
ennen kuin tulin Hykkilän ke-
säasukkaaksi.

E s k 0 A a 1 t 0 n e n ..

Forssan Lehdessä 28. 7. 1960.



Tuomiorovasti K. H. Seppä Iän muistelmia
Urjalasta ja Somerolta

K. H. Seppälä vihittiin papiksi
keväällä 1905 ja sai määräyksen
Urjalan vt. kappalaise'ksi. Rovas-
ti K. V. Lehtonen oli lähtenyt
ulkomaille, ja niin sai nuori pas-
tori hänen sijaisenaan mm. vie-
dä loppuun jo aloitetun rippi-
koulun. Sitä pidettiin Rauhan-
majassa, kappalaispappilan naa-
puruudessa. «Siinähän ne olivat
ensimmäiset rippikouluoppilaani,
ehkä viitisenkymmentä nuorta.
Mieluisaa olikin heitä opettaa -

Viime vuonna kuollut
T am pereen täysinpal-
vellut tuomiorouasti,
teol. toht. K. H. Se p-
p älä julkaisi 1958
suurta suosiota saavut-
taneen teoksen «Muis-
tot jäivät«. Siinä hän
koruatomin. ja sydämel-
lisin sanoin kertoo elä-
mänsä vaiheista ja elä-
mänsä kokemuksista.
T'apahtumat teoksen al-
kuosassa liikkuvat Lou-
nais-Hämeenkin seura-
kunnissa, sillä Seppälä
aloitti papillisen virka-
uransa Urjalassa ja hä-
nen kolmas papinpaik-
kansa oli Somerolla.
Seuraavaan on koottu
katkelmia hänen Urja-
lan ja Someron muistel-
mistaan.

lukutaidoltaan yleensä hyviä,
asioihin jo kansakoulussa ja ro-
vasti Lehtosen johtamassa rippi-
koulussa huomattavassa määräs-
sä kristinuskoon tutustuneita«.

Seppälä kertoo sitten, miten
saarnaajan tehtävä häntä ensin
vaivasi; hän oli ujo ja äänensä
hiljainen. Hän tarkasteli sitten
rovasti Lehtosen ·hrjastoa ja löy-
si sieltä oivallisia saarnakokoel-
mia. Kun hän oli pitänyt urjala-
laisille viisi saarnaa, hän kirjoitti



kotiinsa, että «nyt on tämä pap-
pi saarnannut kaikki, mitä hä-
nellä saarnattavaa oli«. Eivät
asiat kuitenkaan niin huonolle
kannalle päässeet. Urjalan silloi-
nen ,kirkkoherra, rovasti Natha-
nael Borg rohkaisi arkaa kappa-
laistaan ja «järjesti julistustehtä-
viä juuri niin paljon kuin katsoi
apulaisensa pystyvän toteutta-
maan«. Seppälä kehuu Borgia
hyväksi saarnamieheksi ja kult-
tuurihenkilöksi. «Laulumiehenä
hän oli parhaita, mitä Suomen
kirkon alttareilla on ollut. Tämä
laululahja takasi senkin, että kun
yhdessä 'kiertelimme hartaushet-
kiä pitämässä, hänen laulunlah-
jansa kohottivat tilaisuuksien
vaikuttavuutta .:«

Seppälä ,kertoo sitten kommel-
luksestaan, kun hän tamperelai-
seen tapaan piti rippipuheensa
saarnatuolista, vaikka se Urja-
lassa oli aina ,pidettyalttarilta.
Suntio oli tapauksen johdosta
onneton, kun ei ollut huomannut
asiaa nuorelle pastorilIe selittää.

Seppälä .kertoo sitten suurlak-
kokokemuksiaan. Kun Urjalaan
saapui viesti lakon lopettamisesta
ja keisarin myönnytyksistä, ko-
koontui asemahalli täyteen vä-
keä. Häntä vaadittiin puhu-
maan. «Toisaalta hetki otti mi-
nutkin mukaansa ja niin sävytin
sanottavani isänmaalliseen hen-
'keen. 'Tänne alas ulottuvat hä-
nen ikuiset käsivartensa' oli pu-
heeni teemana ja sovinnollisuu-
teen ja kiitollisuuteen kehoittelin
kuulijoitani.« Lopuksi yleisö lau-
loi virren Jumala ompi linnam-
me sekä Maamme laulun.

Pian kuitenkin jouduttiin ikaik-
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kialla kiihkeisiin puoluekiistoi-
hin. Seppälä kertoo tästä erään
muistelman. Rovasti Borg, mv.
Alfred Retulainen ja hän olivat
rautateitse matkalla johonkin
kokoukseen. Syntyi ankara väit-
tely päivän kysymyksistä. «Hel-
posti kiihtyvä Borg esitti monisa-
naisesti käsityksiään ajankohdan
kysymyksistä. Vanhan suomalai-
sen puolueen kannattaja Retu-
lainen oli monissa asioissa toista
mieltä, mutta ei saanut rauhalli-
sena Hämeen miehenä suunvuo-
roa keskustelussa. Tuskin mi-
kään asia oli vähääkään selvin-
nyt. 'Tällaisia nämä keskustelut
yleensä ovat', lausui Retulainen
meidän kahden jatkaessa mat-
kaamme«.

Kuusi kuukautta pastori Sep-
pälä viipyi Urjalassa. Hän tun-
nustaa kutsumus työnsä siellä hä-
nelle selvinneen. «Olin saanut
katsahtaa ihmisten elämään,
usein raskaaseen ja lohdutusta
vaativaan ja toisinaan olin pääs-
syt iloitsemaan iloitsevien kans-
sa.«

*
Somerolla pastori Seppälä oli

vt. kirkkoherrana yli kolme vuot-
ta, jonka aikana rovasti E. J.
Karanen oli tuomiokapitulin
asessorina (1906-09) . Seppälä
sanoo muistelmissaan Karasesta,
että tämä oli uskollinen arkki-
piispa Gustaf Johanssonin oppi-
las ja kehotti häntäkin tutustu-
maan arkkipiispan teoksiin. Pas-
tori Juhana Oskari Leväneri taas
kannatti evankelisen suunnan
mielipidettä.

«Hän oli henkilönä ja pappina
oma itsensä, eikä hänen kohdal
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laan näyttänyt merkitsevän mi-
taan se seikka, oliko hänellä vä-
hän tai paljon kuulijoita. - - Hä-
nen luonteessaan oli jotakin ju-
roa, joka helposti käsitettiin epä-
ystävällisyydeksi, vaikka tuo ar-
vostelu henkilökohtaisessa seu-
rustelussa osoittautui erehdvk-
seksi. Omaperäinen 'sanaval-
mius' saattoi tuntua seurakunta-
laisista loukkaavalta, vaikka sii-
hen tuskin mitään sellaista sisäl-
tyi. Kun somerolainen mies saka-
ristossa pyysi pastoriansa suorit-
tamaan jonkin pyhän' toimituk-
sen, niin keskustelu saattoi saada
tämän muodon: "Tuliskos Levä-
nen meilI kottii. Lans kaipaa ris-
timist.' - 'Kyllähän se Levänen
minun nimeni on, mutta Ikyllä te
saisitte minua pastoriksi puhu-
tella.' «

Oli ikävää, kertoo Seppälä
edelleen, että Someron papeilla
oli opillisessa katsannossa erilai-
set käsitykset pelastusevarrkeliu-
min varsinaisesta ja ytimekkäim-
mästä sisällyksestä. Kumpikin
pappi oikaisi saarnavuorollaan
- nimiä tosin mainitsematta -
edellisen sunnuntain saarnaajan
käsityksiä. Pappien välit muo-
dostuivat tämän takia viileiksi,
kertoo Seppälä. Jonkinlaista
opillista jännitystä oli seurakun-
nassa, ja papit saivat kirjeitä.
Eräässäkin neuvottiin rovasti
Karasta: «,Lukisitte joitakin Lut-
heruksen kirjoja, esimerkiksi
'Talvikukkia, että pääsisitte au-
tuuden asiasta oikeaan käsityk-
seen.«

Mutta kirkossa käytiin run-
saasti. jyrkästi pysyivät miehet
ja naiset kumpikin omalla puo-

leilaan ja miesten puoli tuntui
olevan säännöllisesti lu'kuisam-
min kansoitettu kuin naisten
puoli. Seppälä mainitsee tila van
kirkon tehneen häneen kalsean
ja kylmän vaikutuksen. Hän ker-
too sitten kommelluksestaan,
kun ei tiennyt ottaa kirkikoon
mukaansa kirkonkirjoja, kun ih-
miset tulivat kirkonmenojen pää-
tyttyä kirjoittautumaan seuraa-
vana sunnuntaina pidettävään
rippitilaisuuteen. Nimet kirjoitet-
tiin paperille. Joku sanoi olevan-
sa Kiusaan kylästä. SeppäIällä
oli vaivaa saada sitten jälkeen
päin selville, että kysymyksessä
oli Kivisojan kylä.

Mutta kun Seppälä haki kir-
konkirjoista noita oudosti lau-
suttuja 'kylien ja talojen nimiä,
hän tuli panneeksi merkille,
kuinka. samat perheet kävivät
vuodesta toiseen samana pyhänä
Herran. ehtoollisella. Olisi voinut
jakaa, hän kirjoittaa, seurakun-
nan väestön «Maarian rippivä-
keen«, «iheinarjppivakeen« ja
«syysripin osanottajiin«. Seppä-
län ajatukset johtuivat tästä ha-
vainnosta ns, tapakristillisyyteen.
Kun hän vanhalta rakentajalta
(Ikirvesmie'heltä) kysyi, millä ta-
valla hänen uskonnollinen mie-
lensä liikkui rakennushomrnissa,
miehellä oli nopea vastaus val-
miina: «Minä luen 'kolme kertaa
Isämeirän jokaisel nurkan pai-
kal«. Seppälä myöntää, etteivät
uskonnolliset menot ja toimituk-
set useinkaan kantaneet «pyhän«
leimaa. Esimerkiksi «heinäripis-
sä«, joka .saattoi kahden papin
toimittamana ,kestää 4-5 tuntia,
oli tungeskelemista ja tönimistä,



niin että pyhän tuntu näytti ole-
van poissa.

Seppälä havaitsi kaikissa us-
konnollisissa menoissa vanhan ja
uuden välistä hiljaista valtatais-
telua. Hän .kuuli kerrottavan,
että rovasti Werin teki joskus
1880-luvulla lopun jokapäiväises-
tä ehtookellojen soittamisesta.
Vanha polvi tuntui ehtookellojen
soittoa vieläkin kaipaavan. Ju-
rnalanpalvelus. ja hautaustoirni-
tuksissa kellojen soitto tapahtui
juhlavasti vanhoja tapoja nou-
dattaen. <~Kankeasti mutta her-
kästi nousi somerolaisen miehen
päähine .kellon soiton ensimmäi-
sen Lyönnin kajahtaessa. Jos ky-
symys oli 'sanomakeJl.oista', oli
pienen rukoushetken jälkeen
keskustelua: 'Vaimihminen kuu-
luu olevan, koska piän kello alko
soiton.'«

Erästä vanhaa tapaa vastaan
Seppälä tuli tietämättään rikko-
neeksi. Hän ajoi kirkosta kotiin
reellä eräänä paaston aikaisena
sunnuntaina ja otti reen kannak-
silIe lähikylän isäntämiehen. Tä-
mä sanoi pastorilIe: «Kir.kher aj-
jaa kulkusten kans, vaikk on
paastonaik«. Seppälä kertoo kat-
soneensa suurta rekiryhmää
edellään ja takanaan ja huoman-
neensa, ettei kenenkään hevosen
valjaissa ollut kulkusia eikä mui-
ta kilistimiä. Pappi koko joukos-
sa rikkoi vanhan perinnäistavan,
jonka mukaan paastonaikana ei
valjaissa käytetty ,b.i1kusia.

Yllätyksen Seppälä koki luku-
sillakin. ALkuvirren jälkeen koko
tuvan täyteinen väki ikäänkuin
yhteisestä komennuksesta laskeu-
tui polvilleen. Seppälä dcoetti ar-
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vailla, mistä tuo tapa, joka si-
nänsä häntä herkästi kosketti, oli
peräisin.

Papin aseman kaksinaisuurta
Seppälä ihmettelee. Pappi oli toi-
saalta kunnioitettu ja hänen ar-
vonsa huomattava, mutta toi-
saalta hänen Iä:helletuloonsa Iiit-
tyi jotakin peloittavaa. Seppälä
kertoo sitten viimeksi mainittua
asennetta kuvaavan tapahtuman.
Hän tervehti rattailtaankylätiel-
lä vastaan tulevaa vanhusta,
joka ei häntä tuntenut. Vanhus
tiedusteli, kuka hän oli, ja saa-
tuaan tietää, että häntä puhut-
teli pappi, mies kiiruhti pois.
Seppälä sai myöhemmin kuulla,
että vanhus ,päästyään hengästy-
neenä .kotiinsa oli sanonut: «Kyll
mar mää ny kuale, kun pappi
tuli vastaan ja huusi mull hyväm
päivän rattailtas«.

Seppälän aikana ei Somerolla
vielä ollut kunnalliskotia, vaan
vanhukset ja huollettavat SIJOI-

tettiin rahakorvausta vastaan
yksityisten koteihin. Seppälä, jol-
le oli syntynyt huono käsitys tä-
mänkaltaisesta kÖyihäinhoidosta,
halusi mennä omakohtaisesti tu-
tustumaan toimitukseen, jossa
kunta sijoitti hoidakit ,koteihin.
Rovasti Karasen viisaat sanat
saivat .kuitenkin Seppälän luopu-
maan aikeestaan. Karanen muis-
tutti, 'ettei Seppälä tuntenut per-
heitä, joihin hoidettavat joutui-
vat, eikä hoidettavia, eikä hän
siten olisi voinut arvioida kor-
vausmaksujen kohtuullisuutta.
«Joutuisit vain alakuloisin mielin
seuraamaan elämän tragiikkaa«,
sanoi Karanen ja lisäsi, ettei hän
ollut varma, olisiko ns. vaivais-
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talo ollut vihtyisämpi hoidokeille
kuin yksityisten kodit. Seppälä
tapasi mielellään hänelle tuttuja
«huutolaishoidokkeja« näiden si-
joituspaikassa ja tunnustaa, että
hän usein sai heidän olostaan
varsin myönteisen dcäsityksen.

Kolme vuotta ja kaksi kuu-
kautta Seppälä toimi Somerolla
pappina. Hän sanoo pitävänsä
suurena onnena sitä, että uskon-
nollinen elämä liikkui voimak-
kaana hänen ympärillään.
Maanviljelijät olivat usein kutsu-
neet hänet kotiinsa, milloin har-
taustilaisuuksiin, milloin perhe-
juhliin. Joen suupuolessa asuva
kauppias oli ollut hänen päivit-
täinen keskustelutoverinsa. So-
merolla hän pani merkille, että
kirkolla oli kansakoulunopetta-
jissa arvokas, kristillisyydelle
myötämielinen .kann att ajajouk-
ko. Seppälä kertoo monesti rniet-

tineensä sitäkin, mitä ponnistuk-
sia kansakoulucpettajille aiheut-
tikaan se, että heidän oli yritet-
tävä saada nopeasanainen some-
rolainen suostumaan «kirjakie-
leen«. Tuon ponnistelun Seppälä
kertoi kerran nähneensä kansa-
koulun lukuvuoden päättäjäisis-
sä, kun opettaja oli taululle kir-
joittanut 'someronkielisen' lau-
seen. Hän muistelee sen kuulu-
neen näin: «Kun mää poikkesin
Jaatlaaseen, mää kompastusin
tiäl]«, mutta tunnustaa, ettei hän
varmaan osannut kirjoittaa so-
merolaismurretta oikein.

Kun Seppälä kesäkuun loppu-
päivinä 1909 lähti Somerolta,
hän teki sen kaipaavin mielin ja
päätti, että tänne hän kerran ha-
kee vakinaiseen papinvirkaan.
Sitä aikaa ei kuitenkaan koskaan
tullut.

T ervahautojen savuja Kuivajärven
rantamailla

Elävästi mui:stan eraan loista-
van suviparvan Kuivajärven
paarteiMa suunnilleen neljän-
nesvuosisata sjtten. Olin tulossa
Helsingistä, jossa silloin oli toi-
mipaikkani, Jäin linja-autosta
Saaren ikansanpuistoan ja aste-
Iin rantaan, jossa minua obtiin
veneellä vastassa. Mikä auterei-
nen näky tyyne He ja aurinkoi-
selle järvelle, kuin joskus tou-
kokuun ensimmäisenä lämpirnä-

nä päivänä! Pian kuite:rukin ha-
vaitsen, ettei näköpiiriä harsoon
peitäkään auringonlämmön syn-
nyttämä auer, Se on savua. Tun-
nen sen sieraimiini. Keksin koh-
dankiri järven taikaa, josta vaa-
lea savupilvi kohoaa ja Iaskeu-
tuu siitä järven tyvenelle pin-
nalle. Se on Könnön talon ta-
kana. Arvaan nyt, että Könnön
Heikin tervamiilu on palamassa,
ehkä hiljakkoin sytytetty, Ta-



vallista myöhäisempi hän näyt-
tää olleen, sillä kesäkuu on
kohta puolessa välissä.

Samanlainen näky ja haju vie-
lmilttelivat täällä joskus 1890:n
tienoilla Saaren kartanon vävyä
Albert Edelfeltiä. Kerrotaan, et-
tä hän näki savujen leijailevan
Kuivajärven takaa ja souti kat-
'somaan, kai maalausaiheita et-
simään. Sierasten vanha isäntä
siellä sil'loin pohtti terva-hautaan-
sa tai - niin kuilu toiset ker-
'toivat - kaskimaataan.

Kesällä 1927 pidettiin Kön-
nöllä latotanssit. Hämäläiset yli-
oppilaat, jotka olivat Tammelas-
sa kotiseuturetkellä ja asuivat
useita viikkoja Hykkilässä, oli-
vat joukolla tulleet paikalle.
Kesken tanssitauon ilmestyi la-
·don ovelle Heikki Könnö ter-
vanpolttajan vaatteissa ja rune-
'si laulamaan mukavaa laulua
tervaäijästä. Kaikilla oli haus-
kaa. Mentiin joukolla katsomaan
'hänen tervahautaansa siinä lä-
histöllä. Niinä ,päivinä ja öinä.
jolloin Heikki ja hänen apulai-
-sensa, suutari Oskari Ilmonen
olivat rniilua vahtimassa, kir-
joittivat monet ylioppilaat muis-
tiin heidän kertomuksiaan entis-
ajan elämästä. Ja tervanpolton
kaikki vaiheet valokuvattiin mo-
neen kentaan. Se oli kuin juh-
laa.

Kolmas muistikuva on jäänyt
'mieleeni Heikki Könnön hiili-
rniilusta v:lta 1940. Hän asui
silloin jo Koivi:ston pientilalla.
joka on lohkaistu Könnön talos-
'ta. Viereiseen hakaan hän oli
latonut haloista :kekomaisen mii-
lun ja rakentanut sen lähis-
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tölle kojun, jonkalaista hä-
nen entisellä tervahaudallaan
ei ollutkaan. Tuo matala, puo-
Iititain maanalainen koju, jonka
lampimissä vahtimiehen sopi loi-
koi'lla yön pitkinä tunteina, oli
rakennettu vanhanaikaiseen ta-
paan ja oli tyypiltään niin hyvä,
että sstä käy;tiin Kansallismu-
seon tahobta katsomassa, vaikka
sen siirtäminen Seurasaaren ul-
komuseoon sitten jäikin. - Sinä
suviehtocna, jolloin Heikki Kön-
nö sytytti miilunsa, oli paikalle
saapunut runsaasti kyläläisiä yn-
nä helsinkiläinen taidemaalari,
joka sitten maalasi Heikistä
työnsä ääressä soman kuvan (on
nyt Matti Aaltosella). Hiilirnii-
lu oli varsin koI1kea. Heikki kii-
,pesi rniilunsa päälle, kumartui
polvilleen selkä meihin katseli-
joihin päin ja oli hetken liikku-
maton ennen kuin hän sytytti
tuohet. Luultavasti eivät kaikki
huomanneet, että Heikki van-
haa tapaa noudattaen siinä pol-
villaan ollen rukoili Jumalan
siunausta työlleen.

1920- ja 30-luvulla Heikki
Könnö oli Kuivajärven ranta-
maiden tunnetuin tervanpolJtta-
ja. Toiselle kymmenelle var-
maan nousi hänen noina vuosi-
kymmeninä polttamiensa terva-
miilujen lukumäärä. - Leppä-
sil1an takaisessa hongikossa muis-
tan JTIiYÖS Jussilan veljesten ter-
vimiilun jolloinkin 1920-1uvun
loppuvuosina. Minulla pitäisi ol-
la valokuva myös Eskrnanin
Kustaan tervamiilusta, jonka hän
poltti joskus 1910-luvulla Teu-
ron Lamminpään kulmalla.
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Heikki Könnö avaa vahtikojunsa oven.

Niinä monina tuokioina, jotka
istuin Könnön Heikin miilulla,
palautui puheenaihe toistami-
seen seudun vanhoihin tervan-
polmtajiin. Heikki muisti niitä
[oukon toistakymmentä, Hän se-
Iitti, ettei tervanpoltto ollut Kui,
vajärven takana hänen muistin-
aikanaan niin .s erikoisessa var-
ressa-, ei esim. niin yleistä kuin
Letkun ja Liesjärven puolessa.
Varhemmin ehkä oli ollut toi-
sin. Heikki tiesi kertoa, että
ruotsinvallan aikana (siis ennen
vuotta 1808) kruunu vaati talol-
lisilta verotervaa. Sitä varten
oli talonpojilla isoja yhteisiä ter-
vamiiluja, Hykkilässäkin Leppä-
sillan Tervahaudanmäessä sekä
Lunkaassa Oksjärven Haukilah-
della ja Ylihokan äyräällä.

.Mutta noiden kaukaisten ai-
kojen tervanpolttajia ei tunneta.
Heikki Könnö ja Matti Num-
menpää puhuivat vain paljon
myöhempinä vuosikymmeninä
Hylokilän ja Lunkaan metsissä
aher.taneista tervaäijistä, vaik-
ka näidenkin parhaista työpäi-
vistä on jo 'kulunut 70-100',
vuotta.

Heilcki Könnö muisteli, miten
hän jo 8 vuoden ikäisenä alikoi
käydä isänsä mukana tervas-
metsässä, Viimanin Jaako, joka
istui talvikaudet pirttinsä akku-
nan pielessä ohikuäkevia tark-
kailemassa, piti naurettavana
noin vähäisen pojan ottamista
tervaksien tekoon. ,.OIllks teillä
siellä kaiks nuijaa, kun kuuluu
nuijan ääntä? hän kysyi pojan



isäbtä, jota sanottiin Pikku-Mi-
koksi, >'Ei, poika panee kiveellä
vaan, niin kun minä nuijallas ,
vastasi isä. Hän ja hänen naa-
purinsa Kannila polttivat ter-
vaa rahatyökseen. Heitä pidettiin
taitavina tervanpolttajina, mutta
tavallisesti he polttivat vain yh-
den miilun vuodessa. Heikki
muisteli, miten hänen isänsä sai
usein myrskysäällä taistella mii-
lunsa kanssa. Mutta taas ker-
rankin tuuli kiersi joka taholta
niin tasaisesti, että miil u säilyi.
Ja Mikko sai jo päälliskuopasta
tervaa nuolikollrsen (60 litraa).
Leppäsillan torppari tunnusti,
ettei hän ollut milloinkaan saa-
nut seldaista tervamäärää tuol-
laisista terveksista. - Mikko ja
Viimari .tekivät kerran yhteisen
tervarniilun Palokosken jalka-
myllyn lähistölde. Heikki Könnö
muisteli olleensa siJloin 7-vuo-
tias [a vieneensä paikalle hevo-
sella tyhjiä terva-astioita. Sa-
mailla hevosella polttajat sitten
lähtLvä'i viemään tervaa Portaan
Puran OLkan kautta markkinoil-
le, ja pikku poika palasi jalkai-
sin metsien kautta kotiin. Hän
sai kuitenkin seurakseen Hyk-
kHän sepän 'Segers'iedtin, joka
palasi Rengasta »:rotokollia,
(asiapapereita) hakemasta. Kun
seppä poikkesi Lunkaassa Rit-
sille, joka oli hänen vävynsä,
piti Heikin jatkaa yksin mat-
kaa. Hän kertoi vähän pelän-
neensä Nissin kohdalla, koska
oli kuullut kerrottavan, että sii-
nä oli viety joku mies metsään
ja kiusattu siellä. - Yöälä oli
rniilulta hävinnyt Puran osuus
tervasta ja hiilistä.
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Mikkolan toropari Juha Keto-
la ja hänen isäpuolensa Sarnulr
polttivat <talvisinkin tervaa. Mik-
kolan metsistä he kokoilivat
kantoja ja kaatuneita puita ja
pilkkoivat niistä tervaksia. Kor-
vaukseksi he antoivat talolle
hiiliä. - LUI1Jkaan kylässä oli
Nissin isäntä, Topias tunnetuim-
pia tervanpolttajia. Hänellä oli
useita miilunpaikkoja,' vakinai-
simmin Laikanlammin sivulla,
jonne tehtiin oikein ratastie, sit-
ten Kuolhuhdan maalla ja lo-
pulta itse kylässä, nykyisen kan-
sakoulun kiviaidan luona. Pöy-
täpuunmäe1lä oli parikin terva-
miilua, näistä toinen kylän raa-
ta'lin. Hokan Kaakolla poltti ter-
vaa Ojaisten Eskolasta lähtenyt
Peltolan Rikhard, josta tarkem-
min mainittiin, että hän oli Jaak-
kolan Iisakin vävy. Korkeamäel-
lä oli hyvä tervaksien saanti, ja
Rikhard tienasikin tervanpoltol,
1a talon hinnan. - Vehmaan
Juha poltteli tervaa Oksjärven
takana sijaitsevan talonsa mail-
la, vuosittain useita miiluja. Tie-
dettiin kertoa, että Juha ajatti
talvirniilun päälle jäätynyttä
suorahkaa niin paljon kuin kah-
tena päivänä ennätti.

Taitavia tervanpolttajia ei ol-
lut paljon. Vast'alkajilta työ
usein epäonnistui ja tervaa tuli
vähän. Suurin vahinko tapahtui
silloin kun miilu pääsi idrniliek-
kiin. Niin kävi kerran Nummen-
pään torpparille (Malakiaksen
edeltäjälle). Miilu oli niin 'ohues-
ti peitetty, että heti kun se syr-
jästä sytytettiin, koko viripiiri
leimahti tuleen. Etäämoänä luul-
tiin itse Nummenpään torpan
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Heikki Könnö hiilimiilunsa
päällä.

palavan. - Iisakki Viimari teki
sen erehdyksen, että latoi ter-
vaksensa maapohjaan, joka oli
karkeata 'Soraa. Tähän kuoppa-
miiluun tirisi vain korttelin ver-
ran tervaa ja sekin hävisi sillä
aikaa, kun Iisakki oli kotoa ha-
kemassa tervanelikkoa. Kustaa
Viimanin rännimiilussa, jonka
hän oli tehnyt Hosiannummelle,
tunkeutuivat. li·ekit <tervaksien
alle, eikä tervaa tullut kuin
puolentoista pullollista; sen sa-
nottiin alleen kuin rommia. Kus-
taalla ei ollut malttia peittää
tervaksia tiiviisti ja pitää yllä
hiljaista ,tulta. - Kustaan veli
Heikfki teki rniilunsa Paskolarn-
min maastoon. Kukaan sivulli-
nen ei päässyt näkemään, millä
tavalla hän sen rakensi, Vähäi-
nen se kumminkin oli ollut, ja
Heikki arveli, että kun hän lisää
liekkiä, tervakset kyllä palavat
yhdessä ruoka välissä. Kun hän
sitten otti rännistä tapin pois,
ei siitä juossutkaan tervaa, se

vain veti ilmaa sisäänsä ja kuu-
lui porinaa, ikään kuin se olisi
sanonut: .tuo prat, tuo prat. Hei-
kin sanottiin nyt arvelleen, että
kyllä haudasta tervaa tulee, kos-
ka jo käskee rattia tuomaan.
Mutta enempää ei Heikki mii-
lustaan tervaa saanut kuin kau-
hankärjellisen, eikä hiiliä ollen-
kaan. - Kokemattomia myös
puij.attiin. Niinpä joku suuris-
kelmi neuvoi Hiisin Taavettia
(Letkun puolessa) peittämään
talvimiilun lumella. Taavetti te-
ki neuvon mukaan, eikä saanut
yhtään tervaa.

*
RakenteeHirsesti tervamiilut oli-

vat kahta tyyppiä. Ns. rännimii-
lu kaivettiin hiekkaiseen maa-
ham, pohjalle sijoitettiin tiinu,
josta terva pääsi juoksemaan
puuränniä myöten halssin alle
asetettuun astiaan SItä mukaa
kun sitä tervaksista valui tii-
nuun, Vanha Kannila oli selit-
tänyt rännimiilun entisaikaan
peitetyn maalla ja havonoksilla
aivan tiiviisti ja tämän 'katon'
päällä poltetun pitkiä puuuran-
koja, niin että syntyi ankara
kuumuus; itse tervaksiiri ei siis
päästetty ollenkaan valkeata.
Kun rangot ladottiin 'katolle'
pystyyn, siitä tuli korkea ja sitä
sanottiinkiri pystymiiluksi. Täl-
laisesta miilusta jäi paljon tuh-
kaa ja hiiliä, mutta kyllä tuli
tervaakin.

Kuoppamiilussa terva kerään-
tyi niinikään 'suppilon' pohjalla
olevaan tiinuun, mutta sitä ei
juoksutettu ulos ränniä myöten,
vaan nostettiin kiululla; tulosta



-ei siis tiennyt ennen !kuin miilu
oli poltettu loppuun ja kuoppa
puhdistettu hiilista ja tuhkasta.
Tällaisesta kuoppamiilusta käy-
tettiin myös tervahaudan nimeä.

Könnö kertoi, että varhemmin
ladottiin tervakset 'tuohipohjal-
1e pystyyn. Tämä Itapa oli
esim. Liesjärvellä yleinen, mut-
ta sellaisen miilun polttaminen
-oli suuri töistä; sanottiin, ettei
polttaja kahteen kolmeen vuo-
rokauteen unta saanut. Kun
poltto onnistui, oli- tervan tulo
kyllä hyvä, mutta usein pys-
tyyn ladotuista tervaksista paloi
paljon hukkaan. Huomattiin
edullisemmaksi latoa tervakset
'kyljittäin ja se tapa vähitellen
voittikiri alaa. Liesjärvehlä näh-
tiin tällainen miilu ensi kerran
1880, kun Heikki Könnö Niini-
.mäessä ollessaan sellaisen teki.

Uusi kuoppa imi itseensä en-
sin tervaa, vaikkapa pohja oli-
sikin o1:lut peitetty tuohilla ja
'haoilla. Seuraavilla polttoker-
roilda pohja jo alkoi pitää. Syk-
syn ja talven mittaan kuoppaan
kerääntyi vettä, mikä oli am-
mennettava pois, kun hauta taas
keväällä otettiin käytäntöön
Miilun peittomaa tuotiin usein
suon reunasta. Toisinaan taas
vedettiin miilun peitoksi viho-
laispesää; vaikkei se ensin ollut
kyllin tiukkaa ja vaikka sen lä-
vitse 'meni valkea, alkoi se pi-
tää, kun se rupesi huokumaan
hikisyyttä. - Sytykkeiksi otet-
tiin huonohkoj a tervaksia, sillä
viripäät paloivat aina hukka-an.
'Kun tervakset oliv-at hyvin kui-
-via, löivät virirenkaan liekit
-miilun päältä yhteen.
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Sadevedestä oli miilulle hait-
taa. Könnö muisti yhdenkin ta-
pauksen, jolloin tervahaudasta
oli ammennettava vettä ulos 30
saavlllista. Mutta kun tervaa
sitten polton edistyessä valui tii-
nuun, se tunki veden ulos. Mii-
luvalIin eteen kerääntyvää sade-
vettä yritettiin poistaa siten, et-
tä heitettiin veteen tuhkaa ja
lapioitiin näin syntynyt moska
pois.

Tervakset eivät palaneet, jos
napareikä pääsi tukkeentumaan,
Siltä varalta oli ensimmäinen
tervasvarvi tehtykin harvaksi.
Milloin haluttiin välillä ottaa
miidusta hiiliä, piti valkea siksi
ajaksi sammuttaa. Se tapah-
tui siten, että lapioitiin maata
tulirenkaan päälle, jolloin vaI-
kea tukehtui. Kun miilu oli näin
yhden yön jäähtynyt, haravoi-
tiin hiilet mon-en miehen voi-
malla nopeasti syrjään. Sen jäl-
keen miilu pantiin entiselleen
jättämällä kuitenkin syrjä yh-
destä kohdin auki, jolloin tuli
taas syttyi itsestään. Kaikki ei-
vät miilua välillä avanneet, kos-
ka oli se käsitys, että hiilien
poisharavoirnisesta oli vahinkoa
tervan tulolle.

Tervaa poltettiin talvisinkin,
joskus jo ennen joulua, jotta
saataisiin rahaa ostoksiin. Kun
talvimiilua oli valvottava yhtä
hyvin kuin suvellakin, tehtiin
valvojaIle hakomaja ja sen edes-
sä poltettiin hongantöppiä; mut-
ta silti sanottiin valvojan selän
palelleen.

TervamiiJua ei voinut polttaa
aivan loppuun. Könnön arvion
mukaan jäi kuudennes tervak-
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Tervamiilu on purettu ja terva nostetaan kuopasta tynnöreihin.

sista palarnatta. Joku kyllä saat-
toi miiluansa polttaa niin kauan,
että kansi puutkin paloivat. Mii-
lua, johon oli ladottu 20 kuutio-
metriä tervaksia, Heikki Könnö
sanoi polttaneensa keskimäärin
viikon ajan ja saaneensa siitä
tervaa 40 nelikkoa. Oli hätäisiä.
jotka vastaavan kokoisen miilun
polttivat 3 vuorokaudessa, mut-
ta eivät sirtten saaneetkaan siitä
tervaa enempää kuin 20 nelik-
koa. - Miilun sammuttamisen
jälkeen annettiin sen olla kiinni

vielä 2--3 vuorokautta, ennen.
kuin sitä ruvettiin purkamaan.

Varhaisemrnin vietiin Hykki-
Iän ja Lunkaan tervaa kaupun-
geihin, tavallisesti Turkuun. Sin-
ne Pikku-Mikkokiri ajoi kuor-
man kaksi vuodessa. Heikki oli
joskus mukana ja tiesi kertoa,
kuinka myynti tapahtui. Terva.
vietiin ensin räkärihuoneeseen,
jossa räkäri otti siitä näytteen
pistärnällä rautakepin tynnyrin.
tai nelikon suusta sisään ja va-
hrttamalla siitä tervaa. Hyvä



terva juoksi kepistä kuin öljy.
Tällaisen tynnyrin tai nelikon
kylkeen räkäri löi 'temppelikir-
veellä' kolme merkkiä, huonom-
paa tervaa sisältäviin astiojhin
kaksi merkkiä, jopa vain yhden.
Räkäriä koetettiin puijatakiri.
Jotkut kätkivät tarkastuksen
edellä huonon tervan sekaan
kuumia 'kiviä, jotta terva olisi
juoksevampaa. Terva myytiin
tavallisesti lai vureille ja kalas-
tajille, mutta osti räkärikin sitä.
Heikki Könnö muisti, että isä
kerran sai ennen joulua Tur-
kuun viedystä tervasta 12 mk
tynnyriltä. Tavallinen hinta oli
6-7 mk nelikolta. - Tervan-
polttajia 'kuormineen näki suvi-
seen aikaan myös ajelemassa
pitäjästä pitäjään sellaisilla seu-
duilla, jossa ei itse tervaa pol-
tettu. Aina taloissa tervaa tar-
vittiin, ainakin ajoneuvoihin ja
veneisiin. Tammelalaisista ter-
vanpolttajista harjoittivat täl-
laista kulkukauppaa viimeksi
liesjärveläiset. - Viimeksi Heik-
ki Könnö myi tervansa Tamme-
lan Osuuskaupan välityksellä.

Pidoista Ja

Hitaasti mittasi muinoin pirtin
kaappikello ajan kuLkua. Se
naksutteli kuitenkin päivän il-
taan ja herätti lyönneillään väen
jälleen uuteen aamuun ja päi-
väiseen työhön, joka ei suures-
tikaan eronnut entisestä puhu-
matta nyt vuodenaikain tuornas-
ta vaihtelusta. Sillä vähän oli
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Kotitarvetta varten poltettiin
ns. hätätervaa siten, että nelikko
kaivettiin maahan ja sen pääl-
le ladottiin tervaksia siksi vä-
hän, että hupuksi sopi nostaa
pata kumolleen. Padan päällä

poltettiin valkeata, jolloin ter-
vakset kuumenivat ja hiiltyivät,
mutta tuli ei niihin päässyt. Kun
aamulla meni patoineen met-
sään, pääsi jo ehtooksi kotiin
tervoineen.

Pajahiiliä saatiin tervanpolton
sivutuotteina, mutta oikeita sy-
siä poltettiin varta vasten ran-
goista. Ensin rankoja ei osattu
polttaa pystystä, vaan ne la-
dottiin kyljelleen; tällä tavalla
hiillostus ei kuitenkaan tahto-
nut onnistua. Hykkilässä ei sy-
siä poltettu paljon muualla kuin
Jussilassa. Kylkimiilun kesti
palaa 3-4 vuorokautta. mutta
isonmiilun poltossa meni jopa
2-3 viikkoa.

Esko Aaltonen

Forssan Lehdessä 13 ja 14. 8.
1960.

pitokokeista

kohokohtia maaseudun elämän
menossa. Pyhäinen kirikkomatka,
kaupungissa käynti tai lyhyt
vierailu sukulaistalossa olivat
miltei ainoita tilaisuuksia, jol-
loin riisuttiin arkitamineet ja
pukeuduttiin parhaisiin, uusiin
[alkineisiin ja sidlckiliinaan. Oli
kuitenkin kolme sellaista päi-
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vaa, jolloin arki peräti väistyi
ja jolloin juhlan tuntu levisi
pihapiiriä ulomrnaksi. Ne olivat
hautajaiset, häät ja lukukestit,

VIERAITA KUTSUMASSA

Käytiin kutsumassa vieraita
pitoshin. Naapurit 'käskettiin ja
lähisukulaiset sekä tuttuja
muualtakin. Se oli yleinen tapa,
että sieltä kutsuttiin, missä oli
oltu itsekin. Kaukaisempia lä-
hestyttiin kirjallisesti, lähinaa-
purei ta »suusanall.isestis . Isäntä
tuon asian tavallisesti kävi itse
toimittamassa, joskus suoritti
sen emäntä. Vakaasti asteli sa-
nanviejä taloon. Kamariin hä-
net kuljetettiin, sillä asia arvat-
tiin, vaikka sen esitystä vitkas-
teltiin. Ehti emäntä jo kahvi-
kuppe inaan paikalle. ennenkuin
Iaukesi: :Dlisitteko niin hyviä ja
tulisitte meille käymään, kun
tulee vähän muitakin vieraita!-
'Tilaisuuden laadusta tietenkin
riippui esityksen muodollinen
puoli. Yleensä on huomattava
se vaatimattomuus, mikä kutsul-
1e aina oli olennaista. Pidoista
-ei Juuri puhuttu, vaikka kysy-
myksessä olisivat olleet ikuinka-
kin suurenmoiset menot. Sen
jälkeen mentiin tolseen taloon ja
niin edelleen, kunnes myöhäinen
·ilta pa'kotti jatkamaan seuraava,
na päivänä.

VARSINAISET PIDOT

Määrättynä ajankohtana alkaa
vieraita saapua pitotaloon. Tul-
'laan hevosella ja jalan, veneellä-
kin, jos asuttiin vesitien varrel-
la, Kun oli kysymyksessä hauta-

jaiset tultiin suoraan kirkolta,
jossa oli oltu vainajaa saatta-
massa ja laskemassa hänen hau-
dJalleen ns. peltikranssi, joka
vuosisadan rajamailla adkoi jo
yleisesti vaihtua aidoksi kukka-
seppeleeksi. Oman kylän väkj
pojkkesi ensin ikotiin ja saapui
vasta tunnin parin kuluttua
hautaiaistaloon. Tummapukui-
nen vierasjoukko kubki hitaasti,
vakaim ilmein strrutaloon, jossa
vasta vähitellen alkukankeus hä-
visi ja kielen kannat kirposivat,
Virsiä laulettiin, vainajaa muis-
teltiin ja hänestä juteltiin. Al-
kaa vihdoin tuntikausia kestävä
ruokailu. Pöytä notkuu herkku-
jen painosta ja väki parveilee
sen ympärillä. Kymmenet ruo-
kalajit <OV1atvuoronsa perään
vaeltaneet pöydälle ja sitä tietä
nälkäisen vierasjoukon lautasil-
le. Se aika oli kaukana men-
neisyydessä, jolloin istuttiin pit-
kän pöydän ympärillä kuten
kansa Karrin häissä. Oudostel-
len oli viime vuosisadan viimei-
sillä vuosikymenenillä vähitellen
siirrytty s istuvasta pöydästä.
s seisovaan •. - Kun syönti vih-
doin päättyi, alkoi jälleen kah-
vin juonti. Tarjoilijat, musta-
pukuisina, lyhyt, valkoinen esi-
liina vyötäisillä, 'kantoivat suu-
rella .prikalla. höyryävät kah-
vikupit vieraitten ulottuville.
Perässä kulki leipätarjotin. Ai-
koinaan oli valitettavana tapa-
na, että hautajaisissakiri tarjoil-
tiin väkijuomia. Vähitellen lop-
puu kuitenkin niitten käyttö
hautajaisissa, mutta jatkuu tois-
taiseksi häissä ja muissakin pi-
doissa, kunnes yleinen valistu-
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neisuus ei enää suvaitse tuol-
laista häpeätahraa niissäkään.

Pitkin iltaa oli naisväki koon-
nut nenäliinaansa kahvileipää
kotiin vietäväksi. Kun sitten
viimeiseksi tarjottiin teetä, jo-
ka sama:lla oli merkki pitojen
loppumisesta, oli leipätarjotin
kulokuroillaan erinäisiä Ieivon-
naisia. Se kruunasi kaiken yl-
täkylläisyyden ja osoitti jokai-
selle, että vielä riittää, vaiklka
on jo paljon saatu. Näistä teen
yhteydessä tarjotuista leivistä
suurin osa doutui nenäliinan
pilckunyytiin, joten se tämä
ajankohtana oli pyöreä kuin
täyteen puhallettu pallo. Mie-
het eivät käyttäneet tällaista
«nestuukisysteemiä« vaan pis-
telirvät pikkuleipää ja muuta ko-
tiin vietävää taskurhinsa. Mutta
kun samassa taskussa usein oli
myös puoliksi palanut savuk-
~een tumppi, nuo lapsille .lky-
Iäkakkuinas vietävät herkut ei-
vät aina olleet erikoisen mie-
luista syötävää, sillä tupa'kka oli
ne maustanut omalla tavallaan.
Tässä on myös mainibtava ns.
hautajaiskonvehti, joka aina tar-
jottiin. Se oli kiiltävänmustassa
paperissa, jonka molemmat tyh-
jät päät oli kauniisti rirnsui-
tettu. Itse karamelli oli nelisen
senttiä p~tkä, kolmisen leveä ja
sentin verran paksu. Se ei ollut
erikoista herikkua eikä sitä
yleensä syötykääri vaan vietiin
kotiin, jossa niitä ennestään oli
säilössä vuosia vanhoja kymme-
niJ1Jtäin. Erilkoista tuossa hauta-
jaiskaramellissä oli se valkoi-
nen, rrhmamainen paperiliuska,
joka oli kauniisti sovitettu Ikii'l-

1
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topaperin pinnalle ja jossa aina
oli joku pienin kirjasimln pai-
nettu muistovärsy, hautalaistun-
nelrnaan sopiva ja ihmisen ka-
toavaisuutta muistuttava.

Kokonaan toisenlainen tunnel-
ma kuin maahanpaniaisissa oli
häissä. Siellä vallankin naisväki
liilkkui koreissa pukimissa
siellä jalka ikulki kevyesti ja
suunseutu oli peLkkää hymyä
ja päivänpaistetta, kunhan en-
sin oli alku-ujous sivuutettu ja
esiintymiskankeudesta vapau-
duttu. Lähisukulaiset toivat lah-
joja nuorelle parille, muut pa-
nivat lähtiessään hopeamarkan
morsiamen kouraan. Tanssi oli
häibten tärkein ohjelmanumero.
Se alkoi illal la ja jatkui harriaan
aamuun alkaen uudestaan seu-
raavana iltapäivänä ja kestäeri
jälleen yli yön. Häätanssiin osal-
listuivat muutamin pyöråhdyk-
sin usein myös kunnianarvoiset
isäntämiehet pyylevine emänti-
neen sekä muukin iäkkäärnpi
häärahvas muistellen näin men-
neiltä nuoruusvuosiaan. Kuokki-
jat eli - kuten Tammelassa sa-
nottiin - kissat elähyttivät hää,
menoja omalla tavallaan joskus
hyviä tapojalkin rikkoen.

Lukukestit olivat talven juh-
lia. Niihinkin kutsuttiin usein
kaukaisia sukulaisia, mutta ta-
vallisesti ne olivat Ikylänkes-
keisiä. Tarjoilu oli silloinkin
runsasta, sillä on muistettava,
että pientä kilpailua oli myös
siitä, ken komeammat pidot pi-
ti. Oli talon häpeä, jos ruoka
loppui ja muukin tarjoilu old
heikonlaista.
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YLEIS- JA KYLÄKOKIT

On jo aika siirtyä puhumaan
piltokokeista, sillä idman heidän
ammattiltaitoaan eivät pöydät
not!kuneat eikä päästy kunnon
pitotunnelmaan. Kokkeja oli
kahdenlaisia. Toiset olivat
omanpaikkaisia. jotka eivät juu-
ri menneet 'kotikylän ulkopuo-
'Iel'le eikä haettukaari. Toiset sen
sijaan olivat oikeita yleiskok-
keja, jotka kiertelivät pitkin pi-
täjää vieläpä naapurikuntienkin
alueilla. Kun tässä nyt liikumme
erikoisesti Tammelan puolessa,
sopii mainita nimeltään heistä
pari. Toinen oli Emma, jonka
varsinaista sukunimeä ei aina-
kaan yleisesti tunnettu, vaan
jota tavallisesti sanottiin Lait-
taja-Emmaksi. Hän asui jossa-
kin Mylly:kylän puolessa ja liik-
kui kokkina varsin laajall a
alalla sekä Tammelan kylissä
että myös naapuri pitäjien pito-
pailkoissa. Toinen oli portaalai-
nen Laakson Hilma, jota yleensä
sanottiin Laaksoskaksi. Hänen
toimialuettaan olivat pääasialli-
sesti Etelä-Tammelan kyläiI:,
mutta haettiin häntä joskus aina
Urjalaankin asti. Tässä sopii
mainita lisäksi toinenkin portaa-
lainen. Hän oli Sarinin pikku-
tilan emäntä, joka kyllä etu-
päässä laitteli oman kylän pi-
toja, joskin kävi joskus muual-
lakin mm. Liesjärvellä. (Nykyi-
sistä pitokokeista on ehkä tun-
netuin Korteniemen Katri, joka
hyvänä ruuan laittajana on pal-
jon käytetty naapuripitäjissä-
kin). Monet muutkin kykenivät
rakentelemaan kotoisia pitopöy-
tiä, srllä Suomen nainen ei

yleensä ole mikään poropeukalo
ruuanvalmistuksen paljon vaa-
tivalla työsaralla. Voidaankin
sanoa, että jokaisella kylällä oli
omia ikyläkoikkeja, jotka hyvin
tyydyttivät vaatimattomammat
tarpeet. Liesjärvellä oli Koivu-
mäen Hilda aikoinaan hyväksi
tunnettu ja kotoisissa oloissa
paljon käytetty. Viime talvena
kuollut Jokelan Nairna oli niin-
ikään kelvollinen ruuan laittaja
ja Rauhalan Hilda, joka viettää
muorinpäiviä Somerolla, kuului
samaan luokkaan. Alkäämme
myös unhoittako Syrjälän van-
haaernäntää, joka vieläkin pys-
tyy panemaan pöydän koreaksi,
jos ken näissä asioissa kään-
tyy hänen puoleensa. Samaan
luokkaan kuuluu Knuutilan Hil-
ja, jonka keitokset eivät hevillä
pohjaan pala.

Hyvän aikaa ennen pitopäivää
haettiin kokki taloon. Hänen
ensimmäisiä töitään oli sahdin
va1mistus. Se oli vaativaa puu-
haa, sillä hyvää sahtia pystyi te-
kemään vain harva armoitettu.
Mutta sittenpä siitä tulikin sel-
laista voimajuomaa, joka pani
rallattarnaan ja kiusasi tanssias-
keleiUe. Kaksikorvaisesta haari-
kasta sitä kerrankin eraissa
Rengon hautajaisissa nautittiin
sekä miehissä että naisissa. Mut-
ta si'lloinpa syntyikin sen ansios-
ta miesten kesken sellainen voi-
mannäytös, joka kuulemma ku-
mosi tuolit ja pani akat siunaa-
maan. Mutta ne olivat sentään
harvinaisia näytöksiä, joskin hy-
väsaJhti aina pani yläkamarin
lämpenemään liiatenkin, jos sitä
nautti kohtuutta enemmän.-



Toinen kokin alkutyö oli leivon-
ta. Ei ollut niinkään helppo
homma arvioida edeltä päin,
paljonko kutakin leivän laatua
tarvittiin, mutta kun kokilla oli
näissä asioissa paljon kokemus-
ta, hän kyllä tiesi, mitä tarvittiin
ja paljonko tarvittiin, kunhan
vain sai tietää vieraitten luku-
määrän. Siitä sitten alkoi uunis-
ta kehkeytyä hyvätuoksuista
setsuuria ja. muuta kar:keampaa
leivän puolta. Mutta kokin piti
myös osata tehdä hienompia
.kenditoriatuotteita, joista täyte-
kakut usein olivat oikeita mes-
tarinäytteitä. Mutta kaikki täs-
sä mainittu oli vasta alkutouhua
- vaativammat työt odottivat.
Mitä lähemmäksi varsinainen
pitopäivä tuli, .sitä korkeampi
paine pullisteli keittiön seiniä.
Mieluiset paistin tuoksut alkoi-
vat levitä ympäristöön. Ne oli-
vat sellaisia aromeita, jotka pa-
nivat ohikulkijan nieleskele-
mään tyhjää ja kärsimättömästi
odottamaan sitä päivää, jolloin
pääsisi noitten houkuttelevien
herkkujen pariin. Tätä ennen oli
talon tarhan puolella esitetty
murheellinen näytelmä: nopsa-:
jalkainen hieho ja muutama
lammas, jotka kesäkauden oli-
vat huolettomina kirmailleet
rantametsikössä, saivat nyt uh-
rata henkensä aineellisuuden
alttarille. Näitä kesäisiä ystäviä
lapset kauan kaiholla muisteli-
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vat ja k;atkeraa oli hellämielisen
naisväenkin ero hoidokeistaan.
- Ennen pitopäivää isäntä vielä
teki matkan kaupunkiin täyden-
tämään jo entisestään runsaan-
laista ruokavarastoa. Mutta sit-
tenpä olikin määräaikana sekä
syötävää että juotavaa - ja
keittiössä apulaisineen. hääräävä
kokki oli jalkeilla aamuvarhai-
sesta iltamyöhään loihtien mo-
ninaisista raaka-aineista niitä
pitoruokia, jotka kohta kannet-
taisiin pöytään vierasjoukon
ravinnoksi.

Pidot - olivat ne sitten min-
kä nimisiä tahansa - suistivat
hetkiseksi kylän elämän tavan-
omaisilta raiteiltaan. Niitten
odotus oli osaltaan vaikuttanut
edellisten päivien työtehoonkin
hidastuttavasti, sillä tiesiväthän
ne monelle ylimääräisiä matkoja,
rnil.loin neulojan pakeille, mil-
loin peräti kaupunkiin. Naisväen
valmistelut varsinkin olivat mo-
ninaisia, joskin heille hyvin mie-
luisia. Kun sitten juhlallisuudet
olivat päättyneet, riitti niistä
puhetta vielä silloin tällöin,
kunnes elämä jådleen oli entisel-
lään, Tyytyväisinä istuttiin taas
kotoisen ruokapöydän viereen.
Siinä ei ollut moninaisia herk-
kuja, mutta niistä lähti kuiten-
kin sekä sisua että voimaa, jota
tarvittiin arkisissa työsuorituk-
sissa.

Väinö KOTpijä7'vi

Forscan Lehdessä 21. 8, 1960
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"Kurjet majailivat nurkissa, saranpäät
kasvoivat vehkaa"

8S-vuotias vanhaemäntä Hilda Niittymäki Metsämaan
Korvenkylästä muistelee menneitä

Metsämaan Korvenkylän Ris-
timäen kulmalLa on Niittymäki
-niminen torppa, jossa aika
tuntuu pysähtyneen puoli vuo-
sisataa sitten. Torppa on umpi-
pihaan rakennettu ja vanhim-
mat rakennukset ovat satavuo-
tiaita. Kaikesta iLmenee myös
että leipä on täällä olLut lujissa,
mutta myös vaatimukset ovat
olleet pienet. Tämän käsityk-
semme vahvistikin sitten ta-
lon vanhaemäntä, 85-vuotias
Hilda Nii t ty mäki, joka 60
vuoden aikana on vain muuta-
man kerran pikimiLtään pois-
tunut kotinsa tanhuviLta.

Tie Ristirnäenkulrnalle poiik-
ikeaa Helsingin - Porin valta-
tieltä satalkuntemetriä Humppi-
lan ja Metsämaan raj al ta Met-
sämaalle päin. Kudrnekurmadle
johtava tie on verrattain hyväs-
sä kunnossa mutta siltä Niibty-
mäkeen johtava tientapainen on
viisainta kulkea suurimmaksi
osaksi [alan. Tärnä tien uom a
noudattelee metsän, niityn ja
peltoien reunamia ja hiljadleen
ilkäänlkuin valmistelee vierasta
siihen, mitä perillä näkee. Mut-
ta sirti hän yldättyy. Ensimmäi-
seksi hänen silmiinsä osuu pie-
nen peltopyöldm takana, katajnk-
3\Joisel:l.amäemkumpareella tuuhe-
an koillvun suojassa oleva tuuli-
mylly, joka on niin runollisen

näköinen, että ku]kij a seisantuu.
Asteläessaao iliäJhemmäJksi hän
huomaa, että myllyn vieressä on
tervaaniilu, jcmka rännilkiJn näyt-
tää olevan vielä midtei, tkäyttö-
kelpoisessa kunnossa.

Kun ikulikiij'a:sitten, tulee täiltlj
mylly- j,a miiluanäeltä ikatsaih-
taneeksi taakseen, vailkutelma
siitä, että ailka täällä on, tosiaan-
kiri pysähtynyt, voimistuu yhä.
Peltopyölin toisella puolella Iki-
visen metsän ympåröimär» mäen
r1nteeLlä oleva rakennusryhmä
on kuin tervehdys menneeltä
vuosisadalta. Ainoa" miikä tältä
vaikutelmaa rhkikoo, on traktori,
vailkka sekin on «iällä», 1913,2
mallia. Talon isäntä 23-vuo>tiars
Tuomo Nii ttymäki OIn kyn-
tämässä ja musta viiflos näyttää
vääntyvän perdn vaivattomasti.

'I'arinoimme hetken isännän
kanssa. Hän on vähäpuheinen
mies. Ja myös ikä,tev.ä, s1lliä hän
on asentariut traktoriimea monen-
laisia laätteita, joten se '1ruoiktkiii
sarkansa' siinä missä nykyaikai-
senkin konehepot. Moottorissa ei
kuulemma ollut koskaan ollut
mitään vitkaa. Yrittäeseämrne
siir-tää jutun vanhempiin aikoi-
hiri hän kehoi.tti meitä mene-
mään isoäitinsä puheille ja niin
teimmekiri.

Torpan portailla mebtä tuli
vastaan talon nuoriemäntä, jolka



ei kuitenkaan Olle Tu1OJIlli)Niit-
tymäen vaimo vaan, hänen äi-
tiinsä. Hän on nuorekas avomie-
,Hlnennainen, Hän toivotti meidät
ystäväl!lisesti tervetudleiksi ja
johdatti meidät sätten talon, pors-
tuanperakamaeiin, jonne hän
kutsui myös äitinsä. Hulda Niit-
tymäki on korkeasta iästään
huolimatta, pirteä kuin peippo-
nen ja vaiikika hän on kooltaan
pieni, häneltä varmaan on lNö
aikoinaan Iuistanut hyvin, Ja
luistaa kuullemrna vieläkin. Il-
man suostutteluia saamme hä-
net kertomaan elämänsä vaiheis-
ta.

Köyhiä oltiin, mutta
silti riitti varkaillekiri

- MiJnä olen kotoisin H'UIITlp-
piilam 'I'ourunkulmahta Tourun
töLHstä. Meitä Olli seitsemän 'las-
ta ja vailoka ansiot olivat pienet,
toimeen sentään tultiin, kosika
meiltä vielä var'k'aiJUelkin riitti.
Viinaekin meildä oli aina lääJk-
keetksi, eikä sitä muuhun ikäy-
tettykään, sillä isäni ei olihrt
[uoppo. Esim. synnyttävähle an-
nettiiri ai:na siilhen aikaan vid-
naa kipujen Iievdttämiseksi. Isä-
ni haki sitä Tampereelta pienel-
lä tammitynnyrillä. Mutta ei
siitä pal!jon meiJlle idselle jäå-
nyt, sillä tdlauksia Oilitehnyt ko-
ko kylälkunta. Kerran kun ts'änå
taas oli käynyt Tampereel:la,
meille tunkeutui suurvaras
'Paatrukki'. Se Oili kotoisin Ve-
näjä'IlIkylästä" mutta maailmalla
kulki. Paatrikki vaati vii:naa,
rahaa ja, vaatteita. Mutta me on-
nistuarnrne pidättämään häntä
niin kauan, että saatiin apua ky-

lältä, Ja mdim konna sai kiihlat
kinttuihinsa.

Tänne Niittymä!keen minä tu-
lin, 2'5-vuo1liaana. Mieheni Oska-
ri, joka kuoli jo 1931, Olli tästä
torpasta kotoisin ja se oli sildoin
siir tymyt hänen nimiinsä. Oska-
rin i:sä Joose ja hänen vaimonsa
Vappu tämän torpan olivat
vuokranneet. Joosen piti olila
suuren Hykki-nirnisen talon poi-
ka Taanmelasta, Niittymäkeen
kutalui kahden. talon, nimittäin
Pelto-Markulan ja Vahakostken
maita.

Siilloin, 'kun me tänne tul'tidn,
nämä maat olivat niin veteliä,
että sacanpäät kasvoivat vehkaa
j'a tänne johtava kinttupolku oli
valilan onneton. Kurjet ja hirvet
majailivat aivan nurkissa. Väilt-
täm.ä'ttömät rakennukset oli,
mutta työikailuj a ei ollut kuin
sirppi, vesuri, kuokka ja Iapio.
Eikä huushollikaluja pa,1jon
muita kuin pata ja lusikka. Pel-
toa oli vain muutama tynnyrin-
ala ja seikin niin hallanarkaa,
että harvoin siinä villja säilyi.
Monta kertaa hal:la vei rukiin
niin tankkaan että vain sarko-
j'€TI päistä saatiin väihm ikaJhu~a.
Perunaa ei täällä kannattanut
v~1jelilä oHenikJa'6JI1,si1tä piti tuo
läheinen Kurkistso huolen. Mut-
ta pettua ei sentään tarvinnut
syödä. Otimme tänne hoitaak-
semrne pari ruotuvalvaista ja
siitä hyvästä saimme kunnalta
viljaa. Saman pidon nuo ruotu-
mummut meillä saivat kuin
oma väikiikin ja tyytyväisiä he
sitten olivatkin. Virsikirjaa se-
lailivat päivät pitkät huulet hö-
pisten,
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Voilla koottiin verorahat
Veroa meidän piti maksaa

Kylä-Markulaan 100 mk vuodes-
sa ja Iisäksi tuli tehdä sekä hei-
nä- että eloaikana viikko päivä-
töitä omin säepirnin, leivän sai
talosta. Vahakoskehle piti niittää
eloa viisisataa sankasyltää.
Vuokrarahan kokosin vodta sääs-
tämäälä. Se myytiin Forssan to-
rilla, joskus myös Tampereella,
vaikka en minä kummassakaan
käynyt kuin pari kertaa, velje-
ni ja mieheni maräokinoilla kä-
vivät. Mei:llä oli pari kolme leh-
mää ja joka VUOSd kasvatimme
myös mullilkan, josta niinikään
saatiin verorahan apua. Joskus
täytyi myydä 1ampaitakin , joita
siihen atkaan pidettiin paljon.
Mutta ei lampaasta saanut kudn
viisi mankkaa, kun taas lehmä
maksoi 25-30 mankkaa. Ja voi-
kilosta sai parhaana aikana 2
mk, mutta joskus Oili myytävä
markallakin, Vahakoskella meiltä
kohtaan oltiin aina yrnmärtä-
väisiä ja ikun sitten saatiin lu-
nastaa tämä torppa itsenäiseksi,
eivät he tahtoneet osuudestaan
kuin 1.500 mk, mutta Pelto-Mar-
kulaan olii maksettava 16.000
maelokaa. Tosin suurin osa tor-
pan maista kuului Pelto-Mac-
kulalie. Maata tälle torpalle jäi
21 hehtaaria. Siitä on nyt peltoa
seitsemän hehtaaria, mutta
enemmän kuin puolet si~tä on
ylösotettu sen j älikeen kun mi-
nä tänne tulin. Arvaa sen, et-
tä elatusta oli hankittarca sou-
vaamalla, 'kun senlkin väJhän, mi-
tä pelto antoi, vei monta ker-
taa halla. Tuossa tuu:lirrnylly-
rnäehlä on podtetru paLjon ter-

vaa. Turkuun se terva myytiin,
samoin kuin lanikutlkdn, joita sa-
hattidn käsin Venäjän kartanos-
sa. Viimeinen tervamiilu poltet-
tiin vasta 8-9 vuotta sitten,
Metsässä souvattiin tietysti myös
sekä hakkuu- että hevosrniehe-
nä.

Pussin päivässä sai
tuulimyllyNä jauhetuksi
Vilja jauhettiin yksinoenean

tuolla tuulicnyllyllä. Hidasta se
oli, sillä kokonainen päivä ku-
lui ruispussin jauhatuiksessa.
Mutta pääsi siinä s~ttenlk!in vä-
hemmällä kuin vesimyälyissä,
Lähin sellainen oli pappilan lä-
hettyvitlä Kulun mylly. Siellä
sai varrota vuoroaan yöikaudei ja
raskaaksi se semmoinenkiri tu-
lii. Vailldka pairnennettava tuota
tuulirnydlyäkim Olli, sillIä oli va-
rottava, etteivät idvet pääs-
seet jauhamaan tyhjää, sillä
pian siitä olisi kipinä lennlnnyt
ja mylly leimadrtanut tuleen. Ja
silloin taas kun kävi kova tuuli,
oli 'käytävä sovittamassa siipien
asentoa. Mutta niin varovaisia
kuin oltiirskin, niln sittenkin tu-
lii vahlokoda, Kerranlkin siivet
lensivät kauaksi pellolle. Vii-
melksi tuolla myllyllä on jau-
hettu kaurora neljä vuotta sit-
ten, mutta sotien aikana siUä
käytettiin vielä rtnkiitakin. Ja
jauhoja sillä syntyisi vieläkin,
jos tarve vaatisi, mutta ei ny-
kyadan ihrnisidle enää kelpaa
omatekoiset jauhot. Vaiklka nyt
elisikin mistä [auhattaa, smä tä..,
nä sylksynä tuli meille rukiita
enemmän kuin Ikoskaan aikai-
semmin.



Onko teidän ailkananne vielä
tietäjiä ja pa'ramaöia ollut? tie-
dustelemrne.

Parancajiakin oli
Olihan tuolla Venäianky-

Iässä TienJhaaran Malja, joka pa-
ranteli el.iJkoå:ta.Sillä oli pussi,
jossa Oli ties mitä, ainakin suo-
loja. Siihen se nyhti aidansei-
päistä kuorenjätettä [a ilmldetti
sitten pussiaan aidanseåpäiden
välitse. Ja kyllä se usein elukat
paranemaan sai. P,itäijärrnm.eluk-
kari paranteli ojkeir» ihmisiä.
Muun muassa IkieUihJkokuumeen
se sai paranemaan. MUJttase oli
semmonen, ettei ottanut ollen-
kaan vastaan, jos parannettava
olli käynyt ·~äJäJkäri1lä.Se sanoi,
että menikää sinne vain, missä
olette ennenkin !käynyt. Sen Iuo-
na 'käytiIin parannusta hakemas-
sa kaukaaik:i:n.

Saimme vielä kUUllla,että van-
haemäntä NiittymäeHä oli ollu~
vain yksi laipsi', nuoriemäntä
Tyyne Niittyrnäen mies, joka
kuoli kolme vuotta sitten. -
Mutta ei mulle sitä synnyttäis-
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sam viinaa 'anIIl:ettu, kuten oli
kotona tapana, omaan maaruun-
sa mieheni viiriansa veti, pa-
heksui vanhaemäntä. Tyyne
Nirttymäellä, joka muuten hän-
kin on kotoisin Hurnppillaste, 0IIl

kaksi poikaa, edellämainittu
Tuomo seikä 9-vuotias Markku,
joka Niittymäessä käydessäm-
me oli koulussa.

Niittymäen 100-vuotia'an tupa-
rivin pirtissä 0!Il. kodrnilaipeinen
lakeinen ja suuri avotakka. jo-
ka on oUUItsiellä jo sihloin, kun
vanhaemäntä Hilda N1ittymäiki
taloon milniälksi tuli, Seinänvie-
rustod a ikiertälVäit JJeveät penlk:it
ja permandolaudat ovat idmeises-
ti palheista,

Vanhaemäntä näytti meiWle
sitten vielä kaunista saaliaan,
jonka hän oli ikUitonUltvielä ko-
tonaan Tourussa ollessaan, Ih-
meen ik1r'kJkain'aolivat sen värit
sädlYlIleet.

Mielemme viipyi piltlkäänmen-
neissä ajoissa, ikun ehtoori jo hJä-
märtyessä kotimatkalle l,äihdim-
me.

Esko ViLjanen.

Forssan Lehdessä 20. 10. 1960
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Köyhästä torppartkulrnakunnasta hyvin-
voivaksi pien tilaky läksi

Humppilan Taipaleenkylän vaiheita ja elämää

Taipaleen-kylä ulottuu kapea-
na suikaleena Huhtaan kylän ra-
jasta Ypäjän rajaan ja se on täs-
sä suunnassa miltei peninkulman
mittainen, Keski, ja itäosistaan
kylän maasto on hauskasti kum-
puilevaa, mutta Ypäjään rajoit-
tuva Vitikankulma an pääasiassa
suosta ja niityistä ylösotettua
alavaa tasankoa, Kuin jotakin
katseltavaa täIlekin seudulle kui-
tenkin antaakseen on Luoj a si-
joittanut keskelle ·täitä aavaa so-
keritoppamaisen Rautavuoren,
jonka reunamat ovat paikoin
miltei pystysuorat.

VAIN TORPPIA JA
KAKSI LAMPUOTIA

Taipaleen kylään 21. 10. -60
tutustumassa käydessärnme ha-
keuduimrne myös 87-'vuotiaan
Juho 0 j ase n puheille. Hän
asuu kylläkin Huhtaan puolella,
mutta on syntynyt ja parhaat
päivänsä viettänyt Taipaleenky-
Iän Myllyojan tonpassa, joten
hän panhaiteri taitaa valottaa
tuon seudun tOI1pparikauden ai-
kaisiavaithei't'a. Näin kertoili
vanhaisäntä Ojanen eli Vahte-
riiston pappa.

- Minun nuoruuteni aikana
Taipaleenkylässä oli kymmen-
kunta tonppaa sekä Frantsilan ja
Kutilan Iampuotitilat. Ensiksi-
mainittuasanottiin yleisesti vain
Rantiksi ja Kutilaa Kutiksi. Ne
eivät olleet paljonkaan parem-

massa asemassa kuin torpat, sillä
ne joutuivat maksamaan veroa
jokioisten kartanoon niin kuin
tonpatkin, koska eivät olleet edes
puoliperintöjä. Jossaikin hyvin ai-
kaisessa vaiheessa Jokiois ten her-
nat olivat niiltä itsenäisyyden
ryöstäneet. Näillä tiloilla oli pel-
toa yhteensä noin 60 hehtaaria
ja ne olivat siis huomattavasti
suurempia kuin torpat, Kun pa-
roni Mannerheim sitten rupesi
vaatimaan, että Taipaleen torp-
parien tulee tehdå taksvärkkinsä
näille lampuoticiloidle ja niiden
maksaa rahassa vero torppienkin
puolesta, Kutila luovutti tilan
pois ja osti talon Pusulasta,
Rantti taas sai lähtökäskyn, kos-
ka oli huonosti toimeentuleva
mies. Hän hankki itselleen Kai-
vieton mäeltä mökin, jossa sit-
ten loppuikänsä asui. Kartano
yhdisti Rantin ja Kutilan lam-
puotit ja perusti niiden maille
Taipaleen sivutilan, johon torp-
parit saivat tehdä taksvankkinsä.
Kun torpat sitten iasenäistvivåt,
tarjosi kartano Taipaleen sivuti-
laa sen hoitajalle, mutta kun tä-
mä jostakin syvstä ampui itsen-
sä, myytiin se eniten tarjoavadle.
Kartanon ei nimiuäin kannatta-
nut pitää näin pientä sivutilaa
täällä eridlään .keskustastaan. Sen
osti Tuure Toivonen Koijärvel-
tä, joka myi tilan pian Tuen vel-
jeksille, jollain syrutyivät Taipa-
leen ja Jaakkolan tilat. Sen jäl-
keen on Taipale jaettu edelleen



kolmeen osaan ojiaJ aakkolastakin
on lohk-aistu oma tila talon po-
jalle.

KYMMENEN VUOTTA
SAUHUPIRTISSÄ

Myllyojan torppa oli sii-
hen <Liikaankun isäni sen otti
Taipaleenkylän kaikkein vähäi-
simpiä, jatkoi vanhaisäntä Oja-
nen, - Peltoa torpassa ei ollut
lainkaan, muuta isävainaani sitä
otti ylös toistakymmentä hehtaa-
ria, vaikka olikin pikkuinen
mies. Mutta sisua hänellä oli -sitä
enemmän. Ensimmäisenä asun-
tona oli kiuas, eli savupintti, jos-
sa minäkin kymmenen ensim-
mäistä vuottani vietin. Muistan
kun katselin ikehdossa maatessa-
ni, mi ten SaJYUkoukenteli ovea
kohden, sillä ovi oli dciuasta läm-
mitettäessä pidettävä auki. Sil-
mät siellä eivät sentään pahoin
karvastelleet, sinä kun pirtti oli
jatkuvasti lämmin, sauhu nousi
ylös. Ja lämmintä riitti, vaikka
'harmaahevonen' tulikin paksu-
IliaIhuuruna pakkasilla avoimesta
ovesta sisään vanpaita nipistele-

,_~rrtään.Me mukulac saimme olla
lämmityksen aikana missä tah-
doimme, mutta eiJhän sitä malt-
tanut permannolta pois !pysytel-
lä. Eikä meitä monta ollutkaan.
Kaksi vanhinta kuoli suurina
nälkävuosina ja kolmas kohta
perään, joten vain kolme nuo-
rinta säilyi. Kovilla pakkasilla
tuotiin joskus lehmä ja porsas-
kin sisään, kun piahto oli niin
hatara, etteivät ne siellä tarjen-
neet.

Veroa Myllyojan torpasta täy-
tyi maksaa vain 20 mk 'vuodessa
eikä rt:aksvänkkiä jouduttu teke-
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maan ollenkaan, koska isäni oli
torpan korpeen ja suolle tehnyt.
Vasta sitten kun isä kuoli, veroa
lisättiin. Nykyisin Myllyojaa pi-
tää minun veljeni poika, Minä
nain tämän Vahteriston 'torpan
tyttären ja tOI1Ppa siirtyi sitten
minun nimiini, Nyt sitä pitää
poikani ja minä elelen tässävaa-
rin päivillä. Vah teris tosta tehtiin
taksvärkkiä .kolme jalkapäivää
viikossa ja lisäksi oli maksettava
12 mk rahaa. Y,l~päiviä oli teh-
:tävä aina kun 'käsky tuli, mutta
niistä maksettiin markka päiväl-
tä. Pieni se palkka oli, sillä työ-
päivä .alkoi suvisin .klo 5 aamulla
ja pääntyi klo 8 eihtoolla. Talvi-
sin tehtiin työtä hämärästä hä-
märään.

• Vahteriston pappa on vielä
hyväkuntoinen, Ieppoisasti my-
häilevä mies, joka nauttii ansait-
tua vanhuudenlepoaan kodik-
kaassa 'vaarinpytmgissään' ilo-
luontoisen ·tyttärensä Impi 0 j a-
sen hyvässä huolenpidossa.

HYVINVOIPIA TILOJA

J aakkolan ja Taipaleen -t,aJot
ovat vierekkäin hauskalla kum-
pareella. Paikkakunnan kuulu-
misia Jaakkolasta utelemassa
käydessämme talon isäntä totesi,
ettei hän paljonkaan niistä tiedä,
kun ei ole paikkakuntalaisia. Ta-
lon emäntää tämä toteamus tun-
tui huvittavan. Eikä aiheetta, sil-
lä pian selvisi, että he olivat pi-
täneet J aakkolan tilaa 39 vuot-
ta. Sekä! åsä,ntä että emäntä (0.5.
Tasala) ovat kotoisin Koijärvel-
Itä ja kaikesta näki, että he ovat
toimeliaita ihmisiä, sillä talo WM-
kutti j~PaJ herraskaiselta, Isäntä
kertoi, että hänen veljensä nimiin
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tulleesta Taipaleen tilasta . on
erotettu, Koivulan ja Päivärin-
teen tilat ja hän [puolestaan on
ldhkaissu t .Taakkolasta Halme-
nimisen tilan, jota pitää hänen
poikansa . .Taakkolan väet vaiku t-
tivat oloihinsa erinomaisen tyy-
tyväisiltä,

OIVALLISIA OPPILAITA

Oman rkoulun Taipale sai noin
35 vuotta sitten. Se on edelleen
erinomaisessa kunnossa ja Iisäksi
varsin tyylikkään näköinen ra-
kennus. Poikkesimme jutuota-
maan koulun nuorekasta opetta-
japaria Pentti ja Hilkka M ä -
k i s Itä, jotka vasta tämän 'Vuo-
den syyslukukauden alusta olivat
toimineet Taipaleella, Saimme
kuulla, että koulussa on 54ap-
pilasta ja euä J-Je ovat kaikin
puolin rnallikelpoisia lapsia. Li-
säksikou.Jupiiristä käy kymmen-
kunta oppilasta kansalaiskoulua,
Vaikka . lkoulu:pii1ri on suuri, ei
kenellekään oman kunnan oppi-
laista tule yli 5 km:n. koulumat-
kaa, mutta kahdelle Metsämaan
kunnasta olevalle k,yJJäkin. Rou-
va Mäkinen opettaa /kolmea en-
simmäistä Iuokkaa ja Pentti Mä-
kinen 4-7' luokkia, jotka on
jaettu kahteen Jäksvkuntaan.
"Koulun suojissa toimii myös
maatalouskerhopiiri. Kerhotyt-
töjä oli nytkin ,koulu1:yönpää-
t~ttyä jäänjyt harjoittelemaan
ohjelmaa piMIJpidettävään ker-
hoiltaan. Opettajapariskunta
kertoi ainaJkin tähän asti viihtv-
neensä Taipaleella hyvin.

TIETÄ TEHDÄÄN

Torppariyhdyskunnan aikoi-
hin Taipaleen tieolor olivat pe-:

rin kehnot. Kylää halkova tien-
tapainen oli niin pehmeä, etaä
rattaanpyörät vajosivat kappaa
myöten. Vähitellen tietä on kun-
nostettu ja viime syksynä: -sitä
ryhdyttiin kunnan ·työllisyyS'työ-
nä rakentamaan uuteen 'uskoon'.
Muutama päivä 'sitten työfi rvh-
dyttiin jälleen jatkamaan. Kysy-
myksessä on varsin laajasuuntai-
nen perusparannustyö, johon
osallistuu tietenkin myös ,tiekun-
ta. Tämä yli 6 kilometrin pitui-
nen tie levitetään koiko pituudel-
taan ja samalla sitä oikai s/taan.
Suuri osa työstä on jo tehty ja
kun se saadaan päätökseen, tie
on paikallistieksi kelpaavassa
kunnossa, Tämä merkitsee kylän
elämän edelleen vilkastumista,
sillä tä:llä Taipaleen kylätiellä on
nykyisin myös kauttakulkulii-
kennettä.
KYLMÄT TILAT 10 HYVIN

TOIMEENTULEVIA
Taipaleen Vitikankulmalle pe-

rustettiin maanhankintalakia to-
teutettaessa myös kuusi ns. k'Y,I-
mää tilaa. Mi ten näillä tiloilla
on vaikeukeistaselvietv ja miten
niissä .nyt eletään" siicä poikke-
simme selvää ottamaan Jalmari
Mä k elä i sen tilalle, Isäntä ei
kuitenkaan ollut kotosalla, mut-
ta talon 0 I Ra-emäntä ja hä-
nen poikansa Leo kylläkin.
Emäntä oli parhaillaan pullaa ja
piirakeita paistamassa 'taloon
työntyessämme.

--:- Mikä meidän on 'täällä elä-
essä, tällaisia pullia ja piia-akoita
vain paistetaan, naurahti OIRa
Mäkeläinen, ja pulla jota hän
meille näyttii, oli todella mahta-
va. Ja myös maukas, kuten pian
saimme todeta. J



Leo Mäkeläinen Jcertoi, että
,he tulivat tänne Vitikankulmal-
le 1948 rakennuspuuhia .alulle
panemaan. Silloin tilalla ei vielä
ollut valmista peltoa lainkaan,
mutta raivaus oli Hämeen ,lää-
nin Maanviljelysseuran toimesta
.täydessä käynnissä. Tila oli aluk-
si Tahvo ja Jalmari Mälkeläisen
yhteinen, koska heillä Karjalassa
oli ollut jakamaton tila. Sen ko-
konaispinta-ala oli 49- hehtaaria,
josta 22 hehtaaria viljelyskel-
poista maata. Jaossa tuli J alma-
ri Mäkeläiselle 34 hehtaaria, jos-
ta pelloksi tarkoitettua 13 heh-
taaria. Nyt siitä on ylösottamat-
ta enää vain puolisen hehtaaria.
.Ensimmäinen csato saatiin 1949
ja tällöin oli tila myös ja niin
pitkälle rakennettu, että elukat-
kin saatiin oman katon aJle.
Maapohja on hyvää ja varsinkin
tänä vuonna saatiin erinomainen
sato.

«KARJALAAN KAIPAAN ... «

- Kiitollisia meidän <täytyy
olla, sillä kaikki on nyt hyvin.
Aluksi oli vaikeata, kun ei edes
lampaille ollut heinää. Nyt on
riittävästi suuhunpaneavaa sekä
ihmisille että karjalle, mutta sil-
ti Karjala tulee aina mieleen.
Varsinkin keväällä. kun luonto
herää, tulee mieli niin haikeaksi,
että sydämeen 'koskee. Meidän
ti:lamme oli Muolaanjärven
Ihantaniemessä ja sen maat ulot-
tuivat järvestä järveen, Ja mi-
nun kotini oli Ihantanierneä vas-
tapäätä järven toisella puolella.
Minun mielestäni ei missään
maailmassa ole niin 'kaunista
kuin Ihantaniemesså. Siellä ta;
della ku1takäköset kukkuivat:

39

Marjamatkoilla lauloimme että
metsä helisi. Vaikka laulam minä
vielä täälläkin silloin tällöin. Tie-
tenkin yri tämme täällä elää niin
kuin Karjalassakin, mutta eihän
se onnistu, kun ei saa sarnanlai-
sia ruokiakaan. En voi tehdä esi-
merkiksi 'k,aJapiirakai'ta ja -kuk-
koja, kun ei ole kalaa. Kotona
sitä sen sijaan riitti jäidenlähdös-
tä marraskuuhun eli rääpyksen-
kutuun (räåpvs = jokin mui-
kunsukuinen 'kala) saakka, ker-
toi emäntä Mäkeläinen. '
- Mitäs niitä menneitä haikai-

let, siellä se on koti, missä pa-r-
haiten pääsee j,jhavimman lirn-
pun vierelle, keskeyttää Leo Mä-
keläinen äitinsä muistelukset.

- Niin sinä sanot,kun et enää
Karjalasta mitään muista. Isäkin
sanoo, ettei hän tätä kodik-
seen osaa ottaa, niin hyvä -kuin
täällä elää onkin, Vaiklka kyllä
kai sitä jokainen haikein mielin
elämänsä 'kauneimp;a aikoja
muistelee, jatkaa Leon äiti.

Kertokaa vielä jotakin lapsuu-
destanne, kehoitamme.

- Minä olen syntynyt Pieta-
rissa, jossa isäni oli ratavahtina,
mutta hän oli silti, samoin .kuin
äitinikin, syntyperäinen rnuolaa-
lainen. Eläkkeelle jäätyään, hän
rakensi meille ammuksen syn-
nyinsijoilleen Muolaanjärven
rannalle ja raivasi siihen vähän
peltoakin. Sitten minut vietiin
miehelään järven toiselle puolel-
le, J a sitten tuli eteen evakko-
taip ale. Siinä .minun tarinani,
. Laulakaa jokin. lapsuuoenne
laulu, pyydämme.

Hetken Olga-emäntä muiste-
lee ja alkaa sitten hyräillä:
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«Niin 'kylmä pohjoistuuli
raivoaa

tuoLI' mökin takana illalla.
Mökissä istuu pienoinen tyttö
on hento 'katse ja hyrnysuu.«
Laulu on surumielineri ja sitä

hyräillessään liikahtaa laulajan
herkkä mieli ja kyynel vieräh-
tää poskelle." Liikutustaan sala-
taikseeri emäntä siireyy toiseen
huoneeseen kattamaar» kahvi-
pöytää ja pyytää meitä sitten
maistamaan piiraitaan, Siinä ta-
rinoitaessa saamme kuulla, että
Vitikankulman 'kylmistä tidoista
tuli neljä karjalaisille, nimittäin
Mäkeläisille, joista Tahvo -Mä-
keläisen tilan on vaihtanut omis-

tajaa ja: on nimeltään Peltola,
sekä Arvi Vih-oIaiselle ja Juha
Pyykölle. Pankallisista asukkaista
ovat .tällaisen tilan saaneet Eino
Perälä ja Toivo Tujula.

Haikein mielin poistumme uu-
nintuoksuisesta : tuvasta, jossa
olemme saanut tuulahduksen Ika-
dotetusta Karjalasta, jonka pol-
kuja ja irantoja sieltä Jähtemään
joutuneet eivät .koskaan unohda.

Erikseen olisi 'kerrottava, mi-
ten Virikankulma sai varsinaisen
asutuksensa, sillä 40 vuotta sit-
ten täälMä oli vain yksi torppa,
mutta siihen palaamme myö-
hemmin.

Esko Viljanen.

Forssan LehdesSläl 23. W. 1960

"Tyhjin kämmenin Jumalan ankaria
ilmoja vastaan"

Humppilan Vitikankulman asutushist,oriaa

Humppilan Taipaleen kylän
Vitikankulma on saanut asu-
tuksensa vasta torppien itse-
näistymisen jälkeen, sillä tätä
aikaisemmin siellä oli vain Si-
leekankaan torppa. Nykyisin
tällä kulmakunnalla on .toista-
kymmentä hyvinvoivaa pienti-
Iaa, jotkanykyisetkin olosuh-
teet huomioonottaen ovat täy-
sin elinkelpoisia. Mutta vain
harvat tietävät, miten uupu-
mattoman raadannan ja vank-
kumattoman tulevaisuudenus-
kon tuloksia nämä tilat ovat.
Asiaa valaistaksemme olemme

haastatellut tänään 70 vuotta
täyttävää Arvo A h ,0 I a a, jo-
ka on eräs kaikkein heikoim-
min 'eväin' tälle kulmalle tilan
perustaneista.

- Tämä Vitikankulma oli en-
nen Jokioisten Karaanoiden Tai-
paleen sivutidan itsenäisjksi ti-
laiksi palstoitusta vanhojen torp-
pien takamaita, pääasiassa suota
ja niittyä. Nämä meidän tilam-
me maat olivat Kauriinojan .tor-
pan takamaita, joista kuokittua
peltoa oli 1,5 hehtaaria selkä heh-
taarin verran .niittua,



Minun isäni piti Huihtaan ky-
län puolella sijaitsevaa Kudma-
lan tonppaa äitini veljen kanssa.
Isäni sai sitten haltuunsa myös
Aholan torpan - siitä on aikaa
jo yli 60 vuotta - ja myölhem-
min, kun enoni muutti Forssaan
leipuriksi, hän sai- yksin nimiinsä
myös. Kulmalan torpan, Meitä
oli viisi veljestä. ja '!kulllakin kol-
me sisarta' , joten kahdenkiri tor-
pan pitäminen IkäNi päiosä.
Ahrksi siinä oli kuitenkin täydet
käsissä, sillä me pojat olimme
vielä nuoria. Vanhin veli lähti
Amerikkaan, ja niin jouduin 00-
nä tekemään kahden torpan
taksvärkin jo lfi-vuotiaana. Ja
kun kummastakin piti tethidä,kol-
me päiväJäJ viikossa, ei minulta
muuhun aikaa riittänytikään, siJl-
lä työlPäi'Viät olivat pitkiä.

Koville se alluksi otti. Muistan
kerrankin kun jouduin tänne
JärvensudMe nijttämään. Kulle-
kin oli annettu urakka, josta pi-
ti suoriutua. Kun pelto oli entis-
tä järvenpohjaa, oli siinä veden
mukanaan tuomaa santaa ja pie-
niä kiviä:ja kun yritin jättää
mahdollisimman lyhyen sängen,
viikatteeni tylsistyi heti alkuun,
Urakan 'lopulta tuU'tua tehdyksi
olin niin uupunut, etten jaksa-
nutkaan lähteä kotiin. Ranteeni-
vainaa sen sijaan niitti vain Iat-
voja: ja pärjäsi hyvin. Kun peh-
toori moitti häntä pitkästä sän-
gestä, Ranteeni sanoi, että «tuol-
ta ininä verän !kuran ja muran
rajalta sontaa ja saippuaa«, mut-
ta ei sillti yhtään lyhentärryt sän-
keä. Pian minäkin .konstin opin
ja: kuokin sarkani siinä missä
muunkin. Kuusi vuotta minä yh-
teen mittaan taksvärkkiä tein eli

oli

siihen 'saakka 'kun menin naimi-
siin ...Sen jälkeen siirtyivät nämä
tehtävät -nuoremrnalle veljelleni.

VAIN KÄNSÄISET
KÄMMENET

Naimisiin mentyäni hakeuduin
töihin Taalin tehitaillle Kemiön
saarelle, jossa pääsin masuuniko-
neen ikäJyt<täjäiksi.Siinä puuhassa
olin 'kuusi vuotta, mutta mieli
paloi kotiseudulle. V. 1917 tulin
takaisin tänne Taipaleelle ja
pääsin maanmittarin apulaiseksi
linjojen vetoon näitä tiloja pals-
toitettaessa. V. 1920 ostin ,tämän
Leppäkorven tilan, jonka koko-
naispinta-alaksi mitattiin 25
hehtaaria. MUitta Ikuten sanoin,
valmista peltoa oli vain 1,5 heh-
taaria ja sekin kovin haJllanar-
kaa, Tänne perustettiin Leppä-
korpi, Haukkarnaa, Koivulinna.
Tuomela, Korpela, Pyöli, Moi-
sio, Takala, Vitikka, Saarinen,
Mäki, Metsävuori, Porrassuo ja
Isänmaa -nimiset tilat, ja kuten
samottu, Sileekankaan torppa
täällädli ermestään, Kaikki me
olimme suurin piirtein samassa
asemassa, mutta useimmilla dli
sentään ollut ennestään mökit,
jonka myymällä he saivat hieman
alkupääomaa. Meillä ei ollut
muuta kuin velkaa, sillä, jo tilan
Iunastushinta oli 20.000 mk. On-
neksi se oli halpakorkoista kuo-
letuslairraa, jota edelleenkin
maksan 600 mk vuodessa.

- Niin, ei meillä tosi alan ollut
kuin känsäiset kämmenet Juma-
lan ankaria i;ltrnoja vastaan, sil'lä
ainoa pääomamme tänne tulles-
samme oli porsas ja vasikka,
puuttuu puheeseen tadon emäntä



Hillda Aho 1ä. - Eikä tänne
ollut edes minkäänlaista "ti·etä.
M y11yssä piti käydä Vieremässä
saakka ja sinne oli lähdettävä jo
aamuyöstä. Metsää" myöten oli
alkumatka mentävä" ja säkkjpi-
meää kun oli, minä näytin reit-
,tiäJ myrskylyhdyllä. Mutta niin
'kantoieta ja kivistä polkupahai-
'nen oli, että kerrankin kaatui
sekä kuorma että hevonen.

,. ÄITI VÄÄNSI KALJULLA
KANTOA YLÖS

- Toimeentudo oli tosiaankin
kiskottava yksinomaan omasta
.selkänahasta, sillä valtio .vei ar-
vopuutkin aivan tarkkaan, 'pel-
.loiksitulevat alueet hakattiin
täysin puhtaiksi, jatkaa Arvo
-Ahola. - -Apvqpuut olisi Ikyllä-
.kin saanut lunastaa, mutta kun
en hiivinnyt tehdä enempää vel-
kaa kuin sitä jo oli; miin ne jäi
ostamatta. Jäillkee.npäin sitä ka-
.duin, s.itlä metsästä olisi pian
'Saanut sekä arvopuiden .etcä ko-
ko tilan hinnan, 'Vain 600 run-
'koa' jätettiin rakennuspuiksi,
Osuuskassasta 'sain lainan, jonka
turvin rupesin rakentamaan. En-
siksi tehtiin saunapirtti, jossa sit-
ten asuimme monta vuotta; ja
sitten väihi1telJ.len muita, suojia.
Talvikaudet souvailin tykkänään
Jokioisteai dcartanoiden ajoissa ja
syksyt hakkasin halkoja: Kesäi-
sin sen sijaan. raivatciin peltoa.
Äiti väänsi kaljulla kantoa ylös
ja minä hakkasin juuria poikki.
Seitsemän ja puoli hehtaaria
teimme uutta peltoa kuokka, kir-
ves; ja lapio ainoina-aseinamme.
Myöhemmin raivauikseen tosin
osallistui myös vanhin poikam-

'me. Pojan ikanssa' raivasrmme
mm. tuolla näkyvän Ilveskallion
alustan. Se oli tukala työ, sillä
kantoja oli jopa kolmessa ker-
roksessa. Pitkiä päiviä teimme,
toisinaan panimme viljaa sei-
pääJlle myrsikylyhdyn valossakin,
kun päiväaika ei riittänyt. Kesä-
aikana kuokimme auringon nou-
.susta sen Iaskuun j.a ihmeesti ith~
minen sill,loin jaksoi. Äiti puoles-
taan pilti eluikoita niin paljon
-kuin suinkin mahdollista. Mutta
niinpä sitten saatoimme myydä
voita ja mulleja, joista saaduilla
Tahoilla velkoja maksettiin ja
hankittiin vältcämättömiä tar-
-vik keita.

KONEITA YHTEISTOIMIN

Ensimmäiset koneet hankirn-
.me yhteisesti. Jo samana vuonna
,kUin tänne tulimme perustimme
Taipaleen koneosuuskunnan. Pe-
-rusrahastoksi saimme osuuskas-
saha 12.000 markan lainan, jolla
ostimme Alastarolta 'höyrytko-
neen ja Loimaalta puimurin.
Kun minä olin toiminut koneen-
käyttäjänä, uskottiin näiden ko-
neiden hankinta minun tehtä-
väkseni ja minä niitä sitten myös
käytin kahdeksan ensimmäisen
vuoden ajan. Ensimmäisenä vuo-
tena puitiin 16 tilan 'viljac pel-
lolla, mutta jo seuraavana vuo-
tena rakensimme yhteisen maka-
siinin. Samana vuonna: hankim-
me myös yhteisen sinkkelisahan,
jolla sahattiin koko kulmakun-
nalIle rakennustarpeet. Sitten
myöhemmin perustettiin Etelä-
Humppilan PienviI jeli j ä)"hdisiys,
joka hankiki koneita yhteiseen
käyttöön ja joka toimii tuloksel-



lisesti edelleenkin. Varoja konei-
den ostoon hankimme iltarnilla
ja anpajaisilla ja niin me louok-
kamiehet ja piahtotyönrekijät
jouduimme vielä näytöskappa-
.leitakin esittämään, Mutta aikaa
tuntui riittävan kitiklkeen.
J _ Niin- kun oli riitettävä,
puuttuu Ikeskusteluun talon U()i-
nen emäntä, jonka Iuontoa ei an-
kara raadanta ole kangistanut,
vaikka nivelreumatismi -onkin
väännellyt sormet ja turvottanut
nivelet vääriksi pahkuroiksi. Hil-
da Ahola, o.s. Perällä, on kotoi-
sin Jokiaisilta ja yhtä köyhistä
:alloi~takuin miehensäkin. Mutta
vaikka hä,n on rniestänsä jopa
hieman vanhempi,' hän edelleen
hoitaa yksin Ikaikki emännän
tehtävät ja auttaa miestänsä vie-
lä ulkotöissåkin. Sormieri kipey-
tymisen vuoksi ikaIijaa on tosin
ollut våhennettävä. Kaikista töis-
täon näihin asti selviydyoty suu-
rin piirtein omin voimin, Vain
perunarmostossa ja puintipuu-
hassa on Ikäytetty apu voimaa ja
viime vuosina on myös loyntärni-
nen suoritettu naapurien toimes-
ta traktorilla. - Aholoilla on
kaksi poikaa, joista vanhemrnalla
on oma rnaanhankirstalain nojal-
la saatu tila, ja nuorempi on
Neste Oy:n palveluksessa Naan-
talissa.

Edelläkuvattu ei kuvasta vain
Alholan omistaman Leppäkorven
vaan kaikkien Vitjkankulman ti-
lojen perustamia- ja Ikehitysvai-
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heita. Ja Vitjkankulman tarina
taas on vain pieni luku koko
maakuntamrne ja maamme syr-

- jälkylien asuttamishistoriassa.
Olojen kehitystä kuvaa se, että
Vitikankulmalle maanhankinta-
lain mukaan perustetuilla kyl-
millä tilojlla suorittivat koneet
sen raivaustyön muutamassa
kuukaudessa, johon Ikulmaikun-
nan kanta-asukkailta kudui koko-
elämänikä.

Mainittakoon vielä, että tä-
nään 70 vuotta täyttävä Arvo
Ahola on paitsi Taipaleen Kane-
osuuskunnan perustajajäsen ja
sen ensimmäinen pitkäaikainen
isännöitsijä, myös monella muul-
la aavalla amsioitunutktrlrnakun-
rran yhteisissä riennoissa. Hän- on
toiminut 3'3 vuotta Etelä-Hump-
pilan Pienviljelijäyhdistyksen ra-
hastanhoitajana ja toimii edel-
leen, ollut :kum;i vuotta Hump-
pihllr- Ypäjän Ikytlätien tienhoi-
tokunnassa, kuulunut 2'2 vuotta
Humppilan Säästöpankin -isän-
nistöön, kuuluu edelleen .paikal-
lisen sammalkuivjkeosuuskunnan
johtokuntaan jne. Hän on myös
lehtemme vanhimpia asiamiehiä,
mistä tunnustukseksi hän on saa-
nut Forssan Lehden ansielevyk-
keen, Osoitukseksi siitä, -että hän
on taitava maanviljelijä ja joka
suhteessa velvollisuutensa täyHä-
nyt mies, hän on saanut monia
kunniakirjoja.

Forssan Lehdessä 27. 10. 1960'

Esko Viljanen.
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Elukoita myytiin ja viinaa juotiin

Someron uiimeistä kar;aporuaria jututtamassa

Karjaporvarit olivat vielä
vuosisadan vaihteessa Somerol-
la javannaan monessa·
muussakin Lounais-Hämeen
pitäjässä ..- kadehdittu am-
mattikunta, jonka vaiheilla oli
seikkailun ja 'rahan liikkuvuu-
den' tuntua. Yksi heistä, heras-
tuomari Nikolai K a II i 0 alias
Someron Nikolai, on .vielä elos-
sa ja lisäksi varsin pirteässä
kunnossa, vaikka täyttääkiri
tulevan joulukuun 3 pnä jo 89
vuotta. Muutama päivä sitten
häntä haastattelemassa käy-
dessämme herastuomari Kal-
lio kertoi .toiminnastaan kar-
japorvarina ja vähän muista-
kin elämänsä vaiheista seuraa-
vaan tapaan.

- Minä olen syntynyt Paju-
lan Pruukalla, jonka isäni niihin
aikoihin omisti, SyytingiLle jää-
dessään isäni otti haltuunsa talon
Kalliopään torpan, joka nykyi-
sen mittapuun mukaan oli keski-
suuri maatida sekin, Siellä minä-
kin sitten elämäni huolettamim-
mat vuodet vietin. 17-vuotiaarra
lyöttäydyin karjaporvari Aukusti
Vähämäen kumppaniksi ja niin
minustakin tuli 'lehmäkauppias'.
Vähämäki oli ankara juoppo,
kuten kaikki muutkin karjaper-
varit, ja sellainen kehittyi en-
tien pitkää minustakin. Tuskin
kukaan siinä puuhassa raittiina
pysyikään, sillä tilaisuuksia vii-
naryypyn ottoon oli taukoamat-
ta. Sekä osto- että myyntipuuhis-

sa liikuttaessa tuli alinomaa vas-
taan tuttuja, joilla melkein aina
oli puteli taskussaan, ja tapana
oli tarjota ammattikaverille. Niin
minustakin tuli viinaanmenevä.
Ja se on yksi ihmisen pahimmis-
ta kiusau'ksista. Se on vielä sikä-
likin kovin vaarallinen, että siitä
on vaikea päästä eroon. Minä
tästä taudistani selvisin vaimoni
avulla, sillä hän oli ankara vii-
nan vihaaja. Hänen ansiotaan
on, etten viiteenkymmeneenkol-
meen vuoteen ole kraipulaasai-
rastanut.

SONNIT TAPPELIVAT

Eniten eläimiä ostin Torrolta,
jossa Marttilan kruununpuustel-
En isäntä toimi tavallaan alaos-
tajanani. Hänellä oli tarhassaan
useinkin melkoinen lauma, jonka
sitten vahäisellä voitolla myi mi-
nulle. Mutta paljon karjaa ostin
myös Letkulta, Sukulasta. Tal-
pialtä ja .....Valkeawiidasta sekä
jonkin verran Jakioisiiha. Vä-
herupää kymmentä eläintä ei
kannattanut lähteä viemään ja
tavallisiin määrä olikin parin-
kymmenen paikkeilla, Minä ke-
räsin eläimeni Kultelan 'Matti-
laan, jossa niitä varten oli tehty
vahva aitaus. Täällä ne saivat
koettaa kuka on kukin, s~Uä jos
tuo toimitus jäi ennen lähtoä
suorittamatra, tappelu käytiin
matkalla. Siksi oli parempi an-
taa sormien jo kokoaruispaikassa
selvittää keskenään, kuka oli Iau-
man johtaja.



MATKA KESTI 5-6 PÄIVÄÄ

Lyhin matka Kultelasta Hel-
singin tielle olisi ollut Hirsjärven
kautta, muuta kun tienvarret ei-
vät täällä olleet joka kohdalta ai-
datut, kuljettiin yleisesti Joen-
suun kautta. Keväällä, jolloin
elukat olivat olleet talven nave-
tassa Ja sisällä olon sekä kehnon
ruokinnan heikenrämiä, matka
kesti 5-6 vuorokautta, kun taas
syks,yllä kesän laitumella olleiden
eläinten kanssa taipaleesta selvit-
tiin tavallisesti neljässä vuoro-
kaudessa. Tulomatka sen sijaan
suoritettiin parissa päivässä. Al-
kuaikoina, jolloin minulla ei vie-
ilä ollut hevosta, tulimme joka
toisen kestikievarivälin kävellen
ja joka toisen hevoskyydillä, ko-
vin nuukia kun olimme.

Menomatkalla oli vakituiset
yöpymispaikat. Ne olivat enim-
mäkseen torppia, joiden haltijat
olivat varta vasten rakentaneet
tarvittavat tarhat, koska näin
saivat karjankuljettajiIta pikkui-
sen kortteenrahaa ja kunnollisen
korvauksen kahvikupista ja kei-
tosta, Ensimmäinen yöpymis-
paikka oli tavaLlisesti Nummen
torppa Somerniemen Viuvalassa,
seuraava oli Karisjärven Kalk-
ka ja 'kolmas yö vietettiin vaki-
tuisesti Vihdin Nummelassa, jos-
sa kauppakarjaa varten oli tehty
oikein katollinen tuulensuoja.

Minulla oli tavallisesti pari
poikaa apunani karjaa ajamassa
jasitten myöhemmin, kun jo olin
hankkinut hevosen, halukkaita
ajajia oli tarjolla mielin määrin.
Vuoron perään istuimme rattail-
la, ja jos sää oli sopiva, oli mat-
kanteko hauskaa,
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JOSKUS TULI
TAPPIOTAKIN

Karjan myimme Helsingissä
aluJksiRautatientorilla, jossa mo-
ni osti lehmiä myös pitoeläimik-
seen, sillä siihen aikaan kaupun-
gin ympäristössä asuvat pitivät
vielä yleisesti lehmää. Myöhem-
min rakennettiin teurastamo
Töölönlahden perukkaan, jonka
karjaplacsilla elukat oli sitten
myytäivä. Tienisti vaihteli suu-
resti, Kerran sain Iaumastani 300
markkaa tappiota. Ja se oli huo-
mattava summa. Lihava lehmä
nimi ttäin maksoi niihin aikoihin
keväisin korkeintaan 60 mk"
mutta syksyllä hinta vaihteli vain
30 markasta 35 markkaan. Syy-
nä tuohon tappiooni oli viina,
kuinkas muuten. Olin Someron
markkinoilla karjaa ostamassa ja
poikkesin ahkerasti kestikievariin
viinaryyppyjä ja oltta latkimaan.
Niiden ansiota oli, että elukat
alkoivat silmissäni näyttää kovin
lihavilta ja niin tarjosin niistä
enemmän kuin toiset. Mutta vas-
tapainoksi saatoin toisinaan saa-
da voittoa saman verran kuin
tuo silloinen tappioni, Monta
kertaa tulot ja menot menivät
kuitenkin tasan, mutta voiton-
puolelle siinä puuhassa sentään
jäi, vaikka viinaa viljeltiinkiri
rutosti.

ROSVOT PELÄSTYIVÄT
VOIMAMIESTÄ

Muita huomattavia karjaper-
vareita Somerolla minun aikana-
ni olivat mm. Mikko Kiperä,
Talvisillan Noko ja Sonnin
Franssi sekä Moron Janne So-
merniemen puolelta. Nimekkäin
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heistä oli Kiperän Mikko, joka
oli kuuluisa voimistaan. 'Hän ei
-ollut huomiota herättävän pitkä
- miehellä oli mittaa kolme
kyynärää ja kuusi tuumaa -
mutta hartiat hänellä olivat kuin
"ladon ovet ja niinikään hänellä
'oli tavattoman suuri pää. Ker-
ran Mikko aiottiin ryöstääkin.
Hän oli yöpymässä lähellä Hel-
-sinkiä kotiinpaluumatkallaan ja
varmaan paikkakuntalaiset tiesi-
vät, että Mikolla oli roimasti ra-
baa plalokarissaan. Mikko oli jo
.asettunut yöpuulle kortteerirnie-
hiä varten tehdylle lavi tsalle,
Kun huligaanit tunkeutuivat si-
sään. Hän oli kuitenkin vielä he-
.reillåän ja kuuli kun tulijat jupi-
sivat, että tuonne se täytyy nitis-
tää. Tällöin Mikko kömpi rau-
'hallisesti ylös, nosti karhunkäpä-
Iillään nurkassa olleen tavatto-
man suuren täysinäisen saavin
huulilleen ja alkoi juoda. -
Täytyy tässä vähän siemaista,
kun tuntuu siltä, että on tarpeen
heittää ulos muutamia roikaleita,
jotka häiritsevät ihmisten yö-
rauhaa, hän itsekseen puheli.
'Mutta ulosheittämisen vaiv:aa ei
hänelle jäänyt, sillä kun Mikko
'oli saanut juoduksi, olivat kutsu-
mattomat vieraat häipyneet.

NOSTI ORIIN LAIVAAN

Mikon voimista olisi paljon-
'kin kerrottavaa. Kerran hän sat-
tui olemaan Turun satamassa,
kun siellä olleeseen purjelaivaan
'yritettiin viedä nuorta oria. Se
'ei puuhassa olleille miehille kui-
tenkaan onnistunut. Se kävi Mi-
kon luonnolle, koska kaappasi
varsan syliinsä ja kantoi sen Iai-

vaan. J ossakin vaiheessa ori pää-
si kuitenkin Mikkoa potkaise-
maan, niin että 'hän sai pitkä-
aikaisen selkävaivan. Mutta,
niinpä sitten Mikko myöhemmin
totesikin, ettei hän enää hevosta
nostele.

Mikon kourissa ei mies paljon
painanut, mutta suurten miesten
tapaan hän oli tavattoman hy-'
väntahtoinen. Ryyppyä Mikolle
ei kuitenkaan kannattanut tar-
jota. Tosin hän ensimmäisellä
kerralla kastoi vain huuliaan,
mutta jos sitten sanoi, että ota
toki hieman rohkeemrnin, niin
hän siemaisi putelin tyhjäksi.
Sen vaikutus ei kuitenkaan hä-
nessä paljonkaan näkynyt. Muis-
tan Mikon vielä hyvin, vaikka
hän olikin minua huomattavasti
vanhempi. Ikäeroamme kuvastaa
se, että Mikon poika nai sisare-
ni, joka oli minua vain pari vuot-
ta vanhempi. Mi:k'ko osti sitten
karjaporvarina tienaarnillaan ra-
hoilla talon Pusulasta. Siellä hän
sitten kuolikin.

HEVOSMARKKINAT
PARHAAT H-LINNASSA

Jonkin verran elukoita myivät
somerolaisetkin myös Turkuun,
mutta sinne kauppamatkansa
suuntaavat olivat lähinnä pitä-
jän länsiosista. Parhaat hevos-
mankkinat sen sijaan olivat Ha-
meenlinnassa ja sinne hevoshui-
jarit hakeutuivat aina Turun
liepeikä saakka. Markkinamies
kun olin, kävin toki siellä mi-
näkin, si:llä myin ja vaihdoin
myös hevosia. Näillä reissuillani
olivat parhaita kavereitani rää-
täili Lindholm ja talollinen Ulvi



Tammelan, Pääjärveltä. .Lind-
holm .oli kons tinsaoppinu t mark-
kinahuijari, joka retkillään sai
melko epämääräisen maineen.
Hän ei myynyt ainoastaan hevo-
sia vaan myös mm. kelloja, joita
hän virapelikseen korjailikin.
Lindholm joutui jopa poliisien
kanssa tekemisiin, mutta syyttee-
seen häntä ei sentään saatu,
Myöhemrnählä iäJHään hän oli
kaikin puolin rehti-kaveri, johon
saattoi täysin luottaa. Mutta sen
verran hän oli aikoinaan hevos-
kaupoissa yhtä ja toista jymäyt-
tänyt, ettei loppuiällään uskalta-
nut Turun markkinoille mennä.
Lindholm oli myös ankara kort-
timies, jonka kanssa ei kannatta-
nut mennä onneaan koettamaan.

Tunnen aika tarkkaan Hämeen
.Härkäcien, koska pikkupojasta
saakka olen sitä paljon kulkenut
kumpaankin suuntaan. Silloises-
sa kunnessaan se ei nykyisin kel-
paisi edes kylätieksi, mutta sil-
loin se hy.vin vastasi tarkoitus-
taan. Ja totta sen täytyi meille
'kelvaca, kun kerran sitä kuriin-
kaatkin kulkivat. Letkulla Rau-
nion talon kohdalla on siitä muis-
tona Kuninkaanmäiki, joka sai
nimensä siitä, että kuninkaan re-
ki siinä kaatui. Kivilammen
torppa Ojaisilla taas oli lankun-
ajajien vakituinen yöpymispaik-
ka. Laukkuja ajettiin Tunkuun
'hyvinkin kaukaa ja monesti oli
matkana pitkiä jonttureita. Näil-
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le .tienoille -hukkui myös Silvon
isännän pata 'ja siitä syntyi sa-
nonta, että löytyi Silvon patakin,
vaikka Härkätielle hukkui. Silvo
ei tosin sitä itse löytänyt, mutta
väitti jonkun padan löytäneen,
koska se kadonnut oli. Joskus
Härkätiellä oli vilkas liikenne,
mutta oli aikoja, jolloin se rup-
pasi ruohotturnaan.

Pisimmän ajan tämän tien
tuntumasta olin poissa silloin
kun jouduin kolmeksi vuodeksi
Lappeenrannan rak uunaryk-
rnenttiin. Se oli hyvä koulu ja
hyvin siellä olisin pärjännyt, el-
len karjakauppamatkoillani olisi
oppinut ylenmäärin viinaa vilje-
lemään. Tuo tottumus minut
saattoi sielläkin. moniin tukaliin
tilanteisiin. Sanon vieläkin, että
se on maailman pahimpia vikoja
ja kiitän vaimovainaatani siitä,
että tuosta paheesta ajoissa pää-
sin erilleen.

Mainittakoon vielä, että 'kar-
japorvarin' ammatista vaimonsa
vaatimuksesta luovuttuaan van-
haisäritä Kallio on toiminut 20
vuotta kauppiaana ja sen jäl-
keen noin 40 vuotta maanvihje-
lijänä. Hänelle on uskottu moni-
naisia Iuottamustoimia, joiden
tunnollisesta ja jänkevästä hoi-
dosta tunnustukseksi hän on saa-
nut herastuomarin arvonimen.

Esko Viljanen.

Forssen Lehdessä 12. 11. 1960
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Monta hikistä parvaa olen kas ken kaadossa
viettänyt

Korpikulman herastuomari muistelee menneitä

EräiLlä maakuntamme korpi-
kulmilla on oLLut onni saadCL
asukkaikseen miehiä, jotka
ennakkoluulottomasti ovat

,seuranneet aikaansa ja siten
vaikuttaneet ratkaisevasti ko-
ko kulmakunnan kehitykseen
ja elämänmenoon. Yksi heistä
on syrjäisen Loimosten kylän
perukoilla aherteleva heras-
tuomari Kalle L a m m in pää,
joka monessa asiassa on ollut
kylässään ja jopa koko Tam-
melan pitäjässä edelläkävijä-
nä. Seuraavassa kerromme
pääpiirteitä Lamminpään ja
hänen samannimisen tilansa
vaiheista, joista samaLLa ku-
vastuu koko Loimosten kylän
kehitys.

Aiheen herastuomari Lammin-
pään juttursil[,akäyrstiimrne saim-
me siitä, että hän twli eilen toi-
mineeksi 25 vuotta Pohioismai-
den Yhdysp'a,nlkinForssan kont-
torin vabvodana. TärrnJänmerkki-
päivän, [ohdosta kävirvät pankin-
jrdhtada Henry Ra n t ala ja
panikin vauvoja ev.luutn. A.
E s k 'Ola häntä terveh timässä.
:Me olimme .l;yöttäytyneet mu-
kaan :kosllm näin saimme hyvän
tiäaisuuders herastuomarim, haas-
tattelemiseen,

Kahvipöydän ääressä istues-
samrne johdatimme pu!heenmen-
neisiin vuosjkymrneniin. Hieman
empien Lamminpää aikaansaan-

noksistaan kertoi, koska hän ai-
tona hämäläisenä tallonpoilkana
pelkäsi kovin niistä pibkietävän
oman kehun. Mutta sukunsa var-
haisemmista vaiheista [a oloista
Loimosissa entisaikaan hän sen
silj,aan jutteli lämpimin mielin,

Tila perustettu Suomen
sodan ailkoihin

- Sukumme on peräisin Tam-
melan Sukulasta ja se on muast-
tarua täome !Suomen sodan aikoi-
hin. Silloin olh71atmiehet niin
taekoin sotahommissa, että sep-
päikin oli tuotettava SukUll'aiSl1Ja
saakika, Hän mielistyi Loirnosiin
ja rakensi ihselleen väihäisen
asurrnrksen tuohon lammin ran-
nalle, jossa vieläkin näkyy pir-
tin perustuksen jäJlJkj.ä.Varmaan
hän nimitti paikkaansa Lammin-
pääksi, milkä nimi sitten on säi-
lynyt ja lammia On ruvettu sa-
nomaan Lamminpään lammikai.
Tämä tila oli sillodn kruunun
puustel'li, johon tosin Iku<u~ui
vain metsää, mutta sitä oliikin
sibten 450 hehtaarin alaa. 'I'iettä-
västi jo muutaman vuoden ku-
luttua seppä sai lunastaa paikan
itsenäiseksi,

Hikisia päiviä
kaskenkaadossa

KUn minä olin vähäpoika. ei
tällä tilla.raa vielä oHut peltoa



kuin alun toistakymmentä heh-
taaria ja sentään minä olen jo
talon viides isätuta. Tämä tila
on periytynyt aina isän tä tauon
vanhimrnajle pojallle, munta nyt
se siirtyy keskirnmäiselle, sillä
vanhjmrnalila ja nuoelmmalla po-
j.ali1ani on jo omat tästä päätHas-
ta erotetut ja yhteisvoimin ra-
~eI!l.netut tiilat.

Siihen ailkaaneli 60-70 vuotta
sitten, oli kaskivHjell'Ys tääil.lä
Loimosissa ainakin Lammin-
päässä, vielä varsin yl'eistä. Mon-
ta hikistä päivää mimelkin Ollen
1k000,ea kaatanut ja niitä po'htta-
mrt. Kovin suuria nuo kasket ei-
vät ohleet, vain noin puolisen
hehtaaria, siNä ne olivat lujan
työn takana. Toisinaan ne kas-
voivat oikein hyvin, mutta toisi-
naan taas ne eivät antaneet pal-
jon mitään. Ratkaisevaa oli se,
miten poltto ormistui. Jos raivio
paloi tarkoin, ruis kasvoi ko-
mialksi, mutta jos palamista olli
vier tamällä autentava, tulos ei
ollut yhtä hyvä. Viertärniseen
turvauduetiln s~Hloin,kun r-aiviot-
le j.äi palamattomia la[[kIkU(ja.Sil-
loin sytytettiio, rangat, jotka oUd;
jutattu ja koottu kasoihin kuivu-
maan. Niitä vieritettiin v a,lJ.1 -

koi 1 la palaanettorniläe pailkoil-
le, mudta ne eivät sittenkään pa-
laneet niin puhtailksi kuin apu-
iIDeinoitta roihuneet kohdat.

Aina!k:in mimam aiJIDanail1ikas-
kista otettiin vain yksi laiho,
mutta niinpä niihin sitten sie-
men tyi metsä miltei välibtömästi
ja kasvu oli hyvä. Minä olen jo
myynyt padjon tUlklked,aselraisil-
ta kaskenpaikohlta joita itse olen
ollut polttamassa. Eikä kaskis-
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ta enää ole muita merikikejä kuin
[oitakin naur iskuoppien j.äljHtä
olevia syvänteitä. Tavallisesti
'kaskiim nimittäin kylvettiin myös
pieni palla naurista ja haudilckai-
ta tehtiin tietysti heti kun naat-
teihin vähän juurta ilmaantui.

Pellot kasvoivat sammalta
Kaskenpoätto oli näsllä main

niihin ailkoihin vielä miltei vält-
tämätöntä, si'llä raivatut pellot
olivat silksi vesiperäisiä, etteivät
ne padjonkaan kasvaneet. Monin
paikoin i.lmaamtui saroifle sarn-
mailta ja selvää on, ettei niillä
vilja menestynyt. Muutamat
tääillä Loirnosissakin yrittivät
hävittää siitä kuivabla aiika,a polt-
tamadla, mucta me emme onneksi
sitä tehneet, sidlä samalla paloi
myös ruokamulta ja jäljel!J.e jäi
vain ruosteenväristä rompolia.
Mekin olirnrne @ylliä aikeissa
ryhtyä pobttopuuhaan, mutta
juuri silloin meille saetui tudernaan
Rengossa tilaa pitävä encni ja
m,än sanoi, että älkääte~ö sitä,
pojat, joudutte varmasti katu-
maan. Ja niin se jäi tekemättä.
Sen sij aan haimrne Pusuilasta
!k'allJ~kiasuuret määeät ja saim-
me sen avuela sammaleen häviä-
mään. Nyt kun vesiä on Lasket-
tu, nämä maat kasvavat hyvin.
Ja sitä mulka a Ikuilu lk,aisvulpara-
ni se antoi myös ilnto'a uuden pel-
Ion raivaamiseen, vaikka kuok-
ka, kirves ja lapio olivatkin a1-
noat työvälineet. Satun nimittäin
muistamaan vielä senkin aij>an,
jolloin merlde ostettiin ensimmäi-
nen ns. poikasaha. Siinä oli aina-
kin parin tu:uman levyinen terä
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ta pakina katajasta taivutettu
kaari, Huonosti se puuita puei
nyikyajan saJhoiihin verr-attuna,
muitta merikitsi melkoista paran-
nusta ndihin aikoihin, kun polt-
topuuukin o'li katkottava kirveeil-
J,ä. - Minun ajkanarii raivattiin
peltoa niin paljon, että ennen
ikJuiIlltilan poukieni kesken [aoin,
meiHä 'Oli viljeltyä maeta 38
hehrtaaria. Metsää ei tietenkään
olle enää niin paljon kuin aikoi-
naan, sihlä huomattava osa siitä
jäi torpparejlle, mutta 'On meijlä
maata yhteiseen vieläkin 288
hehtaarinalaa.

Ei päässyt kuin purilailla
T'iet tänne olivat minun nuori

ollessani kovim kehnot. Ratas-
pelillä sentään jotenkin Tamme-
laan päin pääsi, muitta ei Urja-
lan-Helsingin tie'!,]:e, vailkka se
on tuossa muutaman kilometrin
päässä. MUitta sitten val'letustöi-
tä tekevät venälläiset haaskasivat
Tammelaarikin pain johtavan.
tien niin tyystin, ettei sinnekään
tahtonut enää päästä kuin purri-
laat perässä. Kun niihin aiikoi-
hin tuli juur! voimaan uusi tie-
'laki, loka edellytti myös kylä-
teiden perustamista, tein heti ha-
kemUlksen tästä omasta tiestärn-
me. Ja niin Loimosten He oli
ensimmäinen, joka Tammelassa
kylätieksi haettiin. Myöhemmin
saim sitten avatuksi myös tien
Urjeilan-c-Helsingim tielle, vaiiklka
Forssa -'yh;tiö paniikin korvin vas-
taan. Se ei nimittäin silloin vie-
lä tietä olisi tarvinnut, kun puu-
tavara ajletJtiin talvisin vesien
ran'll'oiJHe ja kuljetettiin FOil\S'-
saan ui'ttarnailda. Tuosta meidän

Iammestakin on ,täthtenyt luke-
maton määrä hallko- ja 1JuJkIkipy-
räitä Pehkijärveä ja sieltä edel-
Ieen Kuivajärveä ja Forssaa koh-
den. Ponttooneiilla ne varokkien
avulila hiriaetiin ja hyvin se kä-
vikin, sinä muistaripa vielä, kun
työ'njohtada Harjuneri siirsi tuos-
ta lamrnista 32.000 tulkkia Pehki-
j,ärven puolellle yhden ainoan
vuorokauden ilwluessa. Si'lloin
niissä molemmissa oli vettä
runsaammin kuin nyt. Mutta
onpa ollut ailka, jolloin se on ol-
lut paljon vähemmässäkiri kuin
tällä hetkellä, nimittäin tämän
vesireitin penkauksen jälllkeen.
Vuosien varreela la,skuljoet ja oj'at
ovat allkaneet lhiil!jal:l!eentäyttyä
j'a vesi nousta. PCJJrivuotta si't-
ten pantiin vireille Iaskuväy-
län perkauahanke uudelleen,
muuta tuloksia siitä ei vielä ole
kuudumrt ja saattaa 011a, ettei
kuulukaan, Nykyisin nimittäin ei
enää järviin kosketa niin helpos-
ti kuin aikaisemmin. Ja meidän-
kin pynkimyksenärnrne on kuiva-
ta tämä lammi ja Pehkijärvi ko-
koriaan. Lasku-uomia tarvitsisi
alentaa vain metrin, kun nämä
vedet jo kmivuisivat ja samalfa
saataisiin pelloksi myös Susiik-
kaanlampi, josta yksin tulisi vit-
[elyskelpoista maata 72 hehtaa-
ria. Koko hyötypinta-ala olisi
varmaan yli 200 hehtaarin.alaa.
Jonkin verran veden pintaa pi-
täisi kuitenkin saada lasketuksi,
sinä nyt se a,l'kaa [älbeen nousta
pehl odll e.

Viinaleilit vuotivat
Ennen vanhaan täälrt:ä käytiin

usein marfkkinoi lla myös Hed-



simgissä, jonne pääasiassa varsin-
kin suvisirr myytiin Iiikenevä voi
ja 1ilha. Kolme vuorokaubta tuo
matJka ~elsti jy;tisteBä,taJlvisin
siinä vierähti jlolpa, ne[jiäJldn päi-
vää. VliJhin ään~n matkaan koe-
oottiin '1äJh1JeIä,silollä ros Se tUlli
tiedoksi, niin Ikuor.rnaan ilmes-
tyi monennäköistä :lleiiliä, jviillla
piti tuoda viimaa. J a vielä tuon
olisi tehnytikiln, [os ne I'eilit oli-
sivat olleet pitäviä. M'llItta sitäpä
ne eivät oliLeet. Saippuaa prti ai-
na varada mukaan, että sai niiden
saurnoja tulkittua.

Ensimmäisenä sähkö
ja puhelin

Kuten jo ,ailussa tulli todetuksi,
herastuomari Lamminpää on
paitsi tie- ja perkaushanklceiden
alud'lepanija, myös monessa
muussa suhteessa oHut edee1lLälkä-
vijänä. Hänen tilaaiJJeen on ensim-
mäisenä Loimosissa hanlkittu
mm. sählkö ja puhelin. Sählkö
saatiin adulksi Laurilan turbii-
riista Teurolta ja Ikun sen toimin-
ta lopetettiin, Lamminpää hank-
Iki bensiiniflä käy~än generaat-
torin, joNa 'jaulhoi' Itse säJhköä
omiksi tarpeilkseen, olipa hänen
gerreraaötorinsa <kiäyttäÖälnä toisi-
naan tuulirnyl'lykin. Puhelimen
hän hamlklki niinilkään jo kollmi-
senkyrmnentä vuotta sitten eli
miiltei v.äli btömästi sen jälkeen
kun T,€'U!I'IOIIl,'Puheäinosuuskunta
OILiperustettu, vailoka joutuikin
ylksinään ralkentamaan linjaa vii-
tisen tki,l:ometriä. Lamminpään
toimesta Loirnosim. saatiin myös
kansakoulu. Se tuli tavadlaen

niin lkuin vahdmgrsssa, mutta se-
hän 0Il1 sivuasia. Näin ~e:rtK>i
Lamminpää Ikou!lun syntyvai-
heista.

Koulu 'vahingossa'
Satuin kerran menemään kun-

nanlkoik:oulkse:en, jossa oli käsitel-
l1Jäv.äJnäIk,ansalkloulum perustami-
nen Kuuslarnmifle. Tätä asiaa
ajoi Aäi-Matuilan isänmå, mutta
'DeUirOO1kouäun sjj~loinl€'l1'opetta] a
O. Rinne oli sitä vastaan. Hän
viihj asi mdn ulle, että pane sinä
aduHe koullll'IlJ perustaminen Loi-
mosiin, niin siihen kuuslamrni-
Iaisten hanke kui'V'UIU,koska Loi-
monen on sentään paljt>n huo-
nomrnassa asemassa kuin Kuus-
ilammi. Minä tein Ibyötä käsket-
ty,ä ja tartlosin lkioUlllUJavarten, ti-
l<llt omasta rakenouksestam. J'a
anornulkseni tUlli - Y'llätylklseiksi
itselJil'endikin-:- hyv.älk:sy,tylksi suu-
remrnjtta puJheitta. TäJä!l1ä meillllä
Ikioulu toiimi srtten viiti:s:e.nV1UIOtta.
Ja kun sitten omaa Ikouiliulj;'aljo-a
ryhdyttiin puuhaemaan," mma
ehdotin, että se ralk>enn1ettaisiin
läJhemmliJksi .Pääij,ärveäJ, jotta se
tyydyttäisi molempien tarpeen,
MUJtta päJäijäil'Veläi'set vaativat
'omaa lkoUllua eivätkä siis suostu-
neetelhdotu/klseeni. Nyt he siltä
vanmaan katuva't, [k,umloma kou-
lum,s.atUllle'e oppilaiden-· puuttees-
sa ensi Ikev,äämä lalkkåUJtetta-
vaksi. MUItta sanon, vielä, ettei
rnilkäätn ole rninul'le Oil:lut mielui-
sampi asia kuin oman koulun
saaminen, sHiLä Teuroläa, Hylk!ki-
Iässä ja lk1r1kionlkY'läissä saalklka
f'a:sten oli tääJltät miiltei tiettömien
taipaleiden taikaa lkäytä'Vä. 'OH
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selvää, että sellaisissa olosuh-
teissa 'Va11Il,harvat 'lapsensa kou-
luun panivat.

Ilonaiheita itsestään

ThdJe!ttatko:Onvielä, että heras-
tuomari Lamminpää on jo 29
V'UJOäaohlnrt Y'htälj aksoisesti Iau-
tarniehenä ja että hänelää edel-
Ieen'kin on monia luottamustoi-
mia, vaifkika täyttääikin jo va-
j a,an ~Uluikauden lkuJluetua 77
vuotta. Ja nyt tulJ.,eeHOITI aiheita
jo muidenkin kuin omasta toi-

mesta, halkoohan kylää nyt kes-
topäåhlysbebty valtatie, JOItamyö-
ten autojla hur istel'len pääsee
Forssaan neljännestunnissa eikä
Hämeendirmaan Ikestä paiLjoaikaan
lk'aU!emmi;nsitten kUn tie' :lopuU,-
lisesti vafmistuu, martlkaa kun
sinnekertyy vain 33 rkm. Ja nyt
on tietenkin muissakin Lodrnos-
ten taloissa kuin Lamminpäässä
säihlkö ja puhelin, jopa televisio-
kino Ja myymäläaotot tuovat
vältbämättömä! tarviJkllreet msltei
pihaille asti.

Esko ViLjanen..

Forssan Lehdessä 3. 12. 1960

forssaLaisten vielä hyvin muis-
tama Kustaa Aadolf österman
ja edeLleen tämänkin poika
Väinö olivat soittajia, voidaan
laskea musiikkiperinteiden
kulkeneen Kirstilän suv,ussa
viisi polvea peräkkäin.

Lounaishärnäläisiä pelimanneja

Kirstilän-Östermannin soittajasuku

Tamme>Lan pitäjän Kydön.
kylässä on Kirstilän talossa ol-
lut aikoinaan oikein soittajasu-
ku. Kirkonkirjoista päästään
kiinni' v. 1822 syntyneeseen
Kustaa Kaaponpoikaan ja hä-
nen veljiinsä Juhaan, Anttiin
ja Tuomoon. Elävä muistitie-
to kertoo, että näistä veljek-
sistä muut paitsi Tuomo oLivat
taitavia kansanpelimanneja.
Mutta vain sukutari7wna on
säilynyt tieto, että veljesten
isäkin, Kirstilän Kaapo ja vie-
lä tämän isä, jonka nimeä ei
enää edes muisteta, oLivat ol-
leet peLimanneja. Kun sitten
tässä mainitun Kustaan poika,

Kustaa" Juha ja Antti Kir.st1lä
kävivät Kydöstä käsin soittomat-
koilla pitkin pitäjää. Kerran he
soittivat Mustialan opistolla lää-
nin kuvernöörillekin. Juha ja
Antti Jäivät sitten kalksin. Tam-
melan lisäksi he !kävivät häitä
soittamassa myös Lopen. Rengon
ja, Urjalan pitäijissä. Kun yksi
nääsoittomatka 'kesti usein koko
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Kustaa Aadolf Österman 1930- luvulla.

viikon, eivät veljekset voineet
ottaa vastaenkaan kaikkri'a
pyyrrtöj å, Juha Kirstilä, joka lo-
pulta jäi asumaan kaksin äitinsä
kanssa Kytöön, teki sitten yksin
soittomatkoja, usein Forssaankin.

Kustaa ja Tuomo olivat muut-
taneet Sukulan kylään. Täällä
Kustaa meni nairndsiin Eeva-
Kaisa Dtnktigin kanssa (s. 1831).
Kustaa oli Knaapiri ja myöhem-
min J aakikolan kinjoissa, ensin
[yvätorpparina, sitten mökkiläi-
senä, Uskonnollisista syistä hän
vähi tellen 1alkkasi soittelemasta"
ja vallin viinaa» voimalla 'hänet
saatiin toisinaan tulemaan peli-

manniksi nuorten jäiroestämiin
tansseihiru 'Hänen poikansa muis-
teli i:säiD. oiHle,en jo Jokioisilla
tehtailija A. W. Wa:hrenin töissä
(siis ennen 1<85'0)ja saaneen siel-
lä uuden sukunimen Österman.
Kun hän kävi Sukulasta ikäsin
töissä Forssan tehtaassa, on hä-
nelle voitu uusi sukunimi antaa
vasta siellä. (österman-nimi hä-
nelle merkittiin kirkonkirjaan
1855.) Niin ikäJvihänen veljensä-
kin, 'Tuomion, joka Forssan teih-
taaseen tyohöntuiltuaan. sarisuku-
nimen Vnkman. Kustaa österrnan
kuoli 1889, siis jo ikämiehenä.

Kustaa Aadolf österman oli
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syntynyt Sukulassa elokuun 12
p:nä 1861. 'V. 1874, siis 13-vuoti-
aaria hän meni Forssan tehtaa-
seen työhön, mutta viiden vuo-
den. perästä hän palasi takaisin
kotikyläänsä jil oli renkinä Jaalk-
kolan ja Yrjälän taloissa. Menty-
ään SUkulgssa naimisiin 1884 hän
liä:h;ti seiUil~a'laVaJnavuonna jäil1een
Forssan tehtaalle, jäi eläkkeelle
1926 ja kuoli Forssassa kesäk. 11
p.nä 1939.:

Kustaa-poika oli saanut kiin-
tyrnyksen :musiik'kiin tietysti jo
Ikotonaan kuullessaan isän soit-
televan viulua, mutta varhain
hän joutui muidenkin, kansan-
soittajien. pariin. Kylätulokkaan
Vertti eli Veetu soitteli laneet-
tia ja kulki, hääpelimarmina. Mil-
loin Sukulassa oli soittotilaisuuk-
sia, Vertti otti mielellään 12-vuo-
tiaan Kustaan mukaansa laula-
jaksi, ko ka tuntui olevan hel-
pompaa soittaa laulun tukemana.
Kustaa-poika oli oppinut tans-
>5:iJla'llJlutilVIUlstalLais:-'Ellullita"jolka
usein majaili Kylätulokkaalla.
. Kustaa Österman kertoili ol-
leensa 19-vuotias, kun hän ensi
kerran lkuuU Näppisen Kallen
(s. 1828) ja Poutalan Jannen yh-
dessä soittavan. Talvella 1880 oli
Knaapilla (joka silloin vielä si-
jaitsi 'kyläJpäässä jä'l'ven rannal-
la) arpa] aiset. Tulokkaan Vertti
oli hornmannut juhlaan soitta-
maan nuo kuulut uejalais-kyl-
mäkoskelaiset pelimannit. Kus-
taa österman kertoi hakautu-
neensa istumaan heidän viereen-
sä. Seuraavana ehtoona peliman-
nit soittelivat Veetun kamarissa.
Näppinen osasi hyvin matkia tä-
rnän so,i;trotaipala.

Toistamiseen Kustaa österman
tapasi Näppisen ja Poutalan Rii-
hivalkamassa, jossa vietettiin ko-
meita häitä.

Kuulu somerolaineri pelimanni
Kustaa Salomon Ylen eli Sara-
pisto (s, 1817) oli vanhempaa
soittaj apolvea Ikuin Näppinen ja
Poutala. Hän kävi toisinaan Su-
kulassakin soittelemassa siihen
aikaan, jolloin sielLä ei ollut omia
pelirnanneja. Häneltä Kustaa ös-
terman ke.rtoi oppineensa osia
viisij akoisen katri llin säveleistä,
mutta myös Tulokkaan Vertiltä
ja Mustalais-Ellulta.

Viimeksi mainittu Olli se mies,
jolk~ toi Somerol'le hamnrin, UJU-
den aikakauden pelivänkin, viu-
lun ja Ianeetin kilpailijan. Dra-
maattinen kiilpasoubto vanhan ja
uuden ajan välillä tapahtui Syl-
vänällä. Sarapisto soitti tapansa
mukaan viulua ja hänen peli-
mannitoverinsa Niinaron Matti
laneettia. Ellu astui sisään ja a,l-
koi soittaa hartariaan. «,siinä al-
koi Ij;uima 80iiOO.Sa'I'api,siJon 'käy-
rä roä:VIinotkeana kuin liilklkuva
pyörä, j,a, Niinaron Matti kiris-
ti ,keuhkojaan ja pinnisti poski-
Iihaksiaan kova sti , joten mesta-
rien yhteissoitto »'sälkäsi. musta-
Iaisen peulkalopelin vallan kuu-
lurnattornaksi.« Yhteenotto päät-
tyi siihen, että mustalainen suut-
tui, lkatkaisi puuikol laan Sarapis-
ton viullusta kielet, ponkaisi Ma-
tilta pil lin pois ja pötki sitten pa-
koon »rasia« kainaloseaan.

v,ertti e'lJi Veetu Kylätulokas
oUsi' saanu t Ky,läItu!loilclrnanta-
Len haltnnmsa, muttei huolinut.
Hänessä oli tarteilijamaisuutta ja
huolettomuutta. Kiertokoulun-



opetJtaj a Herranen o'li hänelle
opettanut klarinetinsoittoa ja
Forssassakin hän kävi ottamassa
soittotunteia tunkikuri Lindfor-
silta. Hän pukeutui herr am aises-
ti. Teetti housumsa mustasta vap-
rfikinverasta ja harmaasta veras-
ta takin, [ossa tasku] en päälliset,
:hiihdjen suut ja rrntapielet oli
päällystetty vihreällä veralla
Mustialan opistoladsten tapaan.
V. 1880 hän .hanklki itselleen ka-
lossi t, j o:tJka olivatkin ensimmäi-
setSuikulassa. Herra Veetuksi
hänitä sanottiinkin, Hiän' rruul\..llUti
Sudoulasta pois 18,90 ja käytti
rruyöhernmir» ruimeä Eevert Tulo-
kas. K8lUlaJIIlailkaa hän toimi Vii-
puriin :kUin:naJllli1skodinmaatilan
hoitaj1ana j,a kuoli sielilä 19,23. -
Sulkwlassia ol! samaan aikaan elä-
nYlt toinenkin KyläitJuJ1,oikfi{aan
Veetu, ensinmainitun serikiku.
TäJmä vanhempi Veetu oli niin-
jlkääm soittotaitoinen, joskaan ei
varsineinen pelirnanni. Hän
muutti Somernsemelle j-a eli siel-
Itä vanhanapoikana sisarensa luo-
na, jalka oli Sullka- nimisen talon
emäntä.

Mutta palataksemme takaisin
Kustae östermanifn on vielä
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maini ttava, että hän Sukulasta
käsin, käJVi soittelernassa häitä ja
muita tamssej a joko yksin tai sit-
ten Antti Mikkolan taikka muu-
rari Savoliriin kanssa. Muutet-
tuaan Forssaan 188'5 hän joutui
moninaisten musiikkirientojen
pariin. Häntä onnisti heti pääs-
tessään- asumaan turkkuri j'a
»purstmaakari» A. M. Lindforsin
taloon. Lindfors oli monipuoli-
nen musiiickirnies, soitinyhtyei-
den [ohtada ja säveltäJläikin. ös-
terman kJemttyi tässä seurassa
niin, että hän,ellä 18095oli oma
tanssiorkesteri, Hän oli ostanut
Rudolf Meyer iltä, Forssan mu-
siikkirientoj en keskeisimrnäl tä
mieheltä, hyvän viulun, jolla hän
sitten, soitteli elämänsä loppuun
asti. - Kustaa östermeniläa 0[1i

sitten vuosikymmenien kuluessa
monia soittoyhtyeitä. (Niistä olen
tehnyt selkoa Forssan Lehdessä
1936.) Hän antoi soittotunteja
mm. yhteiskoululadsille. Ainakin
yiksi omatekoinen valssi hänellä
oli. Hämen poikansa V.äJnö oE
niinikään hyvä soittaja ja kuului
jäsenenä moneen isänsä johta-
maan ybtyeeseen. Hän kuoli
nuorena,

Simon Niku Talpialta

N1'1m[ad J'tnhonpoilka Nikula
eli ISimola oli syntynyt taJ.ollisen
poikana Talpialla 24. 11. 18>56.
Häntä sanottiin tavallisesti Si-
mon Nikuksi. Hän kertoi oppi-
neensa soittelemaan. itsekseen,
ikOltOlv:äelitäopetusta tai innos-
tusta saamatta. Ensimmäisen pil-
linsä (klarinettinsa) Niku osti
12-1,3-vuotiaana Sylvester -ni-

miseltä 'Torron mieheltä, jolka
itse ei ollut soittaja. Niku opet-
teli ahkeraan ja käydessään
Tammelan kirkonkylässä kansa-
koulua hän sai opettaja Herman
'I'oivoselta ohjausta nuotin luke-
misessa; tämän vähäisenkiri tai .•
don hän kuitenkin unohti. Noin
W-vuatiaana Niku rupesi käy-
mään häitä soittelemassa. Vuosi-
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Simon Niku valokuvattuna vuonna 1929

en mittaan hänen tuli näin kul-
jettua paitsi omassa pitäjässä
myös Somerolla, Lopella ja Ur-
jalassa. Usein Niku soitteli häitä
Ylksin, toisinaan taas jonkun to-
verin kanssa. Parinaan hänellä
oli milloin lankonsa Pajulan
Tuomo, miJLlointaas Kalle Grön-
'1'OOS tai Johannes Anttila Rengon
'Kuittilasta. Niku kertoi tunte-
neensa itsensä Anttilan rinnalla
huonoiksi soittajaksi. Hän myi
Jo:hannekselle klarinetin, joka oli
siitä erikoinen, että suukappalat-

ta vaihtamalla sitä sopi käyttää
sekä A että Bvlaneettina. Niku
oli tämän erikoisen soittimen os-
tanot Forssan orkesterin kapelli-
mestarilta Arno Lohselta 70
mk:n hinnasta. Tämän on täyty-
nyt tapaheua viimeistään 1887,
jolloin Lohse muutti Forssasta
pois.

Someron Ol'lilassa asusti kup-
pari ja «l.ä:kslaalka.ri«Tammelin,
joka niinikään valmisti soittopil-
leöä, «vaikka eivät ne niin sääli-
siä olleet». Niku oppi häneltä



eraan polkan, joka sitten 1929
dcirjoitettiin muistiin. Hän 'osasi
vielä Tammelan polkan, jota sa-
nottiin myös Maailman vanhaksi
piruksi, edelleen hän soitti ma-
solkan, Lusti-Heikin polkan se-
kä saksanpclkan, jolla oli leiki l-
Iinen ni:rni: Puulaakin Lyllyn
tanssi. Vanhoista ryhrnätans-
seista Niku maknitsi hampurin
(eli fyyrkantfn), f'ranseesin ja
purpurin (vanhojen tammela-
Iaisten murteella pulpurin). Näi-
tä Nikun nuoruudessa vielä tans-
sittiin näissä, viimeksi purpuria.
KaJtrilLlia Njku sen sij aan ei soit-
tanut.

Kauppias Kaskelin kertoi Si-
molan Nikusta seuraarvan muis-
telman. Niku oli häitä soittamas-
sa morsiamen, Koivuilari tallon
tyttären kotona Someron Paju-
Iassa. Niku puhalsi niin kovaa,
että piI:li !halkesi. !Häitä jatket-
tiin sitten Urjalan Kangasrue-
messä, jonne morsian vietiin
emännäksi. Siellä: olivat vuoros-
taac pelimanneina Poutalan Jan-
ne ja Näppisen Kalle.
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Simon Niku kuoli Talpialla
9. 2. 1932. Hä.nen klarinettinsa on
Lounais-Hämeen museossa.
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