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Näin elettiin ennen
Pistäytyisipä
vain ukko Snellman hetkisaksi
tänne r iitaisaan
Suomeen, hän varmaan murhemielin toteaisi, miten tuo uljas
hopeamarkka.
jonka syntyyn hän
aikoinaan
ral!kaisevasti
vaikutti
yhdessä
aikansa
talousmiesten
kanssa, on ylenmäärin
arvossaan
huonontunut.
Kuinka se olikaan
kiilltävä ja komea tuo 1865 vaelluksensa
aloittanut
Suomen
markka
ja sen ostoarvo sellainen, ettei nY'kypol vi hevin osaisi
ume'ksia'kaan l Ei niitä tarvinnut
olla kovinkaan
pal'[on,
kun jo.
sai talon tavaroineen.
Nyt ovat
asiat
toisin. Jo ylksin markan
metailliarvo
on olematon.
Sen
sijaan, että se ennen oli suureksi
osaksi hopeaa, se meidän aikanamme on ollut milloin ruskeata
rautaa, milloin ni'kkeliä, milloin
mitäkin. \Eiikä sen IkolkOlkaanenää
herätä
juuri minkäänlaista
arvonantoa, .kun on pieni kuin paidannappi. Ja oikeinpa käy Iuonnolle markkaparkamene
vähävoimaisuus. Joo ostat torimatarmlta
vaikkapa makkaram pätkän, saat
läjätä
mankkojasi
tiskidle korkean (kasan, etkä sittenkään
saa
kuin peukalosi mittaisen kappaleen
herkkuamnostasi.
Meriepä
sitten markkoinesi
talonkaupoilIe, myllykuormaan
verrattava
00

oleva marlokojesi määrä, jos näet
tahdot Y'ksin niitten avulla hinnoista selviytyä.
Nuori sukupolvi,
joHa ei ole
vähäistäkääri
tietoa entisen markan ostovoimasta. näyttelee raha-asioissa
vallan
toisenhaista
osaa ku'n vanhan ajan edustajat. Kun me vapisevin hyppysin
käsittelemme
mitättömiä
rnarkkojamme,
joita Ikuitenkin
kaikesta huolimatta
suuresti
kunnioitamme, nykyajan tenava kyilvää niitä ympärilleen kourakaupalla antamatta
riirlle suurtakaan arvoa. Tuo rahan Ikunnioitukseei rkatoaminen on'km muuan
vailitettava seikka nykyisessä talouselämässärnme.
Mielestäni
juuri se on eräänä
huomattavana tekijänä
yleisenä esiintyvän »antaa mennäs-elämämsuunnan syntymiseen.
Tämän esipuheen jälkeen voidaan jo siirtyä itse pääasiaan,
tuohon
otsikossa
mainittuun.
Mielestäni on nuoren kansan hyvä tutustua
entiseen aikaan siinä mielessä näet, että 'huomattaisiin, miten elettiln ennen ja
kuinka vähäisillä markkamäärillä oli tultava toimeen. Edessäni
on vilrkonen,
joka
vuosisadan
alussa on ollut [onkindainen vasta'kirja tallon isännän ja palve-
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lusväen ipa lkanma'ksussa.
Kysymyiksessä 0111talo Tammelan Portaan kylässä ja tpal~kasuoritukset koskevat
samassa
taäossa
useita
vuosia
palvelleita,
vuodeksi kerrallaan
pestatuita
palv·elijoita. Mielerrkiiritoisen
selvityksen
tuo samainen
vihkoneri
antaa
myös siitä, miten
noita
nostetulta
rahaeriä
on kul loimkin 'käytetty, ei moninaisiin
huvituksiin erkä elämän nautintoihin, vaan vain väUttämättömiin
tarpeistim, joita a'na pitkin vuotta ilmaantui siitäkin huolimatta,
että talo antoi ;parselit ja jokapäiväisen leivän,
Vuonna HH}2palveli talossa Kalle-miminen
rernki. Hänen pallkkansa oli 150 markkaa ja sen Hsäksi tietysti tavanmukaiset
parselit, joista ei olle erikoista mainintaa, mutta joihin tavallisesti
kuului pari paria työkenkiä. villoja ja suklkia sekä naisillle sarsinen pukukangas
ym. vähäisiä
tarvjkkeita.
Syys,kuull1 1 päivänä
Kalle
oli nostanut
pestirahaa
kaksnkyrnmentä
markkaa
ja sen
jälkeen
kuluttanut
palkkaansa
oeuraa vasti: Pienestä palkastaan
huolimatta
oli poi!ka muistanut
äitiäänkin,
koska lähetti hämehle
marraskuussa
viisi markkaa.
Saman kuukauden
arkana ostettiin
kintaat,
joiden hinta
oli !kaksi
markkaa. Tässä on näköjään kysymys riah'kakintaista,
sillä parseleihin
kuuluivat
myös
usein
viUakill1'taat tai ainakin
villoja
sulokien ja kimtaitten ikutomista
varten. Kudonta suoritettiin
tavallisesti kotona ja luultavaa 0111kiri, ettei kaupoissa villakintaita
ollutkaan saatavana,
Saman kuu-

kauden
lo-pussa Kane
oli korjauttanut
ruojunsa
ja nostanut
siihen tarkoitukseen
markan ra-·
haa (ruojut = anturattomat,
puoIikcn'kiä muistuttavat
jalkineet,
jotka tavalhsesti olivat kippurakärkiset). Joulutkuun alussa renkipoika oli ostanut itselleen läcnpimät huopasaappaat
ja rasitta-·
nut tiliään
viidel.lä markalla.
Mutta tarvittiinhan
sentään hiukam makuakin
suuhun,
koska
uhrattiin
nuuskan
ostoon viisikymmentä penniä. Noita marras-·
kuussa
paikatuita
ruojuja
oli'
varmaan käytetty ahkeranlais-esti, Ikoska ne jälleen joulukuussa
olivat korjauksen
tarpeessa
ja
taas meni markka suutarrlle. Sit-·
ten tuli joulu ja silloin piti irengin'kim elää hiukan
leveämrnm ..
Tosim talo hänelle
tarjosi hyvät
[uhlaruuat, loorat, sian p.mnat ja
rusinasopa t ri isipuuron
keralla,
mutta ,pitihän toki saada suuhun
sopivaa vähän omastakin
taikaa,
Tottahan
eli Kahlekin
hieman
herr askaisemmici,
koska
nosti
joulurahoja
kailkikiaan
kaksi
markkaa
ja kohenteli
kukkaroaan taas jo tapaciina
yhdelilä
markalla.
Sen jälkeen
on seuraava menkintä tammikuun
10-'
pussa, viisikymmentä
penniä ja
sii'hen astiseksi
doppusumma'ksi
on tullut 42 mk 50 penniä. Ehkä
on joku summa jäänyt viernättä
kirjaan, koska menoeristä
ei tule mainittua
loppusumma.
Olisi
ollut miclerrkiintoista
tutustua ti-·
Iin päätökseen ja samalta nähdä,
jäikö KaHeille säästöjä, mutta vaIitettavasti
kirjanpito hänen osaltaan päättyy
tähän.
Lingin
Juho
oli ollut
talon.
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palvelu'ksessa
vuor.ria
1903 ja
vielä seuraavan1kin
vuoden, Hän
oli kenties
heik'ko vo irnaisempi,
.siis nuor,empi .kuin äskeinen Kalle, ko 'ka hänen
vuosipajkakseen on merkitty vain 75 markkaa, Pestiä hän oli ottanut viisi
maIikkaa ja sen 'lisäksi nostanut
,eri ai'ko in a mm, takin
ostoon
kuusi rnar lokaa sekä jo uiluk u uss a
ka'ks! kertaa rahaa, toisebla kertaa
markan,
toisella
viisrk y m'mentä penniä.
Jouluajan
Juhokin oli elänyt
hieman
»!löysin
Tante;n», koska oli nostanut rahoja peräti kaksi markkaa
viisikymmentä
penniä,
Talvella
ol i
'hankittu k aks! paria koipia varsineen ja tarvittu
siihen rahoja
kolme markkaa. Myöhemmin
oli
ostettu kello, jonka h'll1ta oli viisi markkaa. Kevättallvedla, ikynttilänpäivää
edeltäneenä
perjantaicia oli jälleen
rasitettu
tilin
menopuolta
markalla
seitsemälLäikyrnmenel lä viidellä
pemnrllä.
'Mutta tämän
jälkeen o[i Juhoparka
sairastanut
kaikkiaan
67
päivää ja siitä veäoitettu päivältä 25 penniä. Oliko tästä aiheutunut summa 16:75 maksettu sai'raa'laan vai oliko talo sen veloittanut, ei merkinmöistä
selviä.
'Tähän päättyy Juhonk.n palkkatili, joten Ioppusumrn!a ei pääse
'nä'kemääa.
Otettakoon
vielä
muutamia
poirnimtoja naispalvelij an tilikirjasta. Kysymyiksessä
on »pi i'ka.Liisa» lja vuosi 19'0'1. Hänen vuo,sipalkkansa
on ollut 130 mankkaa. Pestiä hän mosti Ika1ksikymmentä
markkaa
ja sen: ,jälkeen
.saahei ostoon kymmenen
markkaa. Joulukuussa
hän sai vii-

si mar-kkaa, tannmrkuussa
viisitoista .mar lokaa sekä haenekankaan ostoon viisi markkaa. Huhtikuussa
hän
tarvitsi
ikamman
ostoon viisi markkaa (?). Jos T€1l1kimiehet
elivät herrorksi
jouluna, Liisa .rykäsi juhannuksena,
koska tarvitsi
silloin rahaa kokonaista
kymmenen
mar-kkaa.
Sen jäillkeiset
menoerät
olivat
seuraavat:
Arpajaisi in
Ikaksi
markkaa
ja mustan
harriekankaan ostoon kuusitoista markkaa
seitsemäo'kyrnmentäviisi
penrua.
Kenkien korjaus' vei viisi markkaa ja ikepsin osto markka kaksikymmentäviisi
penmiä (kepsi =
hartioilla
pidettä vä
irtonainen
vaa tekappa'le, joka tavallisesti oli
samaa kangasta
kuill1 pukukin).
Sen lisäksi oll vielä eräitä rpiikkumenoja, joten äoppusumma
oli
1-03 markkaa.
Näill1 ollIen LiisalIe
jäi palkasta säästöön 27 mk.
Tullkooo. vielä mainituksi eräitä
poimintoja
palvelusväen
vuosi':'
laskelmista,
että selviäisi 'lähin:"
nä se ylijäämä,
rninkä säästäväinem elämä teki mahdolliseksi:
Ren'ki Ridohartin (190{) palkka
oli 220:ja ' äästö 90:-.
Renki
Uunon (1900) padkka oli 120:- ja
säästö 5:4:-. Renki Kaarlen (1901)
pa:lJkka 17:5:-, säästö 79:75. REnki Ilven t(190)1) pal'kka 105:~ ja
säästö 42 :'5,0. iKaarlen (19(2) palkka 150:-,
säästö 4'0:-.
Pihka
Mantan (19'01) pal'kka 5i5:-, säästö 24:-.
Vanni
(19{)4) palkka
7'0:-, säästö 18:9'0. Iidan palkka
100:-,
säästö 46:-.
Kuten nämä merkinnät
osoittavat, oli karkilla tässä mainituilla
vuoden
lopu'lla
silloisia
oloja ajatellen
melko.neei sääs-
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tö. Tuntuisi kuitenkin luonnolliselta, että jonkun tili o-lisi tasoissaki n ja ehkä miinuspuoleinen. Vihossa ei 'kuitenkaan
ole
yhtääei sellaista laskelrnaa, joten
lienee siis niin, että puheena olevan ta-lon ,palvelusvä,ki on osannut elää säästäen
ja 'Pystynyt
näin pitämään
tilinsä voittopuoleisena.
Pienet siis olivat palkat nykyisiin verrattuina,
mutta eivät
olleet suuria menotaeaan. Ta-losta
saatu
»täysihorto»,
johon kuuluivat
myös erinäiset
parselit,
tiesi aina varmaa toimeentuloa,
joten ei rahaa silloisissa oloissa
paljon
tarvittukaan.
Huvitilaisuuksia oli vähän. Nurkkatansseihin
pääsi
ilrnaiseksl
jane
harvalukuiset
iltamat, joita kylässä oli sikloin tällö.n, kourasivat kuktkaroa vain kahdeerkymmenenviiden
pennim
verran.
Miehet
tosin uhrasivat
tupakkaan 'ja nuuskaan
muutaman
markan
vuotta Ikohden ja joskus tuotivat Ikaupungista viinaakin, mutta pieneksi jäi joka tapauksessa
budjetin loppusumma
huvituksien
osalta. Ja vielä vähäisempi
se 'Oli naispalvelijaa
ajatellen.
Joku hienompi vaatekappale
kttten lkepsi ja hamekangas tosin rasittivat
talousarvion menopuolta
jonkun verran.
Hyvin tluultavaa 0111,
että ylimääräinen kahviannos
paakar in pullan 'keraäla
omassa taloudessa
myös
vei muutaman
mankan,
mutta tuntuu kuitenkin siltä, että miespalvelija
sittenkin eli hieman Ieveämmin lkuil11.
hänen naispuolineri toverinsa.
Saadaksemme
joltisenkin
ku-

van entisen markan ostovoienasta, liitän tähän vielä vibkosessa
mainittuja
srlloisia tavaran hil11toja, jotka koskevat vuotta 19m:
Tymnöri rukiita
maksoi
20:-,
leiviskä heiniä 1:-, ikaurakappa
-:'50,
nelikko
perunoita
2:-,
puoli vasjkkaa
~:50, silla'ktkakil()
-:36, olkfkirrrppu -:,2.). housui
1:5'0, huopasaappaat
5:-,
syltä
halkoja 7:-, » ulostevot» 5:-.
Pienet -olivat myös sen ajan
ihmisten vaatimukset.
Val larrkiri
maaseuduilla
elettiin
ylksinkertaisissa oloissa. Vaatteilla ei koreiltu ja ruokapuoli oli vaatimaton nykyisiin
oiolhin verraten.
Niiltä
ajoi'lta onkin kuten
kaikki tietävät yleinen elmta.so suunnattomasti
noussut ja
elämän
vaatimukset
:kasval11.eet.
Niistä yhä suuremmista
vaatimuksista sitten [ohtuukin,
ettei
tyytyväinen
mieli
eri kansan
kerroksissa
Olle 'läheskään
suoraam verrannollinen
Ikohonl11.utta
elintasoa ajatellen.
Tosin tyytymättömyys
oleviin olohhin myös
aima tietää edistystä, ja se juuri
on ollut eräs huomattava
tekijä
elin tasomkin nousuun.
Edistystä:
tiesi myös vanhan vuosipalvelijasysteemin
siirtyminen
historiaan, joskin tuossa järjestelmässä
oli sellaistakin,
j-oka näin jäl-·
keen päin herkistää mieltä. Tietysti oli »sekalainen seurakunta»
sekä palvelijoita että isämtäväkeä
ajatellen,
laiskuutta
ja toiseltapuolelta mahdollisimman
suurta
.hyödyn tavoittelua, mutta toisaalta oli myös rakentavaa
yhteis-·
henkeä varsin monessa taloudessa vallankin siellä, missä sama t
pal veli] a t työsken telivä t vuosi-·

7
kausia. 'Sillloin, oltiin k~l!l saman
perheen jäseniä, joille o-livat yhteisiä sekä surut että ilot. Tällainen ikodi·kas heruki ja molemminpuolinen
tyytyväisyys
myös
varmaan
osaltaan
korvasivat

Portaan

pallvelusväen
palkatkin,
jotka
meistä
nykypäivien
ihmisistä
näyttävät
kovin :pieniltä.
Väinö Korpijärvi
Forssan

Lehti ~9. 8" 1~5,9

vankiryövärl

Vielä
vuosisatamme
toisella
kymmenellä
oli
maaseuduilla
eI1illroisia vankien
knnljettajia,
[oita ainakin Tammelassa sanottiiri
vankivyöräreiksi,
Näiden
tehtävänä
oli viedä vankeja, joko Iaandnvanki laan tai kJä,räd,~l!le.
Hämeenlinna
oli se keskuspaikka, jonne täältä Tammelasta
lähetettiin
rikollisia
ja KJUIUS,ton
Anttila se IlciiräjäIpaikka, missä
langetettiin
tuomiot täällä päin
tehdyistä
r ikoksista. Asiaa tudi
myös sidloin tällöin. Lohjan ja SQmeron ikäräjiUe. Vanginkuljettajan luottamustoimi annettäin tavallisesti
[ollekin
talollrselle,
koska hän
panhaiten
soveltui
tehtävään,
Talossa näet aina oli
riittävästi
hevosia ja myös miehiä kY'Ydåtyksien suorittamiseen.
Portaan Kylä-Rekola
oli muuan
tällainen
talo, ja sen varakien
kyyditys jatkui melkein keskeytymättä
kolmisenkymmentä
vuotta, kunnes se n. 1915 siirrettiin Ojaisten
ESlkoIaan ja sen
jälkeen Huuvalan
Ali-Jussilaan.
Tehtävän järjestely ei ollut niinkään y,ksinlkertainen
asia, vaan
se oli 'käsiteLtävänä useassa vd:-·
rallisessa
»portaassa».
Kysymys
selviää parhaiten, jos jäljermårn.,
me tähän allkupuolen siitä kuvernöörin
päätöksestä,
joka on
»annettu Hämeenlinnan
Lääninkansliassa toukokuun
15. päivänä 1894». - Näin luemme: s-Hämeerilinnan
lä.äntin Kuvernöörin

päätös
vanginkyydityksestä
ja
vanginhoidosta
Tammelan
nimismiespiirissä
vuosina
16·95,
1896 ja 18,97, jota tointa on, yleisen kulutuksen
jä,lkeen, vähimmän vaativaUe
tarjottu tämän
vuoden
lain aikaisissa
talvikäräjissä Tammelan
pitädän kärä[akunnassa, . jossa tillaisuudessa
ainoan tarjouksen oli tehnyt ikär.ätjläkunnan
nylkiyinen
vanginhoitaja
Talollinen
Portaan
kylästä, Augrust Viktor Molenius,
joka tästä toimesta vaati paitsi dcruunun suorittamaa
lkJyytirahaa ja vanginrnuonaa,
kolmesataa markkaa vuodessa - ja on
Kihlakunnanoikeus
viime
maIislcuun 1. päivänä
[ulistamassaan päätöksessä puolustanut
viran
jättämistä
Molenius'elle
mainitu illa ehdoilda, minkä jäJkeen
Tammelan
ktilhlak:,unnan
Ruununvouti
on
vinkaikirjeen
Ikanssa tämän .kuun 5. päivältä
tänne lähettänyt
otteen Kilhlakunnanoikeuden
asiassa
tekemästä pöytäkirjasta
ja hänkin
ehdoittanut
toimen
uskottarnista Molenius'el le,
kailkki kuten
asiasta karttuneet,
täällJ.ä säilytetyt kirjat
lähemmin
sisältyvät.»
Tämän
jälkeen
seuraa s~,tten
kuvernöörin
päätös,
jossa hän
kiJhJlakunnanobkeuden
ja kruununvoudiri dausuntoon perustuen
»uskottaa
vang irrkyydityksen
ja
vanginhoidon Molenius'elle,
jon-
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ka tUllee viran toirni.ttaessa tark:kaan noudattaa
asiaa koskevat
lait ja asetukset sekä kruununpalvelijain
virassaan
antamat
käskyt sekä Forssan tehtaan ~äheisyydessä
asettaa
luotettavan
henkilön, joka Molenius'en vastuulla ottaa huostaansa ja Molenius'en luo toimdttaa
vankeja
piirin nlrnismieheltä.s
Samalla
kuvernööri
suostuu .kahkkiin niihin
palkkavaatimuksiin.
mitä
Molenus oli esittänyt.
Sen jälkeen seuraa tavanomainen
valff-·
tusosoitus
ja viimeiseksi
varsin
konstikas
nimikirjoitus:
Torsten
Costiander.
Entä sitten tuo :kyytiraha
ja
vangdmnuoria,
>~j·otka rahat» kuten
asiakirjassa
edelleen
sanotaan - »Tammela.n kunnalIislautakunnan
tulee ylöskantaa
jokaiselta
tähän
rasitukseen
osalliselta tilanomistajalta» ? Ensinmainittu
oli ikymmenen penniä .kilometrtltä,
joten siis Portaan ja Hämeenlinnan
vädiseltä
viiden peninkulman
matkalta
sai velaittaa viisi marklkaa. Kun
paluumatkasta
ei
suoritettu
maksua, oli korvaus »juokstnkilometriltä»
vain
v iisi penniä,
Ruokaraha
oli kaksukymmendäkahdeksan
penniä vuorokaudelta. Niillä vangeilla, jotka lähetettiin
Iääniruvanki'lasta
joskus
kahdenkiri
vartdjan
saattarnina
milloin Tammelan,
milloin Someron tai Lohjan Ikärä(jille kul[etettaviksi,
oli muassaan
vanIldlasta varattu
muona ikarkeata, mustaa ilimppua ja silakkaa mutta
yJeensä
joutui
vanginkuljettaja
antamaan
I'UJOkaa- pidätetyille.
Leipä, perunat
ja silakka muodostivat tuon ruokavalion, mutta Kylä-Rekolassa
- ehkä muuallakin
- oli tapana tarjota yleensä samaa syötävää, kuin oli talon omallakiri vä •.
ellä, voi- ja liha-annosten
tietysti
jäädessä
vähäisemmiksd.
Saivatpa vangit
joskus kahviakino MääräJyk,siin knru.lui, että samoilla ajopeleillä
sai (kuljettaa
vain Yhden vangin. Tästä Johtuen o'm' usein montakin
hevosta

matkassa,
Joskus, kun oli kulussa vain
sakkovankeja.
tingli>tiiin tästä
vaatimuksesta
ja
menkibtiin samaan passiin parikin miestä. Passiin kirjoitti jako
vankilan
johtaja
tai Tammelan
nirndsmies S}'ltvdn ja Someron nimismies
Otto Stålhammar.
Ne
vangit, jotka
olivat vastskään
saaneet 'kä,räjillä, tuomdcnsa, kulkivat
tuomarin
kirjoittamalla
passilla.
Tuo
tärkeä
asiakirja
jätettiin aina varuki lan kansliaan
ja sieltä sai myös kuitin vangin
luovutuksesta,
Näitten
kuittien
perusteella tebtiin sitten vuoden
päätyttyä lopputilitys.

Raidallista väkeä
Portaassa
oli
totuttu
nädhiin
haomaapukulsiin,
Ieveäraitaisirn
kyyditettäviin,
eivätkä
aikuiset
ndihdn paljonkaan
kiinnittäneet
hruomiotaan. Joku vaåmonpuoleinen vain vinkkoi puhekumppanil:1een: »Kenen äidin poikia siiniälkin taas viedään!s Mutta lapsille tuo1laisen saattueeri
näkeminen oli mielenkiintoista.
He
juosta kipasivat hevosien perässä Kylä-Rekolan
plhamaahle ja
katselivat
pelokkaina,
kuinka
rattailta
laskeutui
tasalakkdnen
mies, jonka koko vaatekerta
oli
mustaraitainen
ja oudontuntuinen, Nuo painavat raudat ikummastuttivat
'kuitenkin
eniten
pieniä
katselijoita.
Kun näet
vanki nahkahihnasta
rautojaan
kannateilen
lähti raskaasti astelemaan talon pirttiin, sattoi moinen näky me.lkeimpä vedet silmiiri. SilLä tuossa kaikessa, lähinnä
kahleitten
kalinassa.
011
jotain kaamean tuntuista. - Nuo
raudat olivat väJhän miestä mukaan. Jos oli kysymyksessä
joku suuri r ikoblinen, hänen rautansa olivat tava'1lista painavammat. Vaaraton
sakiko vaniki ikJytkettiirr j OSI'k,uS 'hlyvinkin kevyestr
eikä, aina käytetty
rautoja ladnkaan.
Vankilasta
lähdettäessä
vietiin mies pajaan, jossa rautöihin 'Lyötiin paksunlaiset
niitit, jotka sitten takaisin tultaes-
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sa .i.rraitettiin. Joskus kävi niin
vapautta ei tietenkään laki tuntenut, mutta Kylä-Rekolassa näin;
.että tuollainen lujasti raudoitettu vanki sai .käräjillä vapauttakuitenkin menetettiin eikä, siitä
koskaan
aiheutunut
van tuomion. J os oli IIDySlymYJk-tiettävästi
.sessä joku oman pitäjän käräkarkaamisia eikä
Iiioin muita
rikkeitä. Vaikea vain oli rautajlllä käytetty, hänet vietiin tavangin ikylvynotto, koska noita
vallisestd Kuusten pajaan, jossa
~iinni n iitattuja
kettinkejä
ei
raudat poistettiin, Joku asianvoitu hetkeksikään irr oittaa, ei'omaisen sukulainen tai tuttava
,kä tietysti olisi niin tehtykään.
toi hänelle
siviili vaatteet,
ja
Mnntta oppivat
vain nekin pu ..•
vanginJkru:ljettaja huolehti siitä,
jattelemaan hauSlunsa sopivaan
että, irtonaiset raudat ja muut
malliin, että löylynotto ja pesevarusteet taimi tettiin aikoinaan
minen annistuttiin suorittarnaan
Hämeenlinnaan. Sieltä taas Iätyydyttävästi si itäikin huolirnathetetHin
vangille
kuuluneet
ta, että kalisevat raudat vähän
asusteet asianomaiselle annettahädritsivät saunatunnelmaa. Jas
viksi. Joskus kuljetettiin
myös
oli ~'Ysly;mylksessäjoku suuri rinaisvankeja. Heilläkin
milkollinen - kuten kerran [k,uwlain olivat tulossa varrkälasta lemma Haapojan Matti - oltiin
-oli aina tuo tunnettu raidallinen
luonnallisesti
sauns -asiassakin
puku
sinertävine
Iiinoineen,
mutta ei rka~aan jaloissa rautiuikempia.
toja. Heidän [oukossaan oli usein
vaarallista,
tarttuvaa
tautia
Karkaaruistakin yriteltiin
sairastavia, jatka kruunun kyyKuten edellisestä selviää, kohdillä vietiin Hämeenlinnan läädeltiin vankeja Kylä-Rekolassa
ninsairaalaan hoidettavaksi.
hyvin. Sen namäkin
vaistosivat,
koska yleensä es iintyivät täysin
Yökortteeri
mallikelpoisesti,
KarkaamisyriJos ik(yläilädsetolivat tottuneet
tyksetkin
olivat
harvinaisia.
näihin raitapulouisiin, vielä totKerran sentään muuan sakkotuneempi oli talon oma väki. Eilainen, siviildpuvussa aleva, pyyvät niitä lapsetkaari pelanneet,
si pihan perälle. Isäntä jä,i oven
vaan Ieilokivät ja juttelivat hei.ulkopuolelle odottelemaan, mut'<iän kanssaan. Pirtin ovinurkasta !k-wn asioitten toimittaminen
sa oli ikkunatan koppi, jossa oli
venyi tavallista pitemmäksi, hän
makuutasanne ja pari jakkaraa.
meni kasomaan. missä mies vii'Sinne 'lukon taa sijoitettiin
tapyi. Mutta tyhjä ali knka Iaitos
vallisesti
rautavangit.
Mutta
Ol iko mies ollut ehkä ,kO'vinpiejaskus oli näitäkin varsin monta.
ni vaiko reikä tavallista suuremKun koppiin mahtui vain 'kaksi,
pi, olipa vain tipahuttanut itIevitetti.in obkia lattdalle, ja si'lsensä alakertaan ja sieltä kåpais.,
sut näreikköön
Syrjän taakse.
lo in kuorsasi joskus y!hdessä, rlvissiä kymmenkuntakin
miestä.
Sieltä 'kuusen verhosta karkuLinnasta tulleet
olivat yleensä
laineri tavoitettiin
ja erinäisten
varsin puhtaita eivätkä levittäpuhddstuskäsittelyjen
jäl'lreen
neet ~\kirppuväkeä» makuupaivietiin pirttiin ja seucaavana aakalleeri. Varavaisia
sen sijaan
muna Hämeenlinnaan.
saatiin olla ssviilipuvussa ~ul~
Toisebla kerralla
kuljetettiin
kevista. Jos talossa sattui olekahta vankia jälleen Hämeeseen,
maan saunapäivä.
pyy'si moni
kuten ennen sanottiin paikkapäästa löylyyn. Heiltä ei tällaiskunnalla. Isäntä
ajoi varovaisuussyistä perässä,
päivämies
ta etua juuri kieUeHY'kään, vaan
edellä. TuO'etummainen vanki oli
yhdessä talon mdesten kanssa he
omassa puvussaan, mutta tuopääsivät samalle parvelle läikyttämään vihtaansa.
TäIllaista mittu pitkähköksi ajaksi van-
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kilaan. Kun ehdittiin
Rengon
ja Hämeenlinnan väliselle metsätaipaleelle,
tuo partariiekka
sivirlivanki yritti karkuun. Hän
jo tynkkasi .kyytimiestä, hyppäsi
maantielle ja juoksi metsään.
Mutta takana tuillut isäntä oli
huomannut miehen aikeet tarpeeksi ajoissa, hypännyt rattailta ja kiirehtinyt hätään. Hän oli
tunnetusti riuskaotteinen ja pelkäämätön, vaikka luonteeltaan
hellä ja vankien parasta ajatteleva. Isäntä siis lähti tavoittamaan 'karkUllaisitaja 'kUinsaavutti tämän, yritti kiinni niskanahoista, mutta kun ole heltisi
iski hyppysensä miehen pitkää~
partapehkoon, Siinä oli nyt ä,ijä
sellaisi-ssa pihdeissä, ettei halunnut liikoja nykiä. Lähtipä vainkulkemaan kuin riimusta talutettava hevonen maantielle. Sinne tultaessa putosi pi tkä puukk~ karkulaisen
hihasta, joten
miehellä kaikesta päättäen oli
ollut pahat mielessä. Siitä sitten
taas
lähdettiin
kolistelemaan
kohti määränpäätä. Onneksi oli
isännän rattailla istunut vanki
toista maa ta kuin tuo äskeinen.
Hänellä näet olisi ollut -oivallinen tilaisuus yrittää myös karkuun, mutta sitäpä hän ei tehnyt. Perillä oli sitten tuo äskeinen partapirkko
valehdellut
vartijalle, että muka klYytimies
löi, ja sen tähden hän aikoi karata. Tietenkään häntä ei uskot-

Liesjärven

entisiä

Ei ole hämäläinen musiikin
alalla s ruudin keksijä», mutta
laulaa hän ja soittaakin noinikään kotitarpeeksi - hyräilee
hiljalleen lasta kiikuttaessaan ja
kaiuttaa metsää komealla laulullaan, kun siellä yksinään kaatelee puita. Mutta annas jos jo-

tu, vaan sanottiin: »Onkin pakko
lyödä, jos kankuun yrittää».

. Vuoden tilinpäätös
yuode!l lopussa vanginkuljettaja tekI tarkan laskelman kaikista. niistä vangeista, jotka oli
kyyditetty, muonitettu ja säilytetty ta1ossa, ateriat, kilometrit
yms, Tämän, laskelman perusteella hän sitten sai nostaa pallkkionsa. Tällainen yksityiskohtainen selvitys on tässä tarpeetonta, lTIIUJtta
mie'lernkiintoista on ehkä kuitenkin tietää, suuriko on
ollut vuotuinen vankien lukumäärä. Tästä on käytettävänäni
tilasto vuosien 1912 ja 1913 osalta. Ensin mainittuna vuonna oli
vanginkul] ettaj an hoi vHn erinäisten passituksien perusteella:
jätetty kaikkiaan 79 miestä ja 4
naista. Seuraavana vuonna olivat
vastaavat luvut 69 ja 7. Mielenkiintoista on todeta naisten vähäinen lukumäärä.
Tuntuukin
siltä, että silloinen naisten rikollisuus Oilipienempi kuin nykyisin ja heidän hairahduksensa
viattomampia kuin miesten. Kysymyksessä näet on heidän osaltaan etupäässä irtolaisuus, vain
yhdessä tapauksessa törkeämpf
r ikos.

Väinö Korpijärvi
Forssan Lehti 13. 9. 1959.

kansansoi ttajia
ku sattuu kuulemaan, vaikenee
kuin muuri eikä aukaise suutaan käskystäkään. Toisin on:
laita esim. veli karjalaisen. Hän
ei lauluaan häpeä, vaan »menauramme, laulamme, soitamme
vain, vaikk' oomme niin paljoa;
vailla." Mutta - kuten tuli sa-
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notuksi osaa hämäläinenkin
laulun taidon, vaikkei sitä maailmalle näytä. Oli minulla kerran kuorossa täällä Liesjärvellä
kaksi
veljestä,
Mäkilän
poikia
molemmat,
ja nirllä laulun lahja semmo-inen, että: jos olisin itse kyennyt heitä ohjaamaan
tai
joku toinen olisi sen tehnyt, kukapa tietäisi
ja menisi takuuseen, mistä »Pasi Jääskeläisestä. tai -Aapraham
Ojanperästäliesjärveläiset
olisivat saaneet ylpeillä. Entä sitten isoisäni: Niin
lasketteli
komealla
parytoonilla
kuin pasuunalla,
mutta vaikeni
toisten kuulumilla,
koska oli hämäläinen
hänkin.
Silloin
vain
oli rohkeampi,
kun
muutama
naukkilämmitti
yläkamaria.
Tämän
alkufanfarin
jälkeen
onkin jo aika siirtyä puhumaan
noista
kansansoittajista,
joita
täällä on vähän joka puun juuressa. Sanon sentään kohta, ettei rinnastusta
tässä sovi tehdä
Pohjanmaan
•.purppuripelimanneihin»,
sillä he ovat sentään
kokonaan
toista
luokkaa
kuin
nämä meidän miehet, vaikka sanoin jo, että näistäkin
ohjauksen ja tehokkaan
harjoituksen
avuäa olisi kukaties kehittynyt
suuriakin
vaatimuksia
täyttäviä.
Mutta kun kysymyksessä
on 01'lut vain -silloin tällöin.
soittaminen, jäivät tuloksetkin
vaatimattomiksi,
mutta kuitenkin selIaisiksi, että kanna ttaa mainita
miehet nimeltään.
Onkin ensimmäiseksi
kavuttava Mäkilän pellon syrjää ja astuttava
talon
avaraan
pirttiin.
Siellä on soittopeliä
monenkarvaista - on yksi- ja kaksirivistä

haitaria, on viulua ja mandolinia
- seinillä riippuvia, tuoleilla prameilevia.
niistä siis jo v-oi arvata' että on musikantteja
talossa. Ja niinpä onkin! Vanhin veljeksistä, Vihtori, viritti viulua ja
diverrytti
polkat
ja potkittavat
sillä: koristeellisella
ja maukkaalla tavalla, mikä on kansansoittajille
tunnusomaista.
Nu-orin
veljeksistä,
Jalo, osasi myös helisytellä
viulun
kieliä,
mutta
haitarimiehenä
hän sittenkin
oli,
lähinnä
omalla alallaan
samoin
kuin
Toivo,
joka
ottaa
myös
tuo-sta käsipelistä
irti sen kuin
joku toinenkin.
Liikkuivat
nuo
kaksi
ensin mainittua
veljestä
viulumiehinä
naapurikylissäkin,
mutta
silloin
etsittiin
haitarin
vetäjäksi
naapurin
poika, Hovilan Onni.
Sittenpä
oli koolla;
sel'lainen
kolmikko,
joka
pani
[adat nousemaan
ja
neitosten
helmat Iiehumaan,
Tässä nyt olivatkin
ns. peräkulman
soittoniekat,
mutta
oli
niitä muitakin ehkä tusinan verran, sillä ukko kuin ukko veteli
yksirivistä,
sellainenkin
mies
kuin oli Vikamannin
Kalle, tuo
ylen
hidasverinen
hämäläinen,
jonka
harmaa
mökki
menetti
isäntänsä
muutama
vuosi sitten,
Älkäämme
myös unohtako
sel'laista haitarin
venyttäjää,
jommoinen oli Juha Suonranta
Perhon kulmilta. Rakensipa
äijä itselleen
asuntoa
suon
syrjään
oltuaan
tähän saakka kotonaan
Perhossa.
Nosti jo harjahirren,
paikoilleen,
haki haitarinsa
ja
istui hirrelle
kuin varis aidalle.
Kajahti siinä soitto yli raivattujen peltosarkojen,
kun oli niin
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riemuissaan mökin rakentaja. ."lJ.'ahdoinpa toki soittaa siitä
ilosta, kun alkoi hahmoittua oma
koti», kuuluu äijä virkkaneen
niirle, jotka tuon soiton olivat
sattuneet kuulemaan. Ehkä
.paikkakunnan soittajista Ollisittenkin tunnetuin ja enemmän
kuuluisiin Kaustisen miehiin verrattava
Rautasen Jussi, jonka
'Vaatimaton mökki vielä on met'sän rinnassa joen lähettyvillä.
.Jussi oli saanut omakseen sen
viulun, jolla forssalainen mustaIais-Svante
aikoinaan
soitteli.
Itse Svante, Arling sukunimel'tään, sai traagillisen 'lopun, kuten moni muistaa, mutta hänen
viulunsa jäi toisten käyttöön.
'Siitä lähti todella heleä ääni
'vallankin Rautasen Jussin käsis-sä. Ja yhä tuon viulun kaiku
parani, kun eräissä häissä joku
juopurrut istui sen melkein alkutekijöihinsä.
Kun näet sen
-ornistaja liimasi tarkoin särkyne et osaset, tuli siitä vallan verraton soittopeli. Sillä Jussi vingahutteli Arlingin Svantten palkat ja sottiisit, monen moiset
valssit ja vengeskat. Niin päästeli kopastaan kuin aikoinaan
-edesmennyt Oinasmäen Jooseppi,
ja sen taas tiedämme, kuinka
hän soitteli niin vain, että
»duulit olevasi taivaan ilossa»,
kuten
Nummisuutarien
poika
'sen niin kauniisti sanoi.
Mutta älkäämme toki unhoittako sellaista miestä ja omalaatuista musikanttia, kuin oli Rauhalan Vihtori. Omalaatuinen hän
näet oli siinä, että käytti soitto'Välineenä huuliharppua. Ai ai niitä lirutuksia, joita poika

päästeli
tuolla
» leukahöylällään»! Kun Vihtori joulumuorina Iiikkuessaan tuntemattomana
antoi kiiltävän värkin pauhata,
tiesit vielä joulun aikoja elettävän. Tuolla samaisella Vihtorilla
oli myös erinomainen laulun
ääni. Muistan hyvin, kuinka hänen laulunsa kaikui, kun Antti'lan päivätöistä
kotiutuessaan
pussipimeänä
syysiltana kulki
nummitietä
laulellen.
Vaikka
matkaa oli linnuntietä kilometrin verran, tuo laulu kantautui
selvänä ja hyvärytmisenä kapean järven toiselle puolelle. Jos
Nummisuutarien kanttori koetteli
nummen
kaikuvaisuutta,
niin teki Vihtori nyt kotimatkallaan. Ja tokko onkaan yhtä
hyvää kaikukenttää laulumiehen
säveliä siivittämääri kuin kuiva
ja kajahteleva
nummimaasto.
Sellainen juuri oli Vihtorin konserttisali.
Mutta sokeri ,pohjalla! Mainitsematta näet on vielä naapurikylän mies, Tammelan Portaasta
kotoisin oleva Juha Laakso. Hänestä on ennenkin kirjoitettu,
mutta hänen tapaisestaan kansanpelimannista sietää vieläkin
kirjoittaa. Hän oli kuin kasvanut
viulun kahvaan ja käyrään, Ei
kait ollut ainoatakaan soittokappaletta, »huveissa soitettua», jota ei Laakso olisi taitanut. Hänen varastossaan oli polkkaa ja
valssia, sottista ja masurkkaa
vaikka minkä nimistä. Ja moniosaisen purpurin hän osasi erehtymättömän varmasti. Kukapa
muistaisikaan kaikki sen eri vaiheet, ranskanotit,
pikkuja
isotkättelyt, marssit ja polkat ja
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valssit! Mutta Laakso ne muisti,
ei yksin nimeltään
vaan yksityiskohdittain
niitten
rytmit
ja
kauniit melodiat.
Oli siinä soittajalla
myös sama asento,
oli
sitten kysymyksessä
hidas valssi
tai lennokas
polkka: Oikea jalka oli vasemmalla polvella, viulu leuan alla ja kaikkina
illan
hetkinä
jopa yön pikkutuntina
sama myhäilevä
katsanto,
kuin
olisi soittaja itse suuresti nauttinut toisten ilosta. Yökaudetkin
oli Laakson usein soitettava. Hakivat näet miestä hääsoittajaksi
ja muihinkin
yhteisiin tilaisuuksiin aina naapuripitäjiin
saakka
puhumattakaan
oman
pitäjän
huvitilaisuuksista.
Pyörällä
hän
kesäiseen
aikaan
kuljeskeli
ei häntä
tarvinnut
hevosella
kyyditä kuten usein muita hääsoittajia.
Talvisaikana
soittohomma oli vähäisempää,
ja silloin mies tekikin etupäässä
raskasta
puusepän
työtä,.' Mutta
kyllä silloinkin aina riitti soittamista, sillä sattuihan
huvitilaisuuksia, lähinnä
iltamia, ta lvel'lakin.
Vietettiin
silloin
joskus
häitäkin.
Laakson
aikakausi
oli
vähään
tyytyväistä.
Kukapa
enää' välittäisi
yksinäisen
soittajan
viulun
vingutuksesta
orkestereja
nyt kysytään,
rumpuja ja symbaleja
kaivataan!
Laakso kävi myös joskus talkoosoittajana
ei yksin tansseissa
vaan päivernmällä
ilahuttamassa
talkooväkeä.
Liesjårvellä
muistetaan vielä esim. Harjun el otalkoot. Väkeä
oli sarat
täynnä,
selät
nousivat
ja laskivat,
ja
kurahtaen
katkesi
vilja. Mutta
ojan penturalla
istui kesäisessä

asussa pelimanni.
Hän oli Laakson Juha,
joka
oli Portaasta
saakka tullut soitollaan ilahuttamaan leikkuurahvasta,
Siinä helisi viulu ja kun leikkaajat
etenivät
sar oillaan, eteni soittajakin, että aina helisi kuin ke-.
vaineri linnunlaulu.
Se nostatti
mieltä ja teki sirpin iskut keveiksi.
Työn
päätyttyä
viulu
kuitenkin
vasta oli parhaassa
vireessään.
Voimakkaan
aterian
jälkeen hyppeli näet talkooväki
avarassa makasiinissa,
Väsymystä ei tunnettu,
sil.lå Laakson viu,
lu teki tehcävänsä.
Se karkoitti
unen ja nostatti
jalkaa
silloinkin, kun se kenties
ilman sitä'
olisi jo laahustaen
liikkunut.
_.
Vielä
nykyäänkin
on
kyllin
ääntä elopebloilla,
mutta vaiennut on siellä viulu, eikä liioin
kuulu
sinpin
suhahteluakaan.
Siellä mylvii nyt leikkuupuimuri ja bensiinin
käry
leijailee
sarkojen
yJ.lä, missä ennen tuleentunut
vilja
tuoksui.
Hyvä
näin ja niin pitää
ollakin,
sillä aika vaatii nopeata toimintaa, koska
maailma
on kerta
kaikkiaan
nyt toinen kuin kansansoittajien
aikana. Ja niin valitettavasti
näyttää
olevan, ettei;
koneellistuminen
piittaa
tunneelämyksistä.
- No - meninhän
kokonaan
tekstini
ulkopuolelle,
siksi palattakoon
vielä soittopelien tuntumaan:
Noita soittajia
on yhä yllin kyllin eri paikkakunnilla.
Viulukin
on pysynyt
entisenlaisena,
mutta uusia instrumentteja
on tullut
joukkoon
mm. monirivisiä
haitareita,
jonka taakse pieni mies kokonaan
hukkuu.
Hän kiskoo kuitenkin ..
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hihnasta kuin liekaori ja soittaa
taitavasti. On annettava
täysi
tunnustus sille soittotaidolle, jota monet nykyisten orkesterien
jäsenistä osoittavat. Mutta tällaisia miehiä voidaankin jo mieluimmin nimittää herrassoittajiksi eikä heitä voi kutsua sillä
kansanomaisella
nimellä
kuin
tässä esitettyjä ja monia muita,
jotka silloin tällöin pääsevät
-esiintymään mm. radiossa.
Monet tässä mainituista Liesjärven pelimanneista
ovat ja
ajat sitten siirtyneet rajan taa,
'mutta joku heistä vielä elääkin.
Poismenneet
virittelevät
nyt
viulujaan

toisilta

asuinmailla.

Ehkei heidän soittonsa siellä ole

Struuma

parannettiin

Olen joskus näissä kyhayksissäni puhunut halveksivassa äänilajissa siitä taikauskoisuudesta,
jopa suoranaiseen noituuteen vivahtavista
«edesottamuksista«,
joita valistuneella vuosisadallam.me vielä on uskomattoman paljon. Mutta jokohan nyt - sotilastermiä käyttääkseni - pitäisikin ottaa «komento. takaisin« ja
vielä kerran ruvettava uskomaan
noitiin ja velhoihin, kuten «edes'menneet«
esi-isät
aikoinaan!
Luulenpa lisäksi, että arvoisa lukijakin kohta panee «pisimmän
sormen suuhunsa«, kun kuulee
sen tarinan, jonka tässä nyt kerron. - Tapasin näet eräänä syys-

yhtä railakasta kuin aikoinaan
tä-ällä. Siinä Iienee oma iäisyysmelodiansa,
haikean
syvä ja
tunnelmarikas.
Mutta jos joku
piti aikoinaan heidän soittoansa
synnillisenä ja sen johdosta heitä itseään sopimattornina henkimaailman yhteiseen iloon hän
lienee väärässä. Sillä ihminen
kaipaa iloa, muuten hän surkastuu ja menettää hyvän osan elämästään. Eikä liioin kansansoittajien viulun ääni vie ketään perikatoon, kunhan emme vain liiaksi ja yksinomaisesti kiinnitä
sydäntämme
sen
Ioihtimaan
iloon.
Väinö Korpijärvi
Forssan Lehti 3. 10. 1959

nokisilla

kiuaskiviIIä

kuun poutaisena päivänä paikkakunnan kanta-asukkaan,
jonka
sanoihin olen aina tottunut luottamaan. Istuimme hänen pienessä kamarissaan katsellen syksyn
kellastuvia koivuja, joitten oksilla mustarastas vielä iloisena hyppeli. Silloin lausahti mökin emäntä, puoleen väliin kahdeksattakymmenettä ehtinyt, reipas nainen: «Kyllä siinä Forssan Lehdessä on ollut juttua monenlaista, mutta paras on vielä paperille
panematta.« - «Jahka minä nyt
kerron«, hän lisäsi Ja alkoi:
Olin
niihin aikoihin nuori,
vastikään avioitunut ja huolehdin vähän ulkonäöstänikin. Ei-

15
hän niitä maaleja ja purkkeja silloin maaseuduilla tunnettu - ja
jos olisi tunnettukin, ei niitä tavallinen
rahvaan
nainen olisi
käyttänyt.
Mutta pitihän toki
sentään yläpään olia kelpoisessa
kunnossa, tukka somalla nutturalla ja kasvot pestyinä pehmeällä vedellä. En salaa sitäkään, että
tuli aina silloin tällöin asiaa satulapeilin luo, joka mielestäni aina
tähän asti oli puhunut totta näyttäen verevät kasvot ja iloiset
silmät. Mutta
kerran rupesin
epäillen katselemaan sen heijastamaa
kuvaa. Pyyhin peilini
kirkkaan kiiltäväksi ja ·kurkistin
entistä perusteellisemmin. Hypistelin kaulaani, kääntelin ja yhä
katselin. - Ei - kyllä se on sittenkin uskottava! ajattelin. Sen
jälkeen kävin yhä useammin peilin luona ja varrnistuin varmistumistani siitä. että kaulassani on
- struuma. Eihän noin hienoja
nimiä siihen aikaan tunnettu, puhuttiin vain kasveista ja milloin
mistäkin. Meni useita kuukausia, ja kaulani sen kuin vain
paisui. Meni vuosi, ehkä parikin,
silloin jo muistutti kaulan seutu
sian leukaperiä. Jotakin oli tehtävä asian auttamiseksi! Menin
Forssaan. Siellä oli silloin lääkänna
kaikkien
tammelalaisten
tuntema ja hyväksi tunnustama
Gulin. Pamppailevin sydämin istuin monen muun potilaan seurassa eräänä päivänä hänen odotushuoneessaan ja kun vuoroni
tuli, astuin valkeatakkisen tarkastettavaksi. Hän asetti minut
eteensä jakkaralle ja kun kuuli
asiani, alkoi tunnustella kaulaa,
katseli ja käänteli ja vihdoin
puhkesi
puhumaan: «Kaulassa

on struuma eikä sita paranna
muu kuin leikkaus. Nautitte kuitenkin ennen sitä 'kaksi rasiallista pillereitä ja tulette uudestaan
tänne!« Nieleskelin sitten nuo
pillerit, mutta apua ei niistä
näyttänyt koituvan - päinvas:
toin tuntui siltä, että kaula yhä
paksuni. Tuli sitten se aika, että
olisi pitänyt mennä sairaalaan.
Puhuin
asiasta miehelleni
ja
muillekin omaisille. Kaikki olivat
sitä mieltä, että olisi lähdettävä
Helsinkiin eikä Forssaan, koska
pääkaupungissa
leikkaus ehkä
olisi varmempaa.
Mutta
kuitenkin kaikitenkin
tuo leikkausjuttu
sittenkin
hiukan peloitti. Kun olin kuullut,
että Saarenläänissä on sellainen
kansanparantaja,
joka oli omilla
keinoillaan tehnyt monet terveiksi, päätin lähteä hänen tohtoroitavakseen. Esitin taas asian miehelleni, mutta tämäpä lausui jyr'kän kiellon: «Ei sitä sentään noitien luo lähdetä!« Mutta olen
aina ollut hiukan järkähtämätön
päätöksissäni
niinpä nytkin!
Eräänä pyhänä tulin Tammelan
kirkosta jalan, kuten niihin aikoihin oli yleinen tapa. Päätin
silloin saman tien poiketa tuntemani eukon luona. Kävin siinä
tietä kulkiessani kuitenkin «paremman minän« kanssa pikkuista
painiskelua. Olisihan näet ollut
aikaa arkenakin, miksi menisin
pyhänä,
semminkin
kun juuri
palasin sanaa kuulemasta. Kun
kuitenkin
pitkänlaineri
matka
olisi tietänyt melkoisia jalkavaivoja, päätin sittenkin pistäytyä
«tohtorin« luona. Olin käynyt
kansa:koulun ja aikoinani lukenut
ja kuullut yhtä ja toista noidista

16
ja noitavainoista. Tiesin nyt olevan kysymyksessä vähän samaan
vivahtavasta asiasta, siksi hiukan
häpesin ja pidin itseäni pimeäsieluisena kahdennenk ymmenen
vuosisadan
kansalaisena,
joka
tässä oli turvautumassa
pimeitten voimien apuun. - Mutta ei
ota, jos ei annakaan, tuumailin ja
olin ennen pitkää cukon mökin
pihamaalla ja kohta sen jälkeen
hänen
kamarissaan.
Katselin
ympärilleni nähdäkseni,
olisiko
seinillä joitain salaperäisiä, noituuteen vivahtavia esineitä, yökönnahkoja
ja sen semmoisia.
Mutta ei siellä mitään näkynyt.
Kun sitten olin esittänyt asiani ja
eukko
silmäillyt
leukaperiäni,
virkkoi tämä kuin' uskoni vahvistukseksi: «En pysty parantamaan synnyin vikoja, mutta kaikIki sen jälkeen tulleet vammat
minä kyllä parannan!«
Lähdettiin
sitten
saunaan,
eukko edellä, minä perässä häpeissäni maata katsellen. Sauna
oli edellisen päivän kylvyn jälkeen lämmin, ja minä istuin jakkaralle pienen, savuttuneen ikkunan eteen. Eukko otti kiukaalta
nokisen kiven ja painoi sillä 'kolme kertaa kaulan turvonnutta
kohtaa aina kuitenkin eri paikkaan. Toimitus tuntui minusta
siksi koomilliselta, että huomaamattani
naurahdin,
Tämä
ei
suinkaan ollut 'tohtorin' mieleen,
koska
tiuskasi
äkäsenlaisesti:
«Älä naura - äläkä myös kiitä!«
Koetin olla mahdollisimman totinen ja tarkkailla, käyttikö hän
jonkinmoisia lukujakin, mutta en
huomannut sellaista. Kun ensimmäinen kivi oli tehnyt tehtävänsä, otettiin kiukaalta toinen sa-

mantapainen ja painettiin jälleen.
kolmasti. Kivi vaihdettiin
kolmanteen ja samat painallukset,
suoritettiin. Nyt oli tehtävä tällä
kertaa valmis, mutta ei vielä näköjään täysin tehokas, koska minulta tiedusteltiin, olisiko 'kotonani saunaa. Vastasin, että sauna kyllä oli, mutta että se vastikään paloi kiuas kuitenkin
olisi jäljellä ja siellä kiviä riittävästi. Eukko lupasi käydä jonkun
ajan kuluttua kotonani ja saattaa parannushommansa
päätökseen.
Lähdin nyt mökistä aika tavalla nolona, kun pidin eukon
puoskaroimista täydellisenä noituutena,
Olin sentään kysynyt
maksuakin, mutta keskeneräisestä työstä ei sellaista otettu. En
muista, puhuiriko kotiväelle mitään parannusmatkastani
- miehelleni en ainakaan. En ollut itse
lainkaan tyytyväinen mokomaan
käyntiini, sillä olinhan toki luullut parannushommat
peräti toisenlaisiksi. Toivoin, ettei tuo vanha vaimo turhan takia vaivautuisi nibkälle matkalle. Silloin sen pahempi tulisivat salat
julki. - Mutta tulipa hän kuitenkin! Oli näet kulunut parisen
viikkoa käynnistäni, kun tuo ihmetohtori jalan kulkien tuli meille, vaikka matkaa kertyi hyvän
joukon toista periikulmaa. No tietysti minä hänelle 'kahvit keitin ja selittelin samassa, ettei vielä ainakaan näkynyt erikoisia tuloksia taannoisesta Ikäynnistäni.
Tämä eikuibenkaan
näyttänyt
olevan vaimolle mikään pettymys, päinvastoin varsin luonnollista, koska parannusmenetelmät
vielä olivat kesken. Hän vakuut-
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ti, että vamma varmasti korjautuu, jahka ne on viety loppuun.
Epäilin sitä vahvasti ja kovin teki mieleni väittää vastaan ikorostamalla lähinnä sitä, että hänen
noitamaiset 'konstinsa eivät 'koskaan ,ketään paranna.
En kuitenkaan
saattanut
pahoittaa
vanhan vaimon mieltä, vielä vähemmin, 'kun tämä oli vaivautunut tällaiselle pitkälle matkalle
minun takiani. Olin kuitenkin siinä 'lapsellisessa uskossa, että parannuskeinot
ehkä tällä kertaa
saattaisivat olla toiset kuin ensi
kerralla siitäkin huolimatta, että
eukko oli tiedustellut saunaa ja
kiukaan 'kiviä. Petyin siinä sibtenkino Kun näet oli kahvit juotu
ja vähän aikaa tarinoitu paikkakunnan asioista, eukko meni ulos,
käveli verkkaisesti saunan raunioille ja valitsi kiukaasta jälleen
kolme kiveä. Tuli sitten sisälle ja
teki justiinsa samalla tavalla Ikuin
siellä Saarenläänin
saunassakin.
Onneksi olin yksin ikotona, muussa tapauksessa kenties olisin IkieoItäytynyt koko hommasta. Mummo sai siis suorittaa painelemisensa ja minä olin uskovinani,
että apu lähtee aikoinaan, K ysyin sitten maksuakin, koska nyt
kaikiki oli lopullisesti valmista. «MinuHa on leipää ja särvintä
- en muuta tarvitse«, sanoi eulkko, «mutta jos jalkavaivoistani
seitsemänkymmentäviisi
penniä
antaisit!« Taisin antaa ,kokonaisen markan - ja niin lähti tuo
avulias, vanha nainen jälleen kotimatkalle kantaen 'kainalossaan
pientä pärekoppaa,
jossa oli sukankudiri ja ehkä vaatimatonta

evästä pitkää matkaa varten.
Tällainen oli tämä tarina ja
tähän asti helppo uskoa - jatkoi
'kertoja - mutta se, mitä tämän
jälkeen seuraa, panee jo uskonvoimat koetukselle, Kun näet oli
viikon verran 'kulunut mummon
käynnistä,
tuntui
kuin ikaulani
olisi
huomattavasti
ohennut.
Tämä ei suinkaan ollut tapahtunut uskoni ansiosta, sillä sitä ei
minulla ollut ensinkään, mutta
kaikesta huolimatta oli tosiseikka
todettava. Sen jälkeen tuli yhä
useammin asiaa pelin luo ja yhä
selvemmin näin struuman pienentyvän jopa niin, että sen jo
huomasiva:t muutkin. Tuli siinä
vihdoin 'kerrotuksi Saarenläänin
parantajan
kivijututkin,
mutta
nauroivat
ne niille. Mutta oli,
miten oli, kaula oli jo 'kevättalvella täysin normaali eikä siinä
sen jälkeen ole näkynyt merkkiäkään struumasta
eikä sen semmoisista.
Mikä sitten aiheutti tämän ihmeen eivät suinkaan eukon
nokiset kivet? Niin ovat muutkin
väittäneet, vastasi kertoja ja jatkoi: Kummallinen tapaus se vain
oli ja itsekin sitä .ihmetellen. Sanovat ne Ikyllä niinkin, että usko
voi siirtää vuoriakin, mutta sitäpä ei minulla ollut, - Olisivatko ne lää;kärin antamat pillerit
sittenkin osoittaneet parantavan
voimansa?
sanoin 'kaiken päätteeksi. - Niin - 'kukapa sen tietää, myönsi kertoja. Ja siihen
loppui tarinamrne.
Väinö Korpijärvi

Forssan Lehti 10. 10. 19;5·9·
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Eräs
Taito

lounaishämäläinen
Lauri

Saaren

elämänuaiheiden

Lohduttoman
näköisenä ja
täysin
käyttökelvottomaksi
rap peuiuneena
kohosi taiteilija
Lauri Abel Sa a r e n kerran
unelmiensa linnaksi suunnittelema huvila Urjalan Leikkikankaalla, kun seisahduimme
sen
edustalle syksyisen illan hämyn
jo maille hiipiessä. Olimme sattumalta tulleet paikalle historiallisena hetkenä, sillä sisällä huvilassa tekivät Urjalan kunnan
sosiaalilautakunnan jäsenet Saaren jäämistön inventointia
ottaakseen sen kunnan haltuun
korvauksena kunnan rva Saarelle antamasta huoltoavusta. Tait.
Lauri Saari kuoli 1953 ja hänen
rouvansa on hoidettavana Urjalan vanhain kodissa. Eräs lounaishämäläinen
taiteilijakohtalo
oli ehtinyt päätepisteeseensä.
Vaiteliaana katselernme kulottuneen nurmikon
ympäröimää
taloa sillä aavistamme, että se
osaltaan kuvastaa rakentajansa
sielun ailahteluja. Sen julkisivu
muistuttaa hieman keskiaikaista
linnaa ja tekee voimakkaasti romanttisen, mutta samalla miltei
kurnmitusmaisen
vaikutuksen.
Ennen kaikkea tuo talo ilmentää
kuitenkin tekijänsä mielen levottomuutta. Yhtäkään kohtaa taiteilija ei ole saanut täysin valmiiksi ja suurelta osalta se on
jäänyt kokonaan keskeneräiseksi,
mutta siitä huolimatta on syntynyt lisäke sinne, toinen tänne,

taiteilijakohtalo
taiteen

luonnehdintaa

on torneja sekä parvekkeen tapaisia jne. Tuntuu kuin taiteilija
olisi Ikuumeisesti halunnut saada
luomuksensa kokonaisuuden hahmottumaan senkin uhalla, ettei
koskaan saisi yhtäkään kohtaa
siitä täysin valmiiksi.
Talon pihalla tapaamme mv.
Paavali
S a h a n,
taiteilijan
enon, jonka tämä tilinpäätöksen
hetki näyttää tehneen alakuloiseksi. Hän kertoi, että taiteilija
Saari teki talonsa suurelta osalta
yksin. Ja vaikka hän ei ollut miIkään suuri mies, oli hän varsin
voimakas, sillä nuo suuret nurkkakivetkin hän väänsi itse paikoilleen. Levoton hän oli aina,
mutta myös ahkera, toimettomana hänen oli mahdoton olla. Kun
hän ensimmäisestä näyttelystään
Helsingissä saamiensa huonojen
arvostelujen masentamana
saapui tänne, hän oli henkisesti aivan lamassa. Hän oli päättänyt
paeta ihmisiä ja yhteiskuntaa ja
haaveili omasta mökistä. Tähän
meidän maalle hän halusi sen rakentaa ja minä autoin ja rohkaisin häntä parhaani mukaan.
Ensimmäisen kesän ja syksyn hän
asui rouvansa kanssa havuista ja
turpeista kyhätyssä korsuntapaisessa miltei jouluun
saakka,
vaikka silloin oli jo kovia pakkasia. Rahaa hänellä ei ollut
koskaan, sillä jos hän joskus sitä
hieman runsaammin saikin, hän
käytti sen kohta. Mutta boheemi
hän ei silti ollut, sillä hänellä oli

Tait. Saaren 'pilvilinnan' julkisivu. Rakennus alkoi rappeutua jo sitä rakennettaessa.
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korkeat
siveelliset periaatteet,
joskin ne olivat hieman omalaatuisia, ja sitä paitsi hän oli raitis.

Kunnan haltuun
Kun sitten kiipesimrne sortumaisillaan olevia - rappuja myöten huvilaan sisään, ei mieliala
suinkaan kohonnut. Täällä tuli
vielä selvemmin esiin kuin ulkona se sisäinen ahdistus, jonka
vallassa taiteilija Saari oli elänyt, sekä köyhyys. Vain pari
huonetta oli joten kuten asuttavassa :kunnossa, eräät olivat kokonaan valmistamattomia. Eräässä huoneessa, jonka läpi oli kuljettava, oli vain roskaperrnanto,
sekin niin mätä, että oli liikuttava varoen. Sisällä vallitsi täydellinen sekamelska. Taiteilijan itsensä räikein värein maalaamia
ja koristelemia huonekaluja oli
vain muutamia, talouskaluja ei
näkynyt
nimeksikään.
Mutta
tauluja, joista suurin osa oli kehyksettömiä, oli kymmenittäin ja
niitä sosiaalilautakunnan jäsenet
parhaillaan inventoivat ja pakkasivat parempaan talteen vietäväksi. Talo t~lee pian purettavaksi, sillä se ei ole 'korjauskelpoinen eikä sillä sitä paitsi olisi
mitään käyttöä.

Tait. Saaren elämänvaiheita
Kuka ja minkälainen mies sitten oli Lauri Saari? Sitä yritämme seuraavassa selventää.
Taiteilija Lauri Saari on syntyperäinen urjalalainen. Hänen
isänsä Kalle Saari oli kotoisin
Menosista Rajoon torpparin poika ja työskenteli voutina Lau-

keelan Pourun talossa. Hänen äitinsä taas oli kotoisin Leikkikarikaan Sahan torpasta. Lauri Saari
syntyi tammikuun 2 pnä 1888 ja
oli lapsena hyvin sairaalloinen,
jopa niin, ettei hänen uskottu
pitkään elävän. Hän oli vanhin
5:päisestä
sisarusparvesta.
Jo
pienestä pitäen hän osoittautui
erinomaisen käteväksi. Hän näperteli puusta eläinten 'kuvia ja
muita pikkuesineitä, joita sitten
myi vähän rahaa saadakseen.
Nuorukaiseksi vartuttuaan
hän
siirtyi Helsinkiin, jossa pääsi työhön Engelbergin leikkikalutehtaaseen. Täällä hän toimi maalarina. Engelberg oli myös urakoitsija, joka suoritti mm. Ikirkkojen maalauksia ja entisöintiä.
Mm. Haukiputaan
kirkon sisämaalaus on suurelta osalta tait.
Saaren työtä ja hän oli maalaamassa myös kotipitäjänsä Ikirkkoa.
Mutta Saari oli jokaiselta solultaan taiteilija ja Engelbergin
kehoituksesta hän pyrki Turun
piirustuskouluun,
jonne myös
pääsi. Täällä hän herätti huomiota erikoislaatuisella
lahjakkuudellaan.Myöhemmin
hän
opiskeli Ateneumissa, aluksi iltakursseilla työnsä ohella, mutta
myöhemmin myös päiväkoulussa.
Helsingissä
ollessaan
Saari
osallistui eräisiin yhteisnäyttelyihin ja järjesti sitten myös oman
näyttelyn. Hänen erikoislaatuinen taiteensa ärsytti arvostelijoita tavattomasti ja hän sai töistään musertavat arvostelut. Tästä masentuneena
sekä sydänjuuriaan myöten loukkaantuneena Saari muutti kotipitäjäänsä
asettuen isänsä luokse Laukee-
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Yllä taiteilija Saaren viimeinen työ. Siinä esiintyvä nainen on
hänen vaimonsa. Alla rva Saaren tekemä jäljennös miehensä
maalauksesta 'Ounasvaaralta'.
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laan. Jonkin apn kuluttua hän
ryhtyi sitten yhdessä vaimonsa
Marian
kanssa
rakentamaan
'haavelinnaansa'
Leikkikankaalle. Täällä hän eli monet vuodet
sekä arvostelijoiden että ostavan
yleisön unohtamana
ja ainaisen puutteen ahdistamana. Rva
Saari ikertoo, ettei rahaa useinkaan riittänyt edes maaleihin,
mutta värikauppias Ingren Helsingistä lähetti hänelle ilmaiseksi, jotta hänen miehensä sai työskennellä. Ta vaikka tauluilla ei ollut menekkiä, Saari maalasi silti
ahkerasti,
toisinaan suorastaan
ahdistavan
paineen
alaisena.
Vain eräänlaisesta uteliaisuudesta tai suorastaan pilalla joku silloin tällöin hänen taulujaan osti.
JoitaJkin tilaustöitäkiri hän sentään sai. Huomattavin niistä oli
Halkivahan
kirkkoon
tilattu
alttaritaulu,
jonka aiheeksi taiteilija valitsi Jeesus Getsemanessao Hänelle lausuttiin
nimenomaan toivomus, että hän noudattaisi tavanomaista maalaustapaa ja jättäisi katsojia häiritsevät täplät pois. Näin hän tekikin taulun valmistus vaiheeseen
saakka. Mutta sitten hän eräänä
yönä meni ateljeehensa ja pilkutti taulun kirkkain värein, sitoi
sen kääröön ja kätki joksikin aikaa metsään. Hän ei voinut maalata näkemyksensä
vastaisesti.
Taulu lunastettiin, mutta sitä ei
sijoitettu kirkkoon.

Edvard Munchin
oppilaana
Ensimmäisen todella merkittävän taiteensa ymmärtäjän
tait.
Saari löysi Norjasta. 1920-luvulla

hän pakkasi maalauksiaanja
lahti vaimonsa
kanssa Norjaan
kuuluisan taidemaalarin Edvard
Munchin luo. Tästä matkasta
rva Saari kertoo:
Taiteilija Munch oli erakkoluonne, joka ei juuri ottanut
vieraita vastaan. Meidät hän kuitenkin lausui sydämellisesti tervetulleiksi ja tutustuttuaan
Saaren maalauksiin, otti hänet oppilaakseen. Tait. Munchilla oli tavattoman vihainen koira, jokapiti 'tunkeilijat loitolla,mutta meille se ei ärhennellyt, kun isäntä
itse tuli portille ottamaan vastaan, Munch ihastui Saaren tauluihin ja antoi hänelle henkisen tukensa. Hänen Saaresta antamiansa lausuntoja selostettiin
myös 'kotimaan lehdistössä ja niin
tämä pääsi uudelleen valokeilaan.
Kotimaahan palattuaan Saari
unohtui taas hiljaisuuteen, mutta
erään taiteilijaystävänsä innostamana hän vihdoin, lähes 20 vuoden väliajan jälkeen, alkoi jälleen
maalata
näyttelyä
silmälläpitäen.
Sen hän järjesti 1948
Helsingissä ja arvostelu oli tällä
kertaa
paljon
myönteisempi,
eräät jopa suorastaan ylistäviä.
Tämän ansiosta hän sai joitakin
töitään myös myydyksi, mutta
puute pysyi silti hänen ainaisena
seuralaisenaan. Hänen elämänsä
traagillisuuden -huipuksi muodostui pidättäminen
tuhopoltoista
epäiltynä, Leikkikankaalla
sattui muutamia hämäräperäisissä
olosuhteissa syttyneitä tulipaloja,
joita epäiltiin pyromanin sytyttämiksi. Ja epäilykset lankesivat
Saareen, sillä kukapa olisi soveliaampi pyromaniksi, kuin «hullu taiteilija, joka maalasi taulun-
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saikin tulenpunaisin värein«. Noin
viikDn kuluttua hänet oli vapautettava, mutta isku oli ollut niin
masentava, ettei herkkä ja sairas
taiteilija
siitä enää toipunut.
Pian tämän jä1keen Leikkikankaan erakko kuoli murtuneena
miehenä 65 vuoden ikäisenä.

Lauri Saaren taide
«En malta olla tuomatta esille
unohdettua taiteilijanimeå, jonka
nousun mesenaattien
olemattomuus, rohkeiden, iskuvalmiiden ja
luovaa eikä ainoastaan selostavaa
kritiikkiä harjoittavien
arvostelijoiden täydellinen
puute sekä
maalaustaiteemme
väl jähtynyt
cezanneismi on tarkkaan estänyt.
Hän on Lauri Saa r i, demonien riiuaama, hurmioitunut
värittiijd, hillittömän
yksilollinen;
kantoi kotimaassa 'hullun' nimeä,
matkusti Norjaan ja ihastutti töillään itse Edvard Munchin«.
Näin kirjoittaa Olavi P a a v Dl a i n e n v. 1929 ilmestyneessä esseekokoelmassaan «Nykyaikaa et~
simässä«.
Ja Aamulehden avustaja, op.
Osmo H ä m e e n n i e m i kirjoittaa hänestä mainitun lehden
sunnuntailiitteessä 1955 mm.:
«Oltakoon Lauri Saaresta ja
hänen taiteestaan mitä mieltä tahansa, varmaa on, että hän oli
taiteilija koko sielultaan. Saari
toteutti
taiteilijakutsumustaan
pelottavan yksinäisenä, auktoritetteja uhmaten ja hiventäkään
tinkimättä
siitä näkemyksestä,
joka hänelle oli valjennut.
Taiteilija Lauri Saarella oli pakottava ilmaisun tarve, joka purkautuessaan etsi sangen voimak-

kaira, jopa riehakkaitakin mUDtoja, Hän maalasi useimmat taulunsa yksilöllisellä täplitysmenetelmällä, jolla kuitenkaan ei 0'1lut yhteistä Saaren nUDrUUSVUDsina muodissa olleen pointillismin
kanssa. Työvaiheen aikana tai
sen jälkeen maalatuissa täplissä
esiintyivät samat värit kuin taulussakin. Saari selitti käyttämänsä menetelmän tarkoituksena 0'1leen palauttaa taustassa käytetyt
värit pintatasoon.
Näin syntyi
taiteilijan parhaissa tauluissa ilmava ja dekoratiivinen, helmeilevä värivaikutelma.
Lauri Saari 'käytti äärimmäisyyteen
tehostettuja
värejä.
Oranssi ja puhdas kromikeltainen, oraanvihreä ja jäänsininen
olivat hänen tavallisimmat värinsä. Hänen lähimpiä aiheitaan olivat maisemat. VärisDinnutus sai
osakseen ratkaisevimman
hUDmion aatteellisen ja tunteeseen
vetoavan puolen jäädessä yleensä
taka-alalle. Vaikka Saaren maalaukset
ovatkin
voimakkaasti
persoonallisia, ei niissä esiinny
kuritonta erikoisuuden ja hUD~
mion tavoittelua, vaan maalarin
halu tuoda maalaten esille mielikuvansa ja sisäiset tunnelmansa.
Saaren tauluissa Dn joukko kesken jääneitä ja tkriisivaiheiden aikana harhaan menneitä harjoitelmia, mutta hänen elämäntyönsä pääosana
ovat maalaukset,
jotka tulisella värihehkullaan ja
sisäistä tunnetta osoittavalla voimallaan lumoavat katsojan.«
Maisteri E. .J. V e h m a s kirjoitti Uudessa Suomessa v:n 1948
joulukuussa Helsingissä pidetystä
Saaren näyttelystä mm.:
«Kumlinin saloriki on saanut
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näyttelyn, joka on mielenkiintoisempi kuin sillä .kai ennen on ollut, Urjalan Leikkikankaan vanheneva erakko Lauri Saari on
näet vielä kerran, pitkästä aikaa
halunnut näyttää pääkaupungissa maalauksiaan, sekä uusia että
vanhoja. Näyttelyssä on sekaisin
hyvää ja huonoa, nerokkaita välähdyksiä
ja erehdyksiin harhaantumista,
mutta kieltää ei
saata, että niissä todellinen taiteilija ,koettaa vajavaisin keinoin
saada ilmi sanottavansa. Tämä
suomalainen van Gogh on auringon ja värien palvoja, joka mielellään katselee maisemaa juuri
silloin, kun valo laskiessaan taittuu spektrin väreihin hehkuen
keltaista ja oranssia, hänen lernpivärejään«.

Lauri Saari ihmisenä
Ihmisenä Lauri Saari oli itseensä sulkeutunut, hillitysti ja
ystävällisesti käyttäytyvä
mies,
kertovat hänet läheisesti tunteneet urjalalaiset. Mutta hän oli
myös epäluuloinen
ja ennen
muuta hän pelkäsi, että hänen
taiteestaan
tehdään pilkkaa ja
juuri tässä piili ehkä suurin syy
hänen eristäytyneisyyteensä. Hä-

nellä oli epäsovinnaisen yksilöllinen näkemys ihmisen ja taiteen
vapaudesta, esim. vaatteita hän
piti vain välttämättömänä
pahana. Tällaisilla mielipiteillään ja
yksityiselämässään piittaamattomalla esiintymisellään hän herätti seudun pidättyväisessä väestössä ihmettelyä ja paheksuntaakin.
Vaimolleen taito Saari oli uskollinen ja hellä ystävä ja sai tältä
kaiken mahdollisen tuen ja ymmärtämyksen. - Minun taidettani ei ymmärrä kukaan muu
kuin sinä, 'kertoo rva Saari miehensä 'kerrankin huudahtaneen,
ja jatkaa sitten: «Seurasin miestäni hänen kaikissa elon vaiheissaan sekä ilon että surun päivinä. Mieheni sairasti useita vuosia ja minä istuin hänen vuoteensa reunalla kuolirrhetkeen asti.
Toisinaan meillä ei ollut edes leipää ja kun hän oli lisäksi kovin
avuton, tarvitsi hän minua melkein joka hetki. - Jos sinä lähdet ennen minua pois, kuolen minäkin, uusiin naimisiin enkoskaan menisi, hän lausahti kerrankin, kertoi rva Saari.
Esko Viljanen

Forssan Lehti 13. 10. 1959
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Vanha tukkijurmari
juttelee
Miltei näihin asti on puutavaran kuljetus
Tammelan
vesistöissä ollut aika yleistä. Tuhansittain on mm. tåältä latvavesiltä
Salkolasia,
Kyynärältä,
Liesjärveltä
uitettu
tukkeja
aina meren rantaan saakka puhumatta niistä, jotka ovat tehneet vain
alkumatkan
jääden
milloin Loimaan, milloin mihinkin lähisahan
rantaan.
Niihin
aikoihin,
jolloin
Forssa-yhtiön
halot kuljetettiin
vesiteitä, riitti uittotöitä
paljon yli keskikesän. Vesien auettua
lähdettiin
eri suunnilta
viemään
lauttoja
Karjusiltaan.
Olipa eri yhtiöitten
välistä
kilpailuakin
siitä,
ken sinne ennättäisi
ensimmäiseksi. Perille päästyä lähdettiin
hakemaan
toista lauttaa ja tuo
äskeinen jätettiin Soukajärvelle.
Kun
ponttomiehet
jatkuvasti
toivat uusia "'pyräitäm,, kerääntyi sinne puuta ylen paljon, niin
että järvi KarjusiHasta
Pietsaareen
oli yhtenä
tukkisumana.
SiLLä eihän pieni joki ja usein
heikonlainen
virta
ennättänyt
niellä
sitä
puumäärää,
mitä
useat ponttot
kuljettivat.
Erikoiset
lauttavahdit
valvoivat,
että pyräitten
ympärillä
olevat
otvat kestivät
eikä muutakaar.
vahinkoa
päässyt
tapahtumaan.
Tässä vahdin virassa oli vuosikausia Mäntylän Jaakko, joskus
myös Oskari Lind. Mäntyiällä
oli koppi
Hongiston
nokassa.
Siinä sai vahti ajoittain levätä,
mutta nukkumaan
ei juuri en-

nättänyt,
jos aikoi tehtävänsä
hyvin hoitaa.
Kauniilla
ilmalla
lauttamiesten
järvimatka
oli
hauskaa,
Nukkuminen
tosin oli sitä ja tätä, kun näet oltiin kulussa läpi
vuorokausien,
Oli sentään »rnajassa»
jonkinmoinen
makuupaikkakin,
ja vuorottain
siellä
levättiin toisten pyörittäessä
kelaa joko miesvoimin
tai hevosella, Kun oli ehditty ankkurin
luo, se nostettiin
miehissä veneeseen yhdessä tuon ranteenpaksuisen,
monta
kymmentä
syItä pitkän ankkuriköyden
keralla, Kun vesi alkukesästä
oli
kovin kylmää, ei tuoldaisen köyden
käsittely
suinkaan
ollut
mieluista hommaa. ,Siksipä tukkipoika joskus haikeasti lauloikin: ,,,,Ja se varppi oli niin kylmä ja, kova
minun
heikoille
sorrni lleni,» Mutta
kun
kevät
edistyi ja ilmat lämpisivät, kelpasi heitellä ankkuria ja kiertää
kelaa. Silloin myös haitarinsoittaja istui majan kynnykselle
ja
lirutteli kauniisti musiikkia rannoilla olevien neitosten
kuuluviUe.Tai
oli myös joukossa joku viulumies, joka »ei sompaan;
sa
säästänyt.
sen
paremmin
kuin Teemu Karrin häissä. Kohotti myös kaunis
kevätaamu
laulajapojan
rintaa niin, että oli
kilpasilla mies ponttoHa ja laulurastas rannan kuusen latvassa.
- Mutta saakoon jo sanan vuoron vanha tukkipoika. sekä huonojen
ilmojen
että
ihanien
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aamujen
paras
tulkki!
malliin hän tarinoi:

Tähän

Jokiuitto
Niihin aikoihin, jolloin ei vielä
ollut
ns.
uittoyhdistyksiä,
huolehtivat
yhtiöt
itse koskipaikkojen otvituksesta
ja tukkiruuhien
kunnosta.
Tuota otvitusta olikin Turpoon joessa aika paljon, vaikka, joki oli pieni.
Siinä näet oli runsaasti
pikku
koskia, joiden kiviset rannat oli
puomeilla suojattava. Miehiä oli
myös
tällaisissa
koski paikoissa
enemmän kuin muualla, vaikka
vähänveden
aikana oli suvantopaikkoihinkin
saatava työvoimaa
runsaanlaisesti,
sillä puita
oli
joskus
vedettävä
miesvoimin
eteenpäin,
kun virtaa ei sanottavasti ollut. Tuollainen
tukkien kiskominen
ei ollut kovinkaan
hauskaa
hommaa,
sillä
rannat
olivat usein liejuiset ja
jalkoja vajotti kuin ruukikauka,
lossa. Kysyttiin
siinä lapikkaan
saumojen
kestäJvyyttä
ja
vaikka
jalkineet
olisivat
olleet
kuinkakiri
eheät,
kastuivat
jalat auttamattomasti.
Jokiuitoissa
oli myös naisia sekä poikasiakin.
Yleensä
naiset
olivat työssään
huolellisernpia
kuin miehet. Eivät he käyttäneet
aikaa tupakkatuntien .pito on eivätkä joutilaina loikoilleet kuusen verhossa, vaan keikkuivat
aina keksin
varressa
ja kiipeilivät
rantakivillä kuin keväiset
västäräkit.
Heidän
palkkansa
oli
kaksi
markkaa
viisikymmentä
penniä
tunnilta" kun taas miehille ta.vallisesti
maksettiin
tunnilta
kolme markkaa." Usein kuiten-

kiri naiset olisivat tarvinneet saman palkan - siksi uutteria he
olivat
töissään.
Tosin
jo.tkut
naiset saivat lisätuntien muodossa hiukan ylimääräistä
palkkaa,
jonka
he
tosiaan
ansaitsivat.
Mäntylän silloiset tyttäret,
Naima ja Miina, olivat
parhaita
naissukupuolen
edus.tajia.
Heidät saattoi huoleti sijoittaa kiperimpiinkin
paikkoihin,
kosken rannoille ja jokimutkiin
aina pysyi
väylä
auki
siellä,
missä mainittu
sisarpari heilutteli keksin vartta. Päivällä
oli
pakko pitää »rokulia-, sillä vastatuuli oli silloin joskus kiusana.
Yönä: tuulen
tyynnyttyä
tukit
kulkivat
hyvin, mutta
nukkumaan ei ennätetty, kun oli valvottava, ettei sumaa pääsisi syntymään.
Miehet sentään vähän
torkahtelivat,
mutta
minunlaiseni pomomiehen
piti aina olla
valveilla.

Hauskoja miehiä
Tuskin missään työmaalla
on
niin viljaLti viljelty
vitsejä
ja
lasketeltu
meheviä
sutkauksia
kuin tukkijoella.
Siellä on aina
ollut sellaisia Turkkia ja 'I'olareita, Kalleja ja Kasureita, jopa
joskus
Pölhö-Kustaitakin,
joi tten puheet
ja edesottamukset
olisivat
panneet
tekohurskaan
Rättärinkin
parran seudun nytkähtelemään.
Oli näet Liesjärven vesilläkin
omat Eernelinsä,
Venninsä ja Oskarinsa, jotka eivät suinkaan
säästäneet
sanojaan, vaan laskette livat urnmet
ja lammet, lykkäsivät
todet ja
valheet
yhdessä
sekamelskassa.
Teki oikein hyvää sydänalassa

27
ja
karkoitti
kylmän
tunnut,
kun nuotion lämmössä istuttiin,
aukaistiin
kontin kielekkeitä
ja
ruvettiin
painamaan
poskiin
tukkipojan
tava·lIista
muonaa,
leipää, voita ja kananmunia
niin tuntuipa
mukavalta,
kun
joku
hyväkas
alkoi lasketelia
vitsej ä kanaparan
kustannuksella., Mutta - se sentään sanottakoon kyllä Pakkalan
Teuvo
.sittenkin sad näytelmäänsä
mahdutetuksi
uskomattoman
paljon
kansan' huumoria
ja tukkilaisromantiikkaa,
paljon enemmän,
kuin sitä koskaan
saattoi olda
todellisuudessa.
Värjötäpä
vain
kylmänä kevätaamuna.
kun maa
on
paksunlaisessa
huurteessa,
jalat märät ja takin alla tuskaUine.n puistatue niin, istupa siinä ja palele, kyllä silloin
todekla tarvitaan
»meidän Maijan. kuumaa kahvia, ennenkuin
sulaa sydänala!
Mutta toisaalta:
kun peippo
livertää
rantakoivuss.a ja leivo joen yläpuolella,
aurinko l.ämmittää ja lauha tuuli puhaltaa
siinä on tosiaan
tunnepitoista
elämystä
kylliksi!
Kun kaiken lisäksi joskus löydetään rantamö.kis.tä keidas erämaan vae ltajalle,
lämmin tupa
ja tuoksuvat pullakahvit
ja kun
siellä kaiken kukkuraksi
tukkipoikaa
passaillaan
kuin
itse
forsmestaria
kelpaa
kyblä
hankkia leipänsä tukkijoelta!

Pientä seikkailuakiri
Tästä ta.itaa r.nyt tulla sellainen luku tähän epistolaan; että
täytyy puhua näinikään
vähän
kuiskaamalla,
kun
näet
tämä
meidän' mamma
on aranlainen

sellaisista asioista. On näet niin,
'että siellä tukkijoella aina myös
ovat
omat
Pietolan
Katrinsa,
Ellinsä,
Pirkkonsa
ja PahnaMaijansäkin.
Tällaisessa maaperässä (vesiperässä)
viihtyy erinomaisesti tuo vanha tuttu »nuoIieri ampuja», jota myös Amoriksi sanotan. Olen minäkin aina ollut siivonlainen
mies, jolle
naismaailmaon
ollut pelkkää il-.
maa. Mutta pieneen seikkailuun
jouduin kerran minäkin, joskin
se loppui lyhyeen kuin kanan
lento. Oli näet meillä tukkipojiL
la siellä metsikön syrjässä piirileikkipaikka,
johon menin, kun
sattui olemaan rckuliaika. Siellä
kohtasin kauniin. tyttölapsen.
joka kaiken lisäksi kuulemma
oli
ylen rikas, rikkaampi
kuin Pietolan Katri
aikoinaan.
Ei siis
sovi ihmetellä,
jos tuollainen
kananen pani sydän alan omituiseen liikkeeseen ja sulatteli pakostakin sen routaa. Saatoin Iikan kotipor tille, otin he llät jäähyväiset ja käänsin 'Vaatimattomasti lapikkaani kohti majapaikkaa. Mutta kun olin iltayön valvonut
sängyssäni
ja ajatellut
tuota kaunista impykäistä,
päätin mennä toistenkin
samais.elle
karkelopaikalle.
Siellä tuo likkalapsi
jälleen
leiskui
monien
muitten keralla. Taas vein tytön
kotiveräjälle,
mutta kuinka ollakaan kun sun;;. kotvan juteltiin mukavia ja vähän kadestäkin
puristeltiin,
Lähdin hiippailemaan
tytön perässä tämän
kamariin.
Tuskin
ehdin. hattukuluni
siepata
päästä,
kun jo
edessäni seisoi talon isäntä, tyttösen ankara isä, kädessään sel-
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väreikäinen
äänirauta.
jota sojotti minua päin kysyen, kuka
olin ja midlä asioilla liikuin. Ankytin jotakin, että tukkimiehiä
ollaan ja kotiinkin
taas mennään. Mutta kun tuo kiiltävä
prouninki
vai mikä lienee
ollut rullapyssy - tuli liian lähelle,
painuin
suorinta
tietä
maantielle. ,Sen koommin en ole
silmiäni
heittänyt
maailmalla
ollessani likkalapsiin,
vaan hain
oman Pahna-Maijani
täältä kotikuusen
kuulumilta,
Hänen
kanssaan olen sitten elää retuuttanut enkä ole pahoin kauppojani katunut.

"Monta murkaakin
matkassa"
Siitä on kulunut jo 35 vuotta.
Olimme viemässä »häntiä» kaukana kotiseudultani,
aina Varnpulassa saakka. Siellä oli koski
nimeltään
Siivakkala. Oli kaksi
miestä n.s. naulapadclla,
jonka
lävitse kaikki se vesi, joka ei
mahtunut
tukkiränniin,
virtasi
koskeen.
Muutama
»rarnpa»
tukki oli joutunut tuolle padolle ja ne kaksi miestä, jotka
eivät
kyllä
kuuluneet
meidän
yhtiöön,
koettivat
keksien.sä
avulla
johdatella
noita karkureita tukkirärmiin.
Toinen miehistä iski keksinsä
tukkiin
ja
alkoi sitä vetää puoleensa. Mutta ankara tulvavirta
nosti tukin
pystyyn
ja
tempasi
samassa
miehen kekseineen koskeen. Hädissään
tarttui
tuo
koskeen
syöksynyt kiinni vierustoveriinsa, ja niin joutuivat
molemmat
miehet vaahtoaviin
ryöppyihin.
Katselimme
kauhuissamme,
mi-

ten vuolas virta. paiskeli miehiä
pyörteestä
pyörteelle,
kiveltä
kivelle, kunnes
suvannossa
irroitti otteensa. Mutta se oli liian
myöhäistä
koski
otti
oman.sa.
Toisella kerralla
jouduin itse
kiper ään tilanteeseen:
Tulimme
Karjusiltaan.
jonne
jätimme
järveltä tuodun tukkilautan.
Oli
lauantaipäivä.
Uneksin
jo leppoisasta
saunaillasta
kotonani,
kun
sain
määräyksen
mennä
Saaren salmelle otvittamaan
sikalaisiä rantoja.
Koetin
saada
tuttuja
kylän poikia kanssani,
mutta kukapa
olisi ollut halukas lähtemään
niinkin kauaksi
kotoaan
dauantai-iltana.
Mutta
minun, kuukausimiehen,
ei auttanut muu kuin mennä. Panin
pussin selkään ja aloin jadkaisin
astella tuota puolentoista peninkulman
pituista
matkaa. Poikkesin
kuitenkin
Saarenlääniin,
kun siellä asui muuan tuttavani
nuorimies
jonka halusin
saada
kanssani otvitustöihin, sillä yksinhän ei sellainen homma juuri
käy laatuun. Tulikin tuo samainen mies kanssani. Perille päästyämme
menimme puomikasalle, otimme suurenlaisen
pyrään
peräämme
ja vedimme puomipuita
rannoiLle kiinnittäen
ne
toisiinsa. kierretyillä
kuusiotvilla, kuten niihin aikoihin oli tapana. Tulimme
salmen Ioppupäähän,
siihen, missä on syvä
vesi ja mistä alkaa varsinainen
Pyhäjärvi.
Siinä tuo apumies
hääräili veneessä liian varomattomasti sillä seurauksella,
että
Iensi suinpäin j.ärveen. Minulle
hätä
käteen.
Sojotin
keksiäni
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miehelle, mutta tästä ei näkynyt jälkeäkään. Olin jo varma
että sinne meni mies -alle aaltojen syvien». Mutta samassapa
tämä pulpahtikin näkyviin, tart,tui kädessäni olevaan, keksiin ja
tempasi niin, että olin vähällä
itse mennä samaa tietä. Onnistuin kuitenkin säilyttämään tasapainoni ja pysyin veneessä,

Koulusta

jonne lopuks-i kiskoin tuon apulaisenikin.
Mutta
sittenkin:
»Huhtikuussa ne parhaat pojat
tukkijoeUe astuu.
Siellä ne
saappaat likoova.t ja housun,
puntit kastuu .•
Väinö

Korpijärvi.

Forssan Lehti 15. 10. 1959.

Ja koulutieltä

Leht. Väinö Hirs;ärven Forssan yhteislyseon
60-vuotis;uhlassa pitämä puhe
Forssan yhteislyseon
60vuotisjuhlan
lämmittävämmäksi kohokohdaksi muodostui koulun entisen oppilaan
lehtori Väinö H i r s j ä r v en
pitämä juhlapuhe, jossa hän
muisteli ja kuvaili nuoruutensa koulutietä
ja koulua
55 vuoden takaa. Julkaisemme tämän paikkakuntamme
silloisia oloja mielenkiintoisella tavalla valaisevan puheen kahtena osana kokonaisuudessaan.

Haluan tuoda tähän [uhlaan
terveiset puolen vuosisadan takaa! En tosin ihan 60 vuoden
päästä, mutta .likjpitäen 'lmitenkin Tarkemmin sanottuna ne
ovat vuodelta 19M, jolloin ensi
kerraneI.äiss:äni olin saapunut
Forssaan siihen rohkeaan päätökseen pitäytyneenä, että pyrkisin oppiilaaksi siellä jo viisi
vuotta. toimineeseen oppikou-

luun. Sisareni kautta, joka eli
kirjoittautunut
tämän koulun
rultiin jo vuotta aikaisemmin,
oli minulla tosin etukäteen hämärä mielikuva siitä 'kohtalosta
mikä minua nyt odotti, mutta
tunnustaa täytyy, että hetki oli
joka tapauksessa tärkeä ja juhlallinen. Koko ensimmäisen luokan kurssin olin kyllä jo kesän
aikana päntännyt päähäni, mutta
siitä huolimatta minua, kansakoulun !läpi käynyttä jo 13 vuot,
1!atäyttänyttä,
kuitenkin siinä
määrin jännitti ja hillitsi kunnioitus tätä tieteen ahjoa kohtaan, ettei· päähäni edes [uolahtanutkaan pyrkiä muuta kuin
koulun ensimmäiselle luokalle,
Tästä sitten alkoi minun 8 vuotta kestävä kosketukseni Forssan.
yhteiskouluun.
Tehtaan halkotarhaa vastapäätä, Telsolaan ja Jokioisille vievan tien varrella, oli Kuhadan
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kansakoulu,
jossa vanhin
sisareni toimi opettajana,
ja hänen
vieraanvaradsesta
kodistaari
käsin minä koulunkäyntini
suoritin,
ensin
Tölön
talon
»y,läpy.kningissä»,
sitten
vanhassa
rukoushuoneessa
eli n.s, »riihikirkossa.
ja
lopuksi
koulun
omassa
rakennuksessa,
Malmin
kadun
kulmassa.
Kuhalan
ja
Tö!ön välillä virtasi pieni puropahanen
Jortanin
joki -,
niinkuin sitä muistaakseni
nimitettiin;
puron yli oli viskattu
pari lankkua,
joita myöten
oli
helppo harpata ensin Tölön alarakenuksen
pihamaalle
ja siitä
sitten
koulun
alueelle.
»~iihikirkko» oli taas joitakin satoja
metrejä
kauempana
asemalle
johtavan
tien varrella
ja sinne
päästiin
Tölöltä erään peltosaran sivua kulkevaa
polkua pitkin. Omaan koulutaloon
kuljettiin taas pikkusillan
yli, jonka
vasemman
puoleisessa
»sillankorvassa» sijaitsevassa
mökkipahaisessa
toimi muuan Iastenkoulu, n.s. »Hör liinin marnman
yliopisto»,
ja oikealla
puolelJa,
'I'ölölle
poikkeavan
tien
mutkassa
Lundströmin
(sittemmin
Kalevan)
Villiamin, paikkakunnan suurlausujaksi
sukeutuvan
koulutoverini
koti. Koulutie johti meitä siitä eteenpäin
Loimijoen sillan yli ja kauppatorin,
hanhilammiken
ja kaikkien meikäläisten
hyvin tunteman
pakaripuodin ohitse lopulliseen mää,
ränpäähän,
Ronttismaen
tienoil.le. Tämä koulutie oli senlaatuinen, että
siitä vedettiin
joka
vuosi kuraa
pois rnonta kuormallista, mutta tehtaalaisten
tu-

ten oli ,tiensivuun
laitettu lautakäytävä
eli »plankkonki»
ja
tätä pitkin voi kulkea kuivinkin
jaloin, Tämä kuitenkin vain sillä edellytyksellä,
etteivät
tehtaalaiset sattuneet
olemaan liikkeellä, sillä nämä kydlä .työnsivät sivulliset kuraan tai maantieojaan - omistajan oikeudella
tietenkin.
»OLen unessa useasti
Sinun kemLlas kouLutie ... ».
Tähän Koskenniemen
tunnustukseen
voin myöskin
omasta
puolestani yhtyä. Kuitenkin sillä
Iisäykseblä,
että niihin liittyvät
muistot
ovat heränneet
eloon
useasti päivänvalossakiri
ja valveiklakin ollen. Ja uskon edelleen, että saman tunnustuksen
voivat tehdä monet koulutoverinikin, niin hyvin omilta kou.luvuosiltani
.kuin myöhempienkin vuosikymmenien
ajoilta.
Meidän vuosisadan
alun yh.teiskoulula.isten
korviin kantautuvat täältä Forssasta seuraavat
rehtorimme
Joos
Sajaniemen
sepittämät
säkeet, joita tavallisesti laulettiin
koulumme
juhlatilaisuuksissa:
»NuoTuusaatteet, ihanteet, meit'
yhteistyöhön
johti;
7'innakkain ja toivoen kuljimme
valoa kohti.
Ja vaikka eTO sai elomme teiLlä
meille viel' alkavi yhteistyö:
Suomelle sykkivi sydämet
meillä,
kansamme onneksi Tintamme
lyö!»
Nykypäivien
kuolulaisista,
joL
ka ovat kasvaneet
ja, varttuneet
jatsin
ja
rock -rcllin
rytmien
merkeissä,
tämä
laulu
kenties
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tuntuu oudon hempeältä, ja heidän on ehkä vaikeaa sopeutua
sen
kaikupohjaan.
Heille
me
olemme velkaa sen selityksen,
että tämä kadkupohja oli vuosisadan
vaihteen
romantiikkaa.
Sakari
Topeliuskin
oli kuollut
vasta äskettäin,
v. 18'!J8. Vänrikki
Stoolin
sankarihahmoil1e
antoi taistelu
venäläistä
sortovaltaa vastaan uutta, tuoreutta,
ja tuntui
vallan
luonnolliselta
että Runebergin
päivänä olivat
Forssassakiri kaikkien isänmaalIisesti val veu tuneiden kansalaisten ikkunat juh.lavala istut. Nuoremmista
runoilijoista
olivat
taas Eino Leino ja V. A. Koskenniemi
meidän
lipunkantajiamme.
J oos Sajanierni oli tämän vuosisadan
vaihteen
romantiikan
ruumiillistuma,
ja muut
opettajat antoivat .sille varauksettoman kannatuksensa.
Ei ole ihme,
että se myös opp ilasmaailrnassakin
omaksuttiin,
mistä
esimerkiksi
al.lekirjoitta.neel.lakin
on pöytälatikossani
todistuksena
paksu
pinkka
runcharjoitelmia
ja toveripiirissä
pidettyjä
puheita - merkillistä ky1läkin, a,ivan ensimmäiseltä
luokalta lähtien, Tämä henki tuntui myöskin koulun oppilasyhdistyksissä.
Tover ikunnassa,
'I'overuudessa
ja raictiusseurassa. Ja sama henki on ilmeisesti pienemmässä tai
suuremmassa
määrässä elähdyttänyt tämän koulun kasvatteja
myöhemminkin,
missä he sitten
ovat joutuneetkin
vaikuttamaan
yliopistomiehinä,
pappeina, opettajina, sosiaalisen työn tekijöinä,
kunnallismiehinä,
vapaussotu-

reina jne. Ehkäpä siitä kylläkin
on karissut pois paljon pintakarua" mutta pääasia on sitten-.
kin säilynyt:
aatteeliseUe
toiminnalle altis ja uhrautuva mieli, lämmin ja vilpitön, isänmaanrakkaus.
Minä antaisin kuitenkin valdan
yksipuolisesti
väritetyn
kuvan
vuosisadan vaihteen koululaisista, jos väittäisin, että elämä heidän
piirissäänaina
oli näin
pelkkien
»nuoruusaatteiden
ja
ihanteiden.
rusopilvissä
liikkumista. Kun koulun ovi Iltapäivisin suljettiin,
paljastui
useasti
mitalin toinen puoli räikeänä ja
tahraiseriakin.
Sellainen tehdaspaikkakunta,
jollainen
Forssa
ainakin .siihen iaikaan oli, levitti
ympärilleen
tympeätä pumpulin
hajua muussakin
mielessä kuin
vain puustavallisesti
käsitettynä.
Siveeldiset vaarat ja, väkijuomien tarjoamat houkutukset
olivat
vallankin
poikaoppilaiden
kohdalla
vaikeasti
sivuutettavia
,pulmakysymyksiä.
Minä
en
suinkaan tahdo niitä diioitelda ja
myönnän kernaasti, että ne sangen monissa tapauksissa kunnia1la sivuutettiin, mutta ne olivat
sittenkin olemassa. Ja minä katson velvoldisuudekseni
entisenä
koulumiehenä
tässäkin
tilaisuudessa niihin viitata, koskapa nykypäivinä on alettu yhä äänekkäimmin
vaatia,
ettei koulun
tarvitse eikä se saakaan puuttua
koululaisten
ka:svatuskysymykseen varsinaisen
koulualan
ulkopuolelda.
Onpa
koululaitoksemme ylin johtokiri tässä suhteessa antautunut
ajan virtauksen
vietäväksi
väljentämärllä
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esim. koululaisten
tupakanpolttokieltoa, mistä sitten on ollut
raiin lrohba,IOlkkaita seurauksia,
että ilman canossaan palaamista
siitä
tus:kin
voitamee
selvitä.
MeilJä ei suinkaan
ole mitään
a-ihetta ottaa
mallia. naapurimaastamme
Ruotsista,
jossa
kouluäaitoksen
johto
näyttää
olevan
täydellisesti
teinikuntaliittojen
armoilla.
KoululaiJtos
on kuin onkin vastuussa
oppiIaittensa
siveelilisestäkin
kasvatuksesta, eikä tämä vastuu suinkaan lakkaa silloin, kun koulun
portit paniautetaan
kiinni. Suuri
osa oppilaista kY'llä käy nykyisin koulua omasta kodistaan käsin, mutta huomattava
osa asuu
edelleenkin
muualla" eikä vamhemmillakaan
aina ole aikaa,
eipä edes edellytyksiäkääri
ottaa yksin tuota
vastuuta, kantaakseen,
Kuvatessamme
näin sitä ilmapiiri-ä, jota me kouluaikanamme
hengitimme,emme
suinkaan saa
unhoittaa
'sitä yhteiskunnablista
ja valtioldista käyrnistilaa
jonka,
hyökylaineet
tällöin voimakkaina
kuohuivat
ympäriflämme.
Kansamme
poliittisten
ryhmien
jakaantuminen
myöntyväisyyssuunnan ja' passiivisen vastarinnan kannattajiin
ei ollut suinkalan outoa mei1lekään, ja kun
esimerkiksi
maassamme
toimeenpantiin
ensimmäiset
yksikamarisen
eduskunnan
vaalit,
emme
me suinkaan
jaksaneet
pysyteldä
yksinomaan
sivustakatsojina
vaan koetimme
omaalotteisesti osa.ldistua vaalitaisteluun
niin paljon
kuin
meildä
koulupojilla
siihen yleensä
oli

mahdollisuutta.
Suurlakon
kauaskantavat
tapahtumat
keskeyttivät
.koulunkäyrntimme
kokonaisen 'J.iikon ajaksi, ja' sen jälestä alkoi vailtiollisessa elämässämme
vallan
uusi ajanjakso,
jota me sivusta katsojat
jännityksellä
seurasimme.
Mutta
erikoisesti oli Forssa' koulupadkkakuntana
siinä suhteessa
'erikoisessa asemassa, että se joutui
olemaan ikäänkuin koko meidän
sosialidemckraabtisen
liikkeemme
.sildoisessa
polttopisteessä.
Forssan
yhteiskouluhan
perustettiin
samana
vuonna
kuin
Suomen työväenpuoluekin.
mutta vasta muutama
vuosi myöhemmin Forssassa pidetty puoIuekokous omaksui itselleen, sosialistiset tunnukset.
Työväenliike eli täällä
mitä kiihkeintä
nousukauttaan.
mitä ei koululaismaailmasseåcaan
voinut
olla
huomaamatta.
Henkilökohtaiseen
asennoitumiseen
asti tämä mieIenkiinto
ei kuitenkaan
ulottunut. Niinpä toveripiirissäni
oli
useita työläiskotien
lapsia, niin
hyvin Forssasta kuin muualtakin, mutta ainoakaari ei tietääkseni ainakaan julkisesti tunnustautunUJt sosialististen
polijttisten mielipiteiden
kannattajaksi.
Sitävastoin
herättivät
työväenliikkeen
vanavedessä
sa-apuvat
muut kumoukselliset
pyrkimykset, kuten Ingersollin uskonnonvastaiset
mielipiteet,
kylläkin
osittain
vastakaikua
nädssälkin
piireissä.
Työväenliikkeen
kasveva
voima
täytyi
'kuitenkin
kaikkien
tunnustaa.
Tällaisena
voimannäytteenä
voitiin havaita mm. suurten
massojen Iiik-
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keelde nostattaminen
mahtavien
mielenosoituskulkueitten
muodossa, joihin osallistui jalan kulkien suuria maaseutuväestönkiri
joukkoja kaukaisia
naapuripitäjiä
myöten.
Suurlakkoviikolla
otti
paikkakunnan
työväestö
käytännöllisesti
katsoeri
koko
paikkakunnan,
jopa Jokioistenkin, johdon käsiinsä ja määräili
kansalaisten
tekemisistä
ja, tekemättäjättämisistä.
Sosialidemokraadtinen
liike ,tempasi mukaansa myös erään meiille läheisen henkilön, venäiän kielen
opettajarnme
Santeri Nuontevan
(entisen
Nyberg'in) , joka sen
jälestä omistautuikin
suna maarin politiikalle, että luopui opettajantoimesta
ja, antautui sanomalehtimieheksi
ja ammattipeli,tikoksi.
Forssan
yhteiskoulu
oli ensimmäinen
maaseudulle
perustettu oppikoulu maassamme, joskin koulupaikkakurrtamme,
etupäässä teoblisuustyöväestön asut,
tamana, käytännöllisesti
katsoen
muistuttikin
kaupunkiyhteiskuntaa, jorrkadaiseksi setä jo näihin
aikoihin yritettiin
virallisestikin
muuttaa.
Sen esimerkkiä
noudattivat lähivuosina
pian sitten
eräät
muutkin
maalaispaikkakunnat,
joten
Forssan
koulun
perustamisella
on käänteitä
tekevä merkitys maamme koul ulaitoksen historiassa.
Allekirjoittanut, joka on ollut mukana tämän koulun niin hyvin kymmenkuin 25- ja. 5Q.-vuotisjuhlaiilaisuuksissakin, muistaa hyvin, miten eräs koulun perustajista,
a,pteekkarin rouva Ester Hälls.tröm
(myöhemmin
presidentinrouva

Ståhlberg)
ensinnämainitussa
juhlassa v. 19Q9 pohti ,tätä kysymystä. Hän mainitsi aluksi tavallaan
huolestuneena
seuranneensa uusien maaseutuoppikou ,
lujen perustamisveuhtia
ja miettineensä, oliko ,se esimerkki, mikä täählä annettiin,
ollut viisas
ja oikein harkittu.
Tähän kysymykseen
hän kuitenkin
sanoi
vastanneensa myöntävästi, joten
mitään katumista
ei tästä toimenpiteestä tarvinnut
olla. Kun
me ny.t 50 vuotta myöhemmin
olemme kokoontuneet
näissä samoissa merkeissä,
ei tuollaista,
kysymystä
enää tarvitse
tehdä.
Suurin
osa maamme
oppikotiluista
sijaitsee
nykyisin
maaseudun alueella ja tämän sekä
parantuneiden
liikenneolojen
johdosta
on oppikoulu
suurin
piirtein
katsobtuna
koko maan
nuorison ulottuvilla.
T,ätä pidetään nyt jo siinä määrin luonnollisena asiana, että en laadittu
suunnitelma
oppikoulun
liittämisestä
kansakoulun
yhteyteen
pakollisena
osana.
Arvosteltakoon 1,ätä suunnitelmaa, nyt miten tahansa, tosiasiaksi joka tapauksessa jää, että ne henkilöt
ja piirit, jotka täällä 60 vuotta
sitten rohkellivai
a,jatclla oman
oppikoulun
perustamista,
olivat
kauaskatseista
väkeä.
Samalla
kuin
me
tämän
myönnämme
ja teemme edellämainittujen
henkilöiden
muistolle kunniaa,
meidän on kuitenkin
samalla
todettava,
että
historian hengettäreHä
o:n tässä
myös ollut oma osuutensa. Suomenkielinen
sivistystyö
oli jo
viime vuosisadan
lopulle tulta-
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esss viettänyt
voimakasta
voittokulkuaan
ja luonnollista
oli,
että sen oli saatava
reservinsä
maaseudulta,
missä suomenkielinen väestö oli enemmistönä. Yhteiskunnallinen
herääminen
ja
siihen liittyvä vilkastuva
säätykierto olivat niinikään
varteenotettavia tekijöitä. Mutta, erikoisesti
on
otettava
huomioon
maamme
valtiolliset
olot vuosisadan vaihteessa. Minulla ei tosin ole tiedossani, huomasivatko
koulun perustajat
sitä kansallista puolustusrintarnaa,
jota maassamme
helmikuun
manif.estin
aikoihin niin kipeästi tarvittiin,
multa en erehtyne
pahasti, jos
olettaisin,
että tämä tarve joka
tapauksessa
tietoisesti
tai tiedottomasti
oli heidän
toimintaansa ohjaamassa,
ja ellei niin
o.isi ollutkaan
asianlaita
vielä
koulun perustamisvaiheessa,
niin
seuraavien
vuosien
vaikeissa
to imintakarnppadluissa
sen ainakin täytyi olla heitä kamnustamassa. Samalla tavoin kuin kansanopistolaitos
näihin
aikoihin
juuri
tästä samasta syystä
sai
uutta tuuhta purjeisdinsa
ja samalla
kuin maamme
osuustoimintaliike juuri näissä merkeissä
vieläpä aivan samana vuonnakin
pantiin
alulle,
antoi
myös
maamme
yksityinen
oppikoululadtos oman panoksensa
siihen
aseettemaan
taisteluun,
mitä
pieni Suomi silloin kävi kansalJisenolemas.sa,olonsa
puolesta.
Se rohkea aloite, jonka eräät
pa ikkakuntalaiset
edellämainittuna ajankohtana
tekivät
paikkakunnan
lisääntyvän
oppikoulutarpeen
tyydyttämiseksi,
hyö-

dytti väli llisesti tai välittömästi
käsittääkseni
myös seudun
sivistyksellisiä
ja, yhteiskunnallisia
pyrkimyksiä
yleensäkin.
Forssa oli näihin aikoihin tyypillinen
tehdasyhdyskunta.
jonka y,]äluokan muodostivat
täkäläisten
teollisuuslaitosten
johto
ja virkamieskunta,
joka kielellisessä
suhteessa
lukeutui
etupäässä ruotsia
puhuvaan
väestönosaan.
Kun
paikkakunnahle
nyt perustettiin
oppikoulu,
antoi sen kansallisesti
valveutunut
opettajisto huomattavan
voimanIisän täkäläiseLle suomenkieliselle sivistyneistölle,
ja sitä mukaa
kuin
vuodet
kuluivat,
saatiin
sille uutta' tukea myös siitä oppikoulunuorisosta
joka koulunkäyntinsä
päätyttyä
löysi tulevan elämäntehtävänsäkin
entiseltä
koulupaikkakunnaltaam.
Aikana,
jolloin
kansallisuuskysymys
näytteli
huomattavaa
osaa' maamme vabtioldisessa elämässä, on tämä seikka pidettävä mielessä
koulun
merkitystä
arvioitaessa, Samaa on sanottava
myös sen suhteesta
raittiusliikkeeseen, joka, juuri täl.löin juomalakkopuuhan
ja
kieltolakitaistelun
merkeissä
muodosti
varteenotettavan
kansanliikkeen.
Forssan
erilaisiin
sivistysr ientoihin yleensä antoi koulu opettajineen
ja
oppilaineen
niin
ikään
voimakkaan
panoksensa.
Näistä
ovat erikoisesti
jääneet
mieleeni
vilkkaat
musiikkiharrastukset ja eräät kokeilut teatterialallakin,
Unohtaa
ei myöskään sovi sitä, että juuri paikkakunnan
oppikoulun
opettajat
olivat antamassa
alkusysäystä
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oman sanomalehden
perustamiseen
paikkakunnalle.
Voimme
näin o llen liioittelematta
sanoa,
että Forssan yhteiskoulu
on jo
alkuvaiheessaan
ja varmasti
vielä
monipuolisemmin
myöhempinä aikoina - eri muodoissa pystynyt maksamaan
paikkakunnalle
huomattaven
osan sitä
velkaa, mihin se maamme ensimmäisenä
maaseutuoppikouluna
oli kotiseudullaan
jäänyt.
Eslttäessäni
näitä nyt juhLivaan
kouluun
liittyviä
ajatuksiani,
Ollen rajoittunut
etupäässä
vain
siihen aikaan, minkä itse parhaiten
tunnen.
Kun puhettani
ei ole tarkoitettukaan
miksikään
historrikiksi,
yrittää
se valoutaa
vain jotakin
kohtaa
koulumme
taipaleella,
josta kokonaiskuvan
antaminen
kuuluu 6,O-vuotiskatsauksen
esittäjälle.
Minä uskon
kuitenkin,
että me eri polvien
edustajat
muistelemme
kiitoleisuudella kaikkea' sitä positiivista, mitä
oma
koulumme
on
meille antanut.
Sehän on joka
tapauksessa,
ol.lut
me idä n
k 0 u 1 u m m e, ja' sen opettajat
ovat olleet m e i dä n op e t t aj i a m me. Olkoonkin,
että kaikella
inhimil lisehlä
to iminnall a,
koulutkiri
mukaan
luettuna
- on omat rajoituksensa
ja ehkä
puutteensakin,
meidän
on
kuitenkin
vilpittömästi
tunnustettava,
että oma nuoruutemme
olisi ollut paljon köyhempi
ilman
kouluaikaamme.
Edelleen
on myös todettava,
että koulu

On tietemme
tai tietämättämme
varustanut
meidät
seflaisifla
eväil.lä ketkä runsaammi lla,
ketkä
niukemrnilla
-,
joista
meillä on ollut hyötyä elämämme päivätyötä
suorittaessamme.
Omasta
puolestani
haluankin
kiittää kouluani,
sen perustajia,
sen [ehtoa, opettajia ja toveTeitani kaikesta tästä Ja uskon, että
samanlaisia
ajatuksia
liikkuu
muidenkin
tänne
kokoontuneiden mielissä!
Ja Iopuksi vielä muutama sanuoreLle polvehle! Me, jotka
edustamme
täällä
vuosisadan
alun oppilaspolvea.
olemme nyt
jo vähitellen
siirtymässä
sivuun,
kuka aikaisemmin,
kuka myöhemmin.
Tuskinpa
meitä enää:
on montakaan
mukana
silloin,
kun koulun 70-vuotisjuhlia
vietetään.
Mutta me teemme sen
turvallisin
mielin, kun tiedämme, että jaljessåmme
seuraavat
uudet
kaderit
uudet aikaansaannokset.
On niin turvallista
jättää
asiat teidän hoidettaviksenrie ja .sanoa: Ille Faciet!
na:

Tässä
mielessä:
Eteenpäin!
Rehtorimme
Robert
Lindgrenin
oli tapana sanoa, ettei hän hyväksy sanontaa
excelsios,
vaan
on omaksuttava
ohjeeksi excelsius, Tämä sopii hyvin evääksi
avaruusaikakauden
nuorisolle.
Siis hyvää jatkoa! Excelsius!
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Piirileikistä

ja aisakeiriusta

Nykyajan nuorison huvitteluohjelmasta on hävinnyt melkein
kokonaan piirileikki, joka menneinä vuosikymmeninä oli yleisessä käytössä. Varsinainen tanssi
on yhä enemmän vallannut alaa
aikamme nuorison harrastuselämässä. Ennen oli asia toisin.Tanssittiinhan toki silloinkin, mutta
välipalana piirileikki oli yleisessä
suosiossa. Siihen saattoi osallistua
sellainenkin, joka ei ollut perillä
tanssiaskelista. Valitettavinta on,
että piirileikin väistyminen tietää
samalla erään
mielenkiintoisen
karkelornuodon häviämistä. Eräät
sivistysjärjestöt
ovat koettaneet
mm. kurssien muodossa elvyttää
vanhaa
kansantanssiharrastusta,
mutta varsinainen piirileikki on
saanut tällaisessa kurssitoiminnassa vain vähäisessä määrässä
huomiota osakseen. Kansantanhujen yleistymisen esteenä on lähinnä vaikeasti hoidettava pukukysymys samalla kuin siihen osallistuvien määrä aina jää vähäiseksi. Piirileikki sen sijaan ei tunne tällaisia ra joi tuksia, sillä se
on kaikille soveltuva toiminnan
muoto eikä siinä liioin pukukysymys näyttele minkäänlaista osaa.
Siinä ei myöskään kaivata soittoa,
koska 'Piiriin yhtyneet pitävät itse
huolen rytmistä reippaan laulun
muodossa. Mielestäni soveltuisikin tuon mainitun kurssitoiminnan erääksi innoittavaksi tekijäksi muun lisäksi piirileikki.
Mutta ei yksin piirileikin käytöstä häviäminen
ole valitettavaa, vaan sitäkin suurempi tappio koetaan, kun samalla häviä-

vät ne monet kauniit laulut, joille aina kukin seutu on antanut
omaa paikallisväritystä kuten aikoinaan kansanrunoifle
niiden
siirtyessä paikkakunnalta toiselle.
Piirileikkilaulujen lähempi tunkiminen ja tuon mainitun paikallisvärityksen
toteaminen
olisi
mielenkiintoinen tutkimuskohde.
Mutta näin maallikon näkökulmasta katsoen jo yksin noitten
paikkakunnalla
ennen käytössä
olleitten piirileikkilaulujen muistiinkirjoittaminen ja näin niitten
pelastaminen unhoon joutumasta
olisi mm. nuorisoseuratoiminnassa eräs mielestäni tärkeä toiminnan muoto.
Noihin vanhoihin
lauluihin näet kätkeytyy joskus
syvällisiäkin ajatuksia - ne ovat
tunnepitoisiakin,
joskin niitten
yksipuolisuus kuvastuu siinä, että
niihin melkein aina liittyy hyvinkin näkyvä eroottinen tendenssi.

PIIRILEIKKI

JA -LAULUT

Edellä jo huomautettiin, miten
tanssin lomassa pantiin piirileikik.
si. Siinä ei tarvittu 'Suuria alkuvalmistuksia, vaan kaikki tapahtui kuin itsestään, spontaanisesti.
Joku vain sieppaa vierustoveriaan 'kädestä, tämä tarttuu toiseen, ja kohta on lattialla taaja
piiri. Sittenpä vain joku alkaa:
«Piirihin kaikki yhtykäämme ... «
ja silloin jo kahisee lattia, jalat
nousevat, hameen helmat heilahtelevat. Lauluja vaihdetaan ja
iloinen karkelo jatkuu, kunnes
haitari saa sananvuoron ja tanssiparit lähtevät jälleen hiomaan
lattiaa.
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Entä sitten laulut? Ne ovat rakenteeltaan usein yksipuolisia, tavallisesti kaksi säepariakäsittäviä. Toinen niistä on arkielämää,
toinen rakkautta käsittelevä. Yksi
on esim, tällainen:
Pihlajan marja on punainen
marja)
tuomenmarja musta.
Kaikista muista mä eron olen
saanut)
vaan en tyttö susta.
Toinen kuuluisi:
Semmoisia tölliköitä piirin
keskellä)
jotka ei osaa laulaa.
Ei saa heittää kahta kättä
kulkuripojan kaulaan.
Kolmas:
Ennen minä kapanalan
kalliota kuokin,
pom pelis, pompelis
kalliota kuokin,
ennenkuin tämän kylän
sarvipäitä ruokin,
pompelis, pompelis pomo
Ennen minä katajia,
kuusia kassaan)
pom pelis, pompelis
kuusia kassaan)
ennenkuin tämän kylän
poikia passaan,
Pompelis, pompelis pomo
Joskus
asiaan:

mennään

suoraankin

[os sinä olet toisen kulta,
erokirjan saat sinä multa.
Tuossa on oikea käteni,
jolla mä sanon hyvästi.

Kun kansanruno käyttelee yksinomaan kahdeksanpolvisia trogesäkeitä ja on yksinkertaisuudessaan kaunis ja tunnelmarikas,
samaa ei voida sanoa piirileikkilaulusta, niin paljon kuin niissäkin on luonnonläheisyyttä ja tunnelmallisuutta.
Niitten runo asu
on Ikuitenkin usein hyvin horjuvaa, sisältö teennäistä, loppusoinnut tekemällä tehtyjä. Joskus on
sisä!ltö koomjllinen
ja tahallaan
muokattu juuri sellaiseksi. Hyvänä esimerkkinä sopii mainita:

.1os

minä saisin kirpun kii,
niin sitä minä kiljuttaisin.
[os minä saisin oman kullan,
sitä minä rakastaisin.

Mitä sitten tulee musikaaliseen puoleen, on piirileikkilauluissa erikoista, että niitä voidaan
usein laulaa samalla säveleellä.
Tämä tietysti johtuu
säerakenteen samankaltaisuudesta.
LEIKKIPAIKAT
Lukuunottamatta
varsinaisia
huvipaikkoja oli eri kylillä ennen
omat leikkipaikkansa
luonnon
helmassa: tasainen keto, maanteitten risteys, kylän silta jne.
Sellaiset olivat luonnollisesti käytössä !kesäiseen aikaan. Tunnetuin paikka täällä Tammelassa
lienee ollut Naistenketo Portaassa, harjun rinteellä, Hämeenlinnaan vievän tien vieressä. (Omituisia nuo nirnisynnyt - olisihan
se voinut olla yhtä hyvin miestenketo, koska varmaan siellä
miesvaltaisuus oli vähintäin yhtä
suuri kuin naisten.) Siinä se keto
on yhä tänä päivänä vanhan ja
uuden tien risteyksessä. Nykyään
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se on leikkimielessä autio, sillä
tokko paikkakunnan nuoriso edes
tietääIkään tällaisen paikan olemassaolosta vielä vähemmin kävisi siel'lä jatkamassa menneitten
polvien perinteitä. Yksinäiset kivet vain
ja harjulla kasvavat
puut voisivat kertoa niistä riemullisista hetkistä,
joita aikoinaan tuolla tasaisella tantereella
vietettiin. Nyt kulkee siitä ohi
niin pyhänä kuin arkena yhdenjaksoinen autojen virta kiirettä
pitäen ja tomua tuiskutellen. «Niin muuttuu maailma, Eskoseni!«

KYLÄKEINUT
JA KEINUPAIKAT
Kukapa ei tuntisi tavallista aisalkeinua! Sellainen oli mm. Turpoon Saariiassa sekä Peltolan
mäellä. Usein tuollainen paikka
oli myös tunnettu leikkipaikkana
- toisinaan siellä poltettiin helavalkeita. Sellainen oli Hiiliniemen kukkula Liesjärvellä. Juuriniemen Mattilan silloiset pojat,
Joonas ja Reinholt,
rakensivat
sinne neljällä puolella istuttavan
aisakeinun, joka aikoinaan keräsi paikkakunnan
nuorisoa sankoin joukoin tasaiselle mäen harjan teelle. Siellä meni monesti yötön yö kokonaan, vallankin juhannusyön valvojaisissa. Ehkä tätäkin paikkaa
tunnetumpi
oli
Haapalan kangas läihellä Niinimäen tien risteystä. Sinne kokoontui nuoria ei yksin omalta
paikkakunnalta
vaan myös Lopen metsäseudulta. Ei liene siellä unohdettu piirileikkiäkåän ja
joskus pantiin' «jalal'lakin koreasti«. - En voi olla tässä kuvailematta sitä riemullista hetkeä, jol-

loin kahdeksankin henkeä istui
keinuun. Natisivat siinä paikat ja
laakerit kuumenivat, kun tuollainen raskas kuorma heilui edestakaisin. Siinä oli naurua ja naisten kimakkaäänistä
kirkumista!
Vauhti sen kuin vain kasvaa,
vaikka keinu jo yrittää nousta
vaakasuoraa korkeammalle. Lujaksi ovat kuiterrkin miehet tehneet ,keinunsa - se kestää natinastaan huolimatta, ja kohta on
uusi, rikottava joukko istumassa
keinun aisojen välissä ja nauttimassa vauhdin
hurmasta.
Mutta nytpä vasta ihmeet nähdään! On joukossa sel'[ainenkin
poika, joka lahtee yksin tekemään
jättiläispyörähdyksiä.
Kauaksi siirtyy naisparvi, kun
tuo huimapää tarttuu aisoihin,
ottaahirmuvaulhdin
ja alkaa
näytöksensä. Hän seisoo istuinlaudalla pitäen lujasti kiinni aisoista. Jo heilahtaa keinu melkein pystyasentoon. Mies on jalat ylöspäin
ja keinu sojottaa
kohti taivasta. Mutta eipä mene
ympäri, vaikka meinaa - tu'lee
takaisin ja nousee toiselle puolelle melkein samaan korkeu teen.
mutta kun saa 'lisävauhtia, jo on
melkein «puntarissa« ja kulkee
kuin kulkeekin kuolleen pisteen
yli ja menee ,kuin meneekin ympäri. Vauhtia vielä - ja toinen
pyörähdys - kolmas!
Naisten
puolella ollaan melkein peitetyin
silmin, sillä 'kukapa tuollaista
kauheutta katselisi, Mutta pyörähdykset tehnyt nuori mies kävelee kuin sankari toisten joukkoon.
Edellä mainituita
asioita ei
tässä suinkaan ole kirjoitettu sii-
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nä mielessä, että ne saavuttaisivat jonkinmoista
vastakaikua nykyajan
tanssivassa
nuorisossa.
Piirileikki olisi sille liian mietoa
rock'n roll kiinnostaa
enemmän. Mutta ehkäpä joskus tulevaisuuden nuoriso punnitsee elämän ihanteita
uusin punnuksin,
silloin kenties piirileikkikin ja ehkä muukin tässä mainittu kokee
jonkinmoisen renessanssin. Se lienee kuitenlkin sinisilmäistä
ajattelua, jolla kenties ei ,koskaan ole

vastinetta todellisuudessa.
Juuri
siksi on mielestäni tärkeätä
palauttaa muistiin tämäntapaisiakin
nuorison ajanviettotapoja. Jos ei
sillä dlisikaan muuta käytännöllistä merkitystä, onhan kuitenkin
tullut merkit yksi paperille tämänlaatuisia kansan perinteitä, että ne
säilyisivät tulevillekin
sukupolville.

Väinö Korpijärvi
Forssan Lehti, 29. 10. 1959.

Ananias Skogberg - kalamies ja uistinmestari
Vuosisatamme
alkukymrnenillä nähtiin
Liesjärven
teiLlä ja
poluil-la sekä järven rnetsäisrllä
rannoilla
vanhahko,
partainen
mies, jolla .tavablisesti oli pussi
selässä ja onki kainalossa. Useimmin kuitenkin
tuo sama ukko
liikkui
järvellä
tervakylkistä,
tasaperäistä
kuirua
soutaen ja
uistinta
vetäen,
Tämä yksinäinen kulkija oli kaikkien
tuntema Ananias Skogberg, Piipadan
miehiä,
mutta
aikoinaan
eksynyt
Liesjärvel!e,
jossa asuskeli
vuosikausia,
kunnes
ohjautui
vaelluksensa
päätepisteeseen
Tammelan
vamharnkotiin.
Skogberg hankki kesäiseen aikaan elantonsa
midtei
yksinomaan
kalastuksella.
Hänen
pyyntikeinonsa
eivät ollee t moninaiset. Onki vain ja· uistin olivat näet rnieluisimrnat
kalastusvälineet,
joskin
varastossa
oli
mYÖ'3 rysä ja muutama
verkko.

Itse hän ei juuri saalistaan syötäväksi
valmistanut
harvoin
kait perkasikaan
- kantoi vain
kalat kortteeripaikkaansa
ja istui
valmiiseen
ruokapöytään,
jossa saamansa
hauet ja piikkiniskaahvenet
näyttelivät
pääosaa. Silloin keikkui äijän parta
ja rutokasa perunain hitujen keralla kasvoi kasvamistaan
kunnioite ttavaksi
röykkiöksi.
Muutama
perusteeblinen
röyhtäisy
vielä ja kaiken Ioppuhuipen.tumaksi vihainen nuuskatilsa
alahuuleen mitäpä muuta, enää
voisi elämältä vaatia!
Nukuttuaan
yönsä milloin missäkin, tavadlisesti
tallin ylisiHä
kahisevassa
heinäkasassa
tai koleidla rlmoilla pirtin lämpimässä,
hän aamuvarhaisella
jo kukon
laulun alkaessa:
lähti
järvelle.
Håne llä oli omat kadapaikkansa,
kacinsa ja risunsa ja missä
seHaista ei ollut, se .tehtiin, Ran-
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nalta vain salskea kuusi ,ta,i pitkärunkoinen,
tasalatva-mänty
järveen, ja siinä oli risu, jonka
varjossa väijyi saadistaan hauki
tai vii:rukylkinen
ahven.
Kun
noita risuja sitten oli vähitellen
joka lahden poukamassa,
eivät
loppuneet mieheltä onkipaikat.
Tulipa, siitä sdtten .se aamu tuokio, jolloin
kokenut
kalamies
tiesi hauen nalkäisirnrnäksi. Silloin vedettiin vedestä riippakivi
ja lähdettiin soutamaan uistinta.
Kun o.li aikansa soutanut, ja jo
maatac olojotti puolenkymmentä
haukea veneen
pohjalla, käännettiin
kuirun
nokka
rantaa
kohti ja lähdettiin pitkin metsäpolkua
kortteeripaikkaan
midleiri Kamtelukseen, mi'lloin Korteniemeen. Tunnin ,pa,rin perästä oli äijäri hekuma taas täydelIinen, kun istui jälleen pöytään
kalasopan pariin. Mutta menitpä
kysymään, missä parhaiten ottaa
orikeen
ta,inappaa
uistimeen,
mörähti
ukko
pahaenteisesti
kuin karhuja jos yhä utelit,
tukit suusi, kun parran sisästä
sihahtiärr,äpi,toinen
voimasana.
joka samadla sai hiukan oudon
äänensävyn,
koska kalamiehen
suussa ärräaina
vähän sorahteli.
'I'al visaikana Skogberg ei tietääkseni
kalastanut.
Jos olisi
pi'lkkionginta ollut sildoin muodissa, todennäköisesti
hän olisi
ollut muuan jäällä kyykkijöistä.
Mutta eihän sidloin sellaista kaiastustapaa
Lainkaan
tunnettu,
vaan mateenpyynti oli ainut talvikalastuksen
muoto lukuunottamatta,
muikunpyymtiä,
joka
usein oli suoritettava
jään a:lta.
Mutta pitihän toki syödä talvet-

lakin, joten oli keksittävä muunlaista elämisen
mahdollisuutta.
Niinpä jättikin
kesäinen kalamies selkäreppunsa
ja, kailakoppansa Ka:nteluksen .liiter iin, teki
uudenuutukaisen
pärekorin
ja
rieuloi puhtaan pussin itselleen.
Ne hän täytti kaupoista
ostamallaan r ihkamalla ja lähti k.iertämään Laajempaa rejttiå - möi
tarviketta
monenmoista,
neuloja ja lankaa, nappeja ja koristenauhaa. Kauppa kävi ja. rahaa
tuli, niin että pysyi nuuskassa
ja suuruksen tuntumassa sidloin ,
kino Ja kukapa nyt piti pahana
rikkeenä
sitäkään,
jos
äijä
joskus
tuotti
Hämeenlinnasta
pi:kkuriikkisen
matolääkettäkin,
Lisäksi oli yökortteeri aina ,tiedossa, joskaan ei yhtä pehmeä
ja hyväntuoksuinen
kuin kesäiset heinät, mutta lämmin kuitenkin.
Skogberg
oli
myös "sahanomistaja", ei nyt toki minkään
raarnisahan,
mutta
sahan kuitenkin, halkosahaa
paremman.
Sillä pystyi ottamaan tukista, irti Iaudat Ja Iankut. Se oli kuin
aarre Korteniemen
vinnillä tU'0
hänen lankkusahansa.
Hyvin öljyttynä
ja säkkireuhkaam. käärittynä 'Se siehlä vietti hi.ljaiseloaan odottaen hetkeä, jolloin
pääsisi .sahur in käsiin.
Joskus
myös siehlä .äijä kesäiseen aikaan
kolisrteli
hämärällä
uillakohla
tackkaflemassa sahamsa kuntoa.
Ja kun hetki koitti ja kevätaurinko lämmitti
.katon eteläistä
lapetta, hän sen sieltä kantoi varovasti pirtin Iärnpimään alkaen
viidahla kihnutella sen hampaita
teräviksi.
Seuraavana
päivänä
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hän sitten lähti sahoineen
uusille työmaille vetäen perässään
sahaa "hantaakista'
kiinni pitäen. Vuoronsa perään hän kulki paikoissa, missä
sahattavaa
kulloinkin
oli.
Kun nykyinen
sukupolvi
ei tällaista sahaustapaa
luuhlakseni
tunne, pantakoon tähän muutama kuivanlainen rivi selitykseksi:
Ensin sahurit valmistavat .tarvittavat telineet, kaksi pitkäkorpista
pukkia, jotka, yhdistetään
tukevilla
laudoi:lla. Näitten
väliin vedetään
köysien
avulla sahattava
tukki, kun se ensin on molemmilta puolilta, piiluttu,
mitattu
sekä .kimröökinesteessä
värjätyllä sdimalla viivattu. Tukilla seisoo yläsahuri,
ja alisahuri
alapäässä
vetää
silmät sirr illään,
ettei niihin menisi purua. Kiilaa
lyödään
sahattuun
rakoon sitä
mukaa, kuin työ edistyy. Näin
sitten saadaan ilankkuja ja Iautoja eikä ole tarvinnut
vaivautua kuljettamaan
puita kaukaiseen sahauslaitokseen.
Yilåsahurin virassa Skogberg työskenteli
kevätkauden,
kunnes järvi aukeaa ja kala ottaa onkeen.
MUitta, ei ole vielä mainittu sanaakaan
uistinmestarista!
Uistimien
valmistus
ol'i tavallaan neljäs ammatti, jolla ei tosin omaisuuksia
koottu,
mutta
saatiinpa
särvintä
kuitenkin.
Uskotaanko, kun sanon, että, olipa täällä tapa semmoinen, että
tarjottiin
hauelle hohtavaa
hopeaa eikä mitään keinotekoista
kiiltävää.
SBlä näin menetteli
tämä
partainen
kalaviskaali:
Hän osti paikkakunnalta
kaikki
sellaiset kelloromut,
jotka eivät

enää pystyneet mittaamaan
ajan
juoksua. Niistä hän kiskoi irti
kirkkaan hopeakuoren,
josta a:lkoi muovailla uistinta. ISiinä tarvittiin
melkoista
sorminäppäryyttä, ja sitä näköjään miehellä
oli, koska uistimia syntyi yksi
toisensa j.äJlkeen. Ne olivat kaikki ns. syötti uistimia" joihin pujoteltiin salakka tai pieni särki
syöttikalakai. Tätä varten 011 uis.,
timen keskellä
pitkänomainen
ruoto, johon uuo kaila asetettiin.
Kaksi koukkurossia
oli salakavalasti
väijyksissä
ja punainen
lanka antoi värikkyytlä
ja houkutteli
puoleensa
vedenviJljaa.
Nämä Skgbergin uistimet olivat
aikoinaan
hyvässä
maineessa
paikkakunnad'la
eivätkä
tehtaalaiset
kelvanneet,
jos vain oli
näitä saataviria. Kelpaisivat
ne
vieläkin, mutta poissa on mestari eikä hänen tuotteitaankaan
enää ole. Vielä kuitenkin kuulee
sanottavan:
"Olisipa vain kuuperilainen, kynä kaloja saisi."
Joutui
tuo samainen
uistinmestar i kerran omasta adoittees- ,
taan
käräiäsaliinkin
Kuusten
Anttilaan. Kuinka olikaan yöpynyt kaupoilla
ollessaan
metsämökkiin,
jonka omisti
muuan
hameväkeen
kuuluva, Ystävädlinen oli mökin vaimo, keitti kahvit .ku'lkijahle ja. antoi yösijan,
kun oli pimeä ja sateinen syksyilta, Kävi siellä joskus muulloinkin ohi kulkiessaan
eukkoa
[ututtamassa.
Täs'tälpä, saivat
paikkakunnan
poikamöllit
aiheen väittää,
että syväll isemmissä asioissa mies mökissä käy.
Hänen lehmäksee.nkin kutsuivat
nuo suupaltit
kilttiä
mummoa.
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Tästä tuo rehellinen
hämäläinen
pahoitti mielensä niin perin juurin, että mennä köpi.tti er.äänä
päivänä lautamiehen
pakeille ja
käski manata mokomat valehtelijat
käräjille.
Lautamies
teki
työtä käskettyä,
ja eräänä päivänä .seisoivat
nuo pojac sekä
heidän
syyttäjänsä
lakituvan
pöydän
ääressä. Tuomari
kyselemään, mikä kanne olisi näitä
nuoria miehiä vastaan. Skegberg
häkeltyi,
kun ensi kerran
elämässään
oli joutunut
paikkaan,
jossa suuri kirja oli aukinaisena
,pöyd'ä.llä jia sen 'takana ri'llinie'k,
ka tuomari
korkeassa
persoonassaan,
Sopersi
mies
jotain
sen tapadsta, että lehmiä
ovat
hänelle huutaneet.
Tuomari
silloin ihmettelemään,
mitä pahaa
olisi, jos vaikka lehmiäkin
huudettaisiin.
Siitäpä nyt ihan joutuu ymmäl:le vanha
mies liiatenkin, kun syytetyt
pyrskähtivät
nauramaan.
Nostaapa
nyt
ukko
oikean
kätensä
nyrkkiin
puristettuna
poikia kohti. Silloin
toinen näistä, suurempi
koiranleuka ,on muka' kovin pelästyvinään ja vetäytyy suojaan toisen
selän tas. kun nyt ihan tuo dyödä aikoo. Uskoipa jo tuomar-ikin

N uorisoriennoista

ukon pahansisuiseksi
ja komensi
kaikki ulos. Näin päättyi
koko
juttu, kun näet ei syyttäjä syytettä
osannut
esittää.
Nouloshan siitä tietenkin
mentiin,
naurettiin
entistä
raikkaarnmin
- ja nau ram aa.n jäi koko korkea oikeus aina .tuomaria myöten.
Kymmeniä
vuosia on vanha
kalamies
jo nukkunut
Tammelan kirkkomaalla
yhdessä
niitten monien kanssa, jotka samanaikaisesti
astclivat
täkäJläisiä
metsäpolkuja
ja pyytelivät
vedenviljaa
hänen tekemillään uistimllla. Uusi sukupolvi,
joka ei
tiedä mitään tästä erikoislaa'tuisesta miehestä, koettaa onneaan
hänen
vanhoilla
kalarisuiddaan.
Silleehkä
tällainen tarina Iienee
vain turhaa
painomusteeri
tuhlausta, Mutta vanhemman
väen
mieli herkistynee,
kun muistelevat omia elärnyksiään
niiltä
menneiltä ajoidta, joblöin Ananias
Skogbergin
tapaiset
kansanmiehet
värittivät
omalla, tavallaan
paikkakunnan
kyläkuvaa.

Väinö
Forssan

Korpijärvi

Lehti 5. 11. 1959.

vuosisatamme

alkukyrnmermillä
Vuosisatamme
rajamailla
oliva.t
nuorison
huvi tilaisuudet
varsin vaatimattomia
ja harvalukuisia. Missä seura.toiminta
oli

vilkasta - lähinnä kirkonkylissä - siellä oli asia toisin nuoren väen osallistuessa, runsaslukuisena niihin moniin huvitilai-
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suuksiin,
rattiusseura

joita

joku

järjesti.

nuorisoNe

tai
eivät

kuitenkaan
olleet
yksinomaan
huvitilaisuuksia.
vaan usein hyvinkin arvokkadta,
isänmaallista
mieltä ja yleistä moraalia
kohottavia
tekijöitä.
Ajatellaanpa
esim,
seuratoimintaa
Pohjanmaadla, nuorisoseura-aatteen
syntymäsijoil'la!
Kuinka
suurimerkityksellistä
sivistystyötä
sieblä
tehtiinkään
sen häjyjen
valtakauden jälkeen,
joka oli arveIuttavasti
madaltanut
sikäläisen
nuorison
elämäntapoja.
Kansakoululaitos
oli pjtkin maata herättänyt
nuorisossa
voimakkaan
si vistystarpeen,
voimistuttanut
kansal lishenkeä
ja, Iuonut sellaista
seuratoimintaa,
joka oh[asi sitä etsimään
pysyviä
elämän arvoja. Mutta vain kirkonkylissä oli kansakouluja
ja kirjastoja,
ja
melkeinpä
yksinomaan siellä oli nuorisolla tilaisuuksia syväldisernpiin
henkisiin
harrastuksiin.
Syrjäkylät
sen sijaan olivat lapsipuolen asemassa,
sillä siel.la ei ollut kouluja,
ei
kirjastoja
eikä liioin juuri minkäänlaista
seuratoimintaa.
Tästä
johtui,
että
siellä yileensä oli
pakko
tyytyä
siihen
elämän
vaihteluun,
jonka, nurkkatanssit
tarjosivat.
Tosin sielläkin
yksi
ja toinen teki lainauksia kirkonkylän kirjastosta
ja vietti joutohetkensä
kirjan parissa.
Sillä
sanottakoon,
että sivistyksen
ja
henkisen
vaurastumisen
tarve
syrj äseuduillakiri
hyvin 'tunnettiin. Vähitellen
kuitenkin
metsäkylissäkin
syntyy jonkinmoista seuratoimintaa.
Työväenyhdistykset
olivat jo kauan
teh-

neet valistustyötä
kansan
keskuudessa - ja vaikka se usein
oIik in
yksipuolista,
etupäässä
puoluetoimintaa,
on sille kuitenkin annettava
tunnustus
siitä,
mitä samalla tehtiin nuorison ja
yleensä paikkakunnan
asukk s itten sivistystarpeen
tyydyttämisessä.
Työväenyhdistyksiä
aletaan
perustaa
syrjäkyliinkin,
mutta siellä ne eivät aina johtajien. puutteen takia tuossa valistustyössä pystyneet
siihen, mitä
voitiin
suorittaa
asutuskeskuksissa. Päätarkoitukseksi
näet tuli
useinkin
pääomien
kokoaminen
talon rakennusrahastoon.
Toinen
toiminnan
kannustin
oli, miten
saataisiin yhä useammat paikkakuntalaiset
Iiittymään
samoj en
tunnuksien
alle. Niinpä siis ne
huvi tilaisuudet,
joita yleensä sanottiin iltamiksi, eivät läheskään
aina,
muodostwneet
henkistä
puolta kohottaviksi.
- Kun nyt
tässä yritän antaa jonkinmoisen
kuvauksen
entisien aikojen huvitilaisuuksista,
ajattelen
lähinnä Tammelan
Liesjärveä
ja siihen rajoittuvia
seutuja,

Sivistysolot

Liesjärvellä

Kansakoulua
ei
Liesjärvellä
vielä ollut, mutta moni kuiten·
kin lähetti
lapsensa
Portaan,
Lunkaan
tai Kirkonkylän
kansakouluihin.
Seuratoimintaa
ei
myöskään
ollut. To.sin perustettiin
tännekin
.työväenyhdistys,
mutta sen toiminta
sai
juuri
edellä kuvattuja
piirteitä, Omaa
taloa ei yhdistyksellä
ollut, joten tuo mainitut rahojen kerääminen tuli sen toiminnan päätavoitteeksi.
Iltarnia pidettiin
no-
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pean laisessa
tahdissa,
mutta
nijtten ohjelma jäi melkein yksinomaan tanssin varaan. Tosin
esitettiin joskus joku näytelmäkin, mutta ohjauksen ja voimien
puutteessa
esitystaito
oli varsin
alkeellista ja näytelmä toisinaan
sisällöltään
ala-arvoinen.
Osallistuin
kerran
eräisiin ibtamiin, jotka pidettiin kaukaisessa
Kivijärven
kruunun
torpassa.
Esitettiin näytelmä, joka moraa,
liltaan
oli valitettavan
kehno.
Siinä kuvaihtiin kuolevaa miestä,
joka
viimeiseen
hengenvetoon
asti pilkkasi uskontoa ja pappia,
jonka, omaiset olisivat tahtoneet
tuoda hänen luokseen. Sen jälkeen alkoi tanssi, jonka kestäessä joukko
Lopen metsäkulman
miehiä ryntäsi
tupaan ja esitti
sekin näytelmän
oikein Härmän
häjyjen malliin. Seurauksena
oli
tuvan tyhjentyminen
ja iltamien
loppuminen.
Eivätkä
nämä tämän
tapaiset
"valistustilaisuudet" niihin aikoihin olleet harvinaisia muuallakaan.
Korttipeli
ainakin
oli yleistä,
jos ei nyt
juuri Htamatalossa, niin ainakin
sen lähistöllä,
pellon penturalla
tai metsämäen
rinteellä.
Sitten tuli Liesjärvelle
kansakoulu ja opettajasta
saatiin apua
koulun
ulkoisessakiri
valistustyössä.
Perustettiin
mm. raittiusseuna,
joka sai komean nimensä Tähti IX:s ..sen toirnirmasta olen kirjoittanut
jo ennen, joten siitä
ei
tämän
enempää.
Seura Iopetti sitten toimintansa
muutaman vuoden kuluttua. Sen
"raunioille"
syntyi
sittemmin
nuorisoseura,
jonka toiminta yhä
jatkuu
joskus virkeänä,
joskus

väsähtämistä:
enteilevänä,
Suurin heikkous seuran toiminnassa
on, ettei se ole enää viime aikoina nuorison piirissä saavuttanut
niitä mittasuhteita
kuin menestyksellinen
toiminta' edellyttäisi.
Muutamat
harvat
vain pitävät
aatteen tulta vireillä, mutta kun
he
väsyvät,
on
sammumisen
vaara uhkaamassa,
Tässä
sopinee
mainita
myös
kirkon
osuus
lähinnä
seudun
uskonnollista
elämää
vaalivana.
Silloinen 'I'amme'lan kirkkoherra
Kaarle Korpela, joka oli "oikein
Liesjärven
pappi", käv: vaivojaan säästämättä
pitämässä raamatunseli ty ksiä, paikkakunnalla.
Pienellä
"ruuriil.lasm", joka kesäiseen aikaankiri oli luokkapeleiri valjastettu,
hän ajoi tuon
pitkän
matkan
ulottaen
sen
joskus Lehtimäen
ja Lintumaan
kaukaisiin
taloihin asti.
Nämä
hartaustilaisuudet
ovat maininnan arvoisia
näin nuorisor;
harrastuksista
puhuttaessa
etupäässä
sen takia, että niihin
osallistui myös verrattain
paljon
nuorta
väkeä,
joka' osallistuen
virren veisuun ja vakavana
sanaa kuunnellen
varmaan
sa;
näistä
tilaisuuksista
pysyviäkin
vaikutteita.

Vastaavat olot Portaassa
Liesjärveen
verrattuna
oli sen
naapur-ikylä
Porras
paljon
paremmassa
asemassa ehkä lähinnä sen takia, että kansakoulun
toiminta
oli jo verrattain
vanhaa. Sielläkin oli nuorisoseura ja
sen' työ vilkkeanlaista,
"huveja",
pidettiin usein ja: näytelmiä
esitettiin. Tilat vain olivat kovin
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puutteellisia, sillä Lekan talo,
joka ostettiin aikoinaan, oli seuranta.Joksi kovin vaatimaton eikä vastaisi lainkaan nykyajan
vaatimuksia. Se osa rakennuksesta, mikä nykyisin on näyttämönä, oli silloin varsinaisena ko,
koontumishuoneena ei kuitenkaan kokonaan, koska sen
maantienpuoleinen osa silloin oli
näyttämönä. Kovin ahdasta si;8
oli, mutta toimeen tultiin. Ja
ahkerasti harjoiteltiin ja näyteltiin. Luukkolan Otto esitti pääosia ja Intalan Lyyti oli naisosissa, ensimmäisiä. Pieniä olivat
näytelmät, mutta kerran sentään
esjtettiin
Canthin "Murtovarkaus", Siinä oli mukana, sel.lainenkin mies kuin Kustaa Mäkilä, kaikkien paikkakuntalaisten
tuntema entinen upseeri, joka
muutama vuosi sitten
kuoli
yli yhdeksänkymmenvuotiaana,
Muistan
vielä,
kuinka
hän
"Perttulana" otti ruumiin mittaa kuin paras näyttelijä ja, noita ainakin. Silloinen Nikanderin
Saida esitti Helenan osaa. Portaassa olivat niihin aikoihin seu,
ratoiminnan
johdossa metsätyönjohtaja Emil Husgafel ja
opettaja, Edvard InkiLä. He olivat aina inmokkaina mukana,
ensin mainittu ohiaadana ja arnmattikuiskaajana, Inkilä esitelmien pitäjänä. Loputtomat olivat
hänen
aiheensa" joskin
joskus ehkä tarpeettoman. kaukaisia', kerran mm. oli kysymyksessä japanilainen kir] aldisuus.
Kerran oli Portaan nuorisoseuralla tulinen työ ja touhu.
Husgatel oli kirjoittanut näytelmän, pitkänlaisen, muistaakseni

kolminäytöksisen. Siinä oli mus.,
talaista ja valkopintaista, oli
laulua ja ehkä pientä tappelun
nujaikkaakin. Kauniita lauluja
olikin, sen muistan ja ehkä näy-,
telmässä ajatuksiakiri. Vahinko
vain, että olen kokonaan unhoittanut näytelmän nimen sekä sen.
jälkikohtalon. Tietääkseni ei sita
ainakaan muualla esitetty kuin
Portaassa, Siihen aikaan oli lähipaikkakunnalla opettajana Juhani Toivonen, joka, viime vuosina on toiminut Somenniemer;
Keltiäisten koulun opettajana
Toivonen oli taitava näyttelijä,
ollut mukana, teatteriseurueessakin mm. kerran Halmeen kiertueessa, joka aikoinaan esine
Portaassa Numersin "Tuukkalan
tappelun". Mutta, Toivosen vahvin puoli Iienee sittenkin OllUI
lausunta, koska hän
useissa
Tammelan kylissä mm. Liesjarveldä ja Portaassa piti lausuntailtoja. Muistan hänen lausumansa runon "Kauluksen na,PPJ",
esitys oli makuni mukaan kor.
keata luokkaa. Heikkona puolena Toivosen esityksissä oli ehkä
liian näkyvä ,tealtraalisuus. Toinen hänen vahva puolensa oli
naamiointi. Hän o.tti tehtäväkseen tuon mainitun näytelmän
monipäisen ja kirjavan henkilökunnan naamioinnin ja teki sen
harvinaisen taitavasti. Olipa silloirieri Lennon Elmakin mustalaistyttönä niin ilmielävä, että
tokko löytää luonnossa, .toista
yhtä mallikasta
rornaanitarta.
Kun sitten nuo hyvin naarnioidut näyttelijät liikkuivat lavalla
Toivosen ohjeitten mukaan, ke.pasipa vadn katsella. Näytelmän
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loputtua
huudettiin
tekijä esiin
kuten tapa on suurissa teatterikeskuksissa.
Husgafel
puriasteli
ja astui kukitettavaksi.
Jos
kein muistan.
sai Toivonenk.n
kukkia.

0:-

Pientä vertailua
Rinnastaesamme
entistä aikaa
nykyiseen
huomaamme
olosuhteitten
suuren
muutoksen
Ja
edistyksen
nuorison
riennoissa.
Jos ennen oli toimintamahdollisuuksia, vähän. nykyisin
on havaittavissa
miltei
runsauden
pulaa. Urheilukenttiä
on rakennettu jo sy!'jäky.liinkin,
seurartalojen ovet ovat avoinna
melkeinpä
kaikkialla
ja' ohjelmat
ovat morupuolistuneet.
Yhdestä
asiasta kuitenkin
sietää vieläkin

Merta
Jokainen
muistaa Topeliuksen
Maammekirjan
kuvauksen
eräistä
Pihtiputaan
uudistadolaisista, jotka löivät aikoinaan
vetoa
siitä, pääsisikö tuosta pohjoisesta
pitäjästä
vesiteitä mereen saakka. Pääsihän si'tä, ja vetona ollut
tuppihoito
luovutettiin
voittajalle. Tämä kertomus synnytti mielessäni
saman
laatuisen kysymyksen, so. pääsisikö myös täältä Liesj ärven perukoilta,
SaikoJanja
Ruostejärven
latvoilta
mereen,
No tählainen kysymys on varmaan monen mielestä
varsin lapsellinen,
sibla tokihan

huomauttaa:
Liian
näkyvästi
palvellaeri yhä "kultaista vasikkaa", so. raha on kaikki kaikessa ja. sitä kokoon
haalittaessa
unhoitetaan
usein
ihminen
ja
hänen henkiset tarpeensa.
Tässä
käytetään
hyväksi
nuorison
luontaista
huvittelunhadua.
Siitä
ovat näkyvinä
todistuksins
ne
lukuisat
tanssilavat,
jotka
räikeästi rikkovart maaseudun
maisemia, ja joitten
lähiympäristöt
voisivat
puhua
paljon
siitä siveellisestä
"puutostaudista",
mitä aikamme nuoriso kaikista hyvistä
saavutuksista
huolima tta
sittenkin
potee. Sitä tautia
nuo mainitut
tanssilavat
eivät
koskaan paranna.

Forssan

Väinö Korpijärvi
Lehti, 13. 11. 1959.

kohti
pääsee, koska kerran täkäläisten
järvien
vedet laskevat
Pohjanlahteen.
Mutta
älä kuitenkaan
pahastu, hyvä lukijani, jos kuitenkin
teemme
mielikuvituksissamrne tuon matkan
sen
paikallistuntemuksen
perusteella,
mikä meillä on. J 0.8 tällaisesta ei
olisikaan
muuta
hyötyä,
tuleehan kuitenkin
kohennetuksi
ja
ehkä täydennetyksikin
se kotiseutuopin
kohta, joka aikoinaan
oli alakoulun
tuntiohjelmana.
Otamme siis alku vauhdin Sa1kelanjärven
.päästä ja lähdemme
soutamaan
tuota, melko
syvää
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järveä kohti suurempaa
Lesjärveä. Ra.nria t on t metsäisiä jopa
toisin paikoin
erämaan tuntuisia.
Oikealla
puolella
näkyy
'I'austan talo jyrkästi kohoavalla
metsäiseJ.lä r inteel la, vasemrnal.a
Salkolan kylä rantaan painuvan
peltoaukean
Jaidassa. Lähestymme järvien välistä
kc:'nnasta ja
näemme edessämme
hiekkarannan, Tulemme 'lähelle ns. carnping-aluetta,
johon moni auto on
pysähtynyt.
Etsimme
kuitenkin
toisen
Iaskuväylän,
sen, jonka
luonto itse on aikoinaan aukaissut.
Sellainen
Lehdoksen
oja,
kappaleen
matkaa
äskeisestä
pohjoissuuntaan..
Vähäinen
on
tuon ojan v-esimäärä hidasjuoksuineri se siis on esittäen kuiten ,
kin paikka (paikoin voimakkaam ,
paa virran vetoa. Kuusikorpea j&.
suota ov.at sen rannat, mutta sen
verran on lehtomaastoakin,
että
vo-idaan ymmärtää
ojan nimen
synty.
Se purkaa ruosteenrus..
kean vetensä
Liesj ärveen.
Sen
luoteishaaraakaari
emme
saata
tässä unhoittaa.
Siksi on otettava oikea »konkarm askel» aina
Ruostejärvelle
saakka. Se on vii ,
me aikoina
niin syrjamen
erämaan järvi kuin se O'D ol'lutkin yhä enemmän
joutunut
suuren
maailman
valekeilaan
Ovathan
sen lähistöllä
paikat
sellaiset kuin Leppilamman matkailuhotelli ja EerikkäJlän urheiluopisto. Tullaan .sieltä sentään
takaisin sydänmaaldo ja laskeudutaan
Tapolan
metsäiärveen,
joka ei ole »suuren suuri, eikä
aivan pienen pieni».
Pian
sen
selkä on soudettu
ja
saavuttu
Välijoelle,
jonka
rannalla
on

muuan
pienvljelystila.
Tuossa
on sitten muutaman
aircn vedon
jä'lkeen Kyynärä,
joka puhkaisten kapean maakannaksen
työntää vettä Liesjärven
Juovanselälle. Järvi on tässä syvä ja .kalainen, uistinmiesten
hyvin tuntema haukipaikka
asumattoonine
rantoineen
ja pikku saarineen.
Siitäpä sitten alkac pitkänhuiskea Soukko, jonka rannadla näkee hakamaita
ja jonkun vaatimattoman peltotilkkusen.
Se saloseudun rauha
joka ennen oli
Soukon
rannoilla
ehyt ja aito,
on suuresti häiriytynyt,
sidlä huvita-asutus
on jo ennättänyt
levitä tänne kapeikon varteen. Sivuutetaan
sitten tunnettu
Kaijankivi sekä sen vieressä pelokkaasti päätänsä
nostava PikkuKadjankivi, Koko ajan on oikealla puolellamme
ollut Tammelan
kansallispuisto
j ättiläispuineen
ja karsikkotunnelmineen.
Alkaa
siitä sitten ns. Isoselkä. ·tuo Liesjärven avarin u'lappa jos-sa äskeiset
Salkclan
vedet
meitä
odottavat.
Harjun talon korkea
kuusi, jonka juurelle
on adkoinaan kaadettu
kymmenet
kastevedet, kun on pappi
käynyt
talossa- ja ottanut
seurakunnan
yhteyteen
paikkakunnan
pikku
lapsosia, on opastarnassa
meitä
SoukaUejärvelle.
Ennen sitä on
kuitenkin
saatu
lisävesiä
Levoniemen-, Lintumaanja' Hert.,
tuanjärvistä.
Nyt sitten alkaakin
olla näköpiirissärnme
täysin mitoin nykyajan
näkymiä, huvjloi.,
ta ja emärrtäkouluja
mutta vielä
kappale menneisyyttäkin,
ylempänä
ruohoisan
rantatas-anteen
takana
harmaa
mökki ja sen
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vastakkaisella
puolella
toinen
ole, koska. asianomainen
urttosaman
suuruinen
V'a·atimaton
yhtiö
on
aikoinaan
raivannut
siitä kivet, kuten
on
tehnyt
asumus melkein vesirajassa
olemuissakin tuon pikku joen kosvine savusaunoineen.
Vihdoin on
kissa.
Yksitoikkoisssti
jyristen
edessämme Kariusildan harmaasuorittaa
väylän
varrella
oleva
seinäinen vHjelystilla
ja, saman
vanha mylly yhä kutsumustaan
niminen silta. Tuon sillan alle
ja virkahento
tukkiruuhi
juok ,
silmäiltäessä
näkee suurenveden
suttaa
Iiikensvät
vedet alemaikana
melkoisen
virran,
joka
maksi.
Muualta ei pääsisikään,
työntyy edessä olevaan Iampeen.
sillä Aleksanteri
Rantasen tekeSen rannahla on monin paikoin
mä sulku kestää, mutta sen hän
entisiä
pelilavalikopuita.
Lamlaatikin
.si'ltä
varaltakuten
men oikea ranta, on IuonnonsuoMatti
my11ynsä Juhani
Ahon
jelualuetta
ja
sen
ikivanhat
lastussa.
puut, käkkyräpetäj.ät
ja' tuuheat
kuuset
vievät taaskin
tunneihSiitä nyt sitten alkaakin varmisen ajatukset
Karjalan
karsinainen
Tunpoonjoki,
joka vie
sikkomäille.
Näillä mair» ovat
Liesjärven
vesiä kuin myös
muittenkin
Latvajärvien
- kch.,
entisaj an tukkipoj a t lauleskelti savitasenkoja,
Pikku
koskisleet
ja heiLuttaneet keksejään.
Laiskana ei tässä kyl'la ole entaan tuo joki on läihinnä tunnetnättänyt virsiä vetää, kun on oltu. Ovathan nekin tässä nimellut hidas virran vauhti ja miestään
lueteltavia,
vaikka
ovat
voimaa tarvittu vedenvoiman
livoimiltaan
vähäisiä ja, juoksu ltaan vaatimattomia.
Arolankoski
säksi. Mutta mennään siinä sitanria on ihan myllyn tuntumaatenkin vaikka vadn etanan vauhsa, niin hiijaiselorien,
ettei sen
dilLa kohti <toista lampea äskeistä isompaa läpi s.en harkohinaa edes kuule, mutta Tikanpesänkoskessa
vesi jo vaivinaisen kauniin paikan, jossa
.lattornasti hyppelee, kunnes Ison;
kaksi muutaman
metri:n levyistä väylää ympäröi pientä saarniityn sivuutettuaasi
Markunkosta. Larnmessapa
näyttää
s.iLtä, kessa vallan vauhkoutuu,
Samaa
kuin olisi vedenväki
jo kokoluokkaa
on Huuvankoski:
josta
naan ,tuIlut katumapääl'le,
kun
enää on vain ·pieni matka Graaensinkään
'luovutti vesiääri virninja! Turpoonkoskille.
Tuo
ran vietäväksi. Lampea ajatellen
viimeksi
mainittu on vertaisistaan vahvin kuudeksi
meton, kuin sen pintaa »ei milloinkaari
olisi
väreilyttänyt
muu
riksi hckevat
sen putoamiskorkuin kutevan ahvenparven
karkeuden. Siksipä onkin sen rannalla myllyä ja sahaa ja hivekelo tai yksinään
kalastelevan
nen
sähköäaitostakln.
Kävipä
kuikan viri». Mutta siinä on sittässä kuitenkin
»punainen kuktenkin
edessämme
pienoinen
ko» vieraisalla,
pyyhkäisi
nuo
Vistin koski, jota myös Rauta,teollisu uslaitokset
olemattomiin
sen koskeksi kutsutaan. Sanottaja raunioitti
näkymät
tehden
vaa kosken tuntua ei sinä enää
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kertakaikkisen
IOIPun ihmiskäden aikaansarmoksista.
Koko tuo 'I'urpoorikosken
yläpuoli
on
asumatonta
metsämaastoa miltei kokonaan, ja siinä vallitsee täydellinen
erämaan
tuntu.
Tikka
nakuttelee
puun
kylkeä ja punapäinen
palokärki
viheltää putkaan ja haikeasti pyy pyrähtää
viidakossa,
teeri
ruokailee
marjamättäällä.
Ja
keväänä
muuttolintujen
pesintäaikana On täällä ääntä ja såveikaikua
kaikkialla.
Silloin
myös nuo pikku kosket 'Ovat vesir ikkaimmillaan
ja, osaihlistuva t
omalla tavallaan
luonnon yhteiseen
kevätkonserttiin.
Mu tta
keskikesällä
niitten
juoksu
on
vähäinen eikä kuulu veden ääntä paljonkaan
vähäistä
nukuttavaa
lor.inaa
vain
kuin
myllypuron
hiljaista eloa. Mutta
jorikinmoisena
retkei'lyresttinä
tuo vaatimaton
joenpala
ehkä
olisi mielenkiintoinen.
Kun pahimmat
kiviesteet
ovat poissa,
voisi tuon matkan kulkea
veneelläkin,
jolloin
myös
saISI
nauetia
pienoisesta,
koskenlaskusta.
Sitä
paitsi
tarjoaisivat
maisemien
näkymät
vaihtelua.
Sillä aikansa
metsiä
ku1jettuaan, korkeahkoja
mäkiä kierrettyään ja' korpinotkelmia
sivuutettuaan
joki näyttää
viljelyksiäkin
siellä
täällä
metsäisien
rantojensa
lomassa, kulkee niittyjen halki ja vilahuttaa näkyviin jonkin vaatimattoman metsätorpan,
jonka
pihalla
kanat
leakattavat ja ylpeä kukko puolustaa
ritacilhsesti
alaisiaan,
milloin yläilmoista haukan hah-

mossa vaara
jäseniä.

uhkaa

kanayhteisön

Turpoonkosken
niskassa levittäytyy matkamiehen,
näköpiiriin
laaja' viljelysaukea
vauraine
taloineen ja muineasumuksineen
ja vihdoin sen äärellä Portaan
kylä, joka aikoinaan
oli harmaan runoton, mutta nyt värikäs
näkymä
Lounais-Hämeen
laitamilla.
Vielä on kuitenkin
matkaa kylään. Sa,tojen hehtaarien viljelysaukea
on läpäistävä,
monen
rantarakennuksen
ohi
kuljettava.
Kosket
vain
ovat
jääneet Turpoon
metsiin veden
nyt virr atessa uneliaana
tietänsä. Tuossa sivuutarnme
vauraan
pienviljclystilan,
tuossa
hyvin
rakennettuja
maalaistaloja,
pitkiä
.pe.ltosarkoja
rantaniittyjä,
avaroita
heinämakasiinejä.
Joki
tekee 'laatjoj.a mutkia, mutta sen
virtaa
ei sanottavasti
huomaa,
sillä maasto on käynyt matalaksi. Vasta
uuden
maarities illan
alitettuaan
veden kulku hiukan
kiihtyy,
kunnes,
portaclaisten
ikivanhalla
pyykkirarinahla
jo
vadlan iloisesti hyppelee
ja ohi
vilistäessään
tervehtii
ky Iän
naiskaartia,
joka, patoineen
ja
punkkineen
siinä joen varressa
jatkaa
menneitten
sukupolvien
pyykkiperinteitä.
Tuo joen vir tainen kohta on
pianohitettu,sivuutet,tu
SyrjäIän vanhat
riihet
ja silrnäilty
Mäkikylän vaetimattomia
asuin;
rakennuksia.
On myös saatu lisävesiä Pääjärven
suunnalta
ja
tultu
Kuivajärven
alkupäähän.
Siinä jo aukeaa eteemme laaja,
selkä, jonka' vesi ei enää ole yhtä ruskeankirkasta
kuin tähän
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asti.
Savensekaiset
peltosarat
ovat näet työntäneet
ojistaan lisävettä, joka on harmaansameata. Tuo vesi sitten sementaa koko järven veden sitä mukaa yhä
enemmän,
mitä
pitemmälle
etäännytään
Portaan
rannasta.
Yhä jatkuu
matkamme.
Järven oikealla
puolella
näyttäytyy kaksi
aitoa, hämäläiskylää,
Lungas
ja Hykkilä.
Ennen
ne
olivat
harmaantuntuisia.
mutta
nykyisin on sielläkin maalisivel.,
Iin muuttanut
ulkonäköä.
Värikkäät
rakennukset
vilkuttavat
ohikulkljall e näyttäen
samassa
vihreitä
viljelyksiä
ja' kylien
rajama-illa
laajoja
metsämaisemia. Kun tullaan
Saaren
kartanon luo, joudutaan
tekemisiin
päinvastaiselta
suunnalta
tulevien vesien kanssa. Karjusilta
on
sielläkin
ja sen alta
työntyy

Merta
Viime kerr alla jäimme
ihaiIemaan
Kaukolanharjun
näkymiä. TyönnäJmme j,ä<lleen veneen vesille ja sen kokan kohti
kaukaa
näkyviä
Forssan
tehtaitten
savupiippuja.
Edessä on
Pyhäjärven
suuri
selkä,
aava
kuin
meren
ulappa.
Metsät
kaartavat
maisemia, rehevät vi:ljelykset
sen rantoja.
Kyliä on
siellä täällä,
Kirkonkylä
niistä
komein
ja uudenaikaisin.
Näkyy saarta
ja nientä,
karia ja
kallioita.
Kuljemme
samaa reittiä,
jota
tukkipojat
ovat ponttoihlaan
12'sketelleet
ja vieläkin
Iaskettele-

Kuivajärveen
vettä
kaukaisista
pikkujärvistä
ja,
lammikoista.
Mutta siinäpä nyt kaikki olernme sulassa SOVUSS2. Saeren Salmessa,
o'hitamme
sen ja saa,vumme korkeitten
harjujen
rajoittamille
Pyhäjärven
rantamille. On siinä kaunista
katsottavaa. On saarta ja nientä, kapeata
salmea
ja koukistelevic
rantoja - on kylä ja kirkko ja
kaiken yllä sininen taivas, jonka kuvussa muutama
pilvenhattara purj-ehtii Iuvaten
jatkuvaa
poutasäätä.
Vedämme
veneen
kokan
rannalle,
istumme kannelle
ja ihs.ilemme samaa maisemaa,
jonka
mestari
Edelfeltin
sivellin aikoinaan
on
kankaalle
vanginnut.

Väinö Korpijärvi
Forssan

Lehti, 19. 11. 1959.

kohti
vat, tosin vain vähäisissä
mittasuhteissa
entiseen
verrattuna.
Tuhannet
tervakylkiset
veneet
ovat näitä samoja selkiä soudelleet, purjeveneetkin
sjl'loin tällöin. Tu.lipa sitten uusi aika, hävitti tervakylkiset
j;:t toi tilalle
värikkäät
soutuveneet
sekä vihdoin puksuttavat
moottorit.
Vieelä sentään nähdään
jos-kus vanhan venekulttuurinkin
edustaja,
joskin se u.jona, melLkein mitättömyyttään
häveten
yrittää
päästä ulomrnaksi
noitten nykyaikaisten
väyliltä
saarien
verhoon tai rantojen
lähettyviule.
Mutta sieltäkin
se kuin ubarla
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ma tkaamme keinotelden veneemauringon
kimalluksessa
väläytme saunoja sokkeloisia teitä kuin
telee tervattujen
airojensa
lakaukaa
tulevat
uittotukit
mepoja.
ren rantaan
matkatessaan.
Yhä
Mutta olemmepa jo Loimijoen
yritämme
eteenpäin pitkin kouksuussa' ja kohta ns. Papinsallan
kuilevaa
jokea.
Vasemmalla
alla. Edessämme
on laaja lakeus
puolelta
on Rantalanmäki,
joka
Iatoineen
ja
makasiineineen
omakotia'lueirieen,
kamuistuttaen
Pohjanmaata.
Siinä 'tlukuisine
tuineen ja kauppoineen
edustaa
näemme
kappaleen
Lounaiserästä Forssan uusinta »lcaupunHämeen
viljelysalueesta,
jossa
ginosaa.» ToiseHa pu 011 elila, jokea
raskas tähkä heiluu suvituulessa
on tunnetu .Sortohaan monikäyja rehevä heinä työntää
vartta.
täväinen
• kansanpuisto- , jonka
Sen Iaidassa horisonttiviivaa
daululavat, myyntisuojat
ja puitpeittäen - on 'Vanhan Tammelan
»pääkaupunki«,
Forssa,
joka
ten varjossa olevat istuinpenkit
»lpilvel1!piirtäj illään»
y'lvästellen
vievät ajatukset
niihin aikoihin,
jolloin
tääl1lä torvet
raikuivat,
ja tehtaittensa
savupiippuja taivaalle työntäen
kutsuu
meidät
datnlut kaikuivat
ja voimakkaat
sydänmaalta
saapuvat
tervetulpalopu'heet
.ker.ta utuiva t kaikuleiksi. Kuljemme
kohta sen sblna petäjien
hollvistossa. Puoluetojen alta ja ujoste'lemrne
hietunnuksien
ympärillä
sieldä eh.kä on etupäässä
kokoonnuttu,
noja
puistoja,
ja käytäviä
ja
mutta
myös
isänrnasd'lisuuden
katselemme
ihmetellen
itä ihmisvrlinää,
jota on sen kaduiilla
tultakin toki viritelty.
ja' katukäytävildä.
HiljaLleen IiKuuluu vihdoin veden kohiciaa
edessäpäin
ja veneemme
vauhti
puu veneemme
eteenpäin,
vaikkasvaa,
Olemme .turleet Viereka olemmekin
entisen kuohuvan
rnän koskehle, joka tosin on lyKuhalankosken
vietävinä,
saman
jonka
rannalla
ukko
Wahren
hyt, mutta veden voimassa, mel ,
koinen. Siinä tukkiruuhi
työntää
aikoinaan
seisoi ja suunnitteli
kehräämönsä
paikkaa.
Sivuuliikavettä rnyl'lyn ohi. Virkaheittarnrne
satavuotisia
rantapuita,
tona tuo tukkitie on milte i vuovaatimattornia
puutaloja,
»vandet ympäri,
sil.ä
lyhyeksi
on
han Forssan.
,tyypi'l,lisiä edusta.nykyään
käynyt
uitto työn sejia.
Mutta nytpä
sydänalassa
sonkiaika.
Mutta
kosken
ranliikahtaa
kumman tuntuisesti,
nalla oleva myihly jauhaa
kolkun veneemme
melkein
hips ikuttelee
yhä
yhtä
uskollisesti
see komean
tehdasrakennuksen
kuin ajat sitten seutukuntalaistiidiseiniä. - Siinä siis on »Sarnten viljaa.
po. jauhamassa,
antamassa
työTämän jälkeen
a.kaa runot on
tä ja leipää paikkakunnan
asuktaival. Niittyjä ja Iuhtarnaita
on
kaelle. Mitä olisi Forssa ilvain näköpiirissä,
mataloita
ranman Wahrenin
jättämää
perintoja ja vaatimattomia
rakennuktöä - vain vaatimaton hämäläis.,
sia siehlä täällä. Tullaan
Nurnkylä" yksi vertaistensa
joukossa!
.mikoske lle, joka täkäläisiä
o.oja
Näissä
mietteissä
jatkamme
ajatelden
on
virtaavuudessaan
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mel-koinen, joskin kapea ja lyhyt. Hiljaista on jå'hleen veden kulku. Kun saavutaan
Jokioisten
korkean
rautatiesidlan
alle,
olemme
jälleen
kosken
tuntumassa,
Jos
tämä
paikka
olisi luonnon ti'lassa, olisi siinä
varmaan
kohinaa
ja vaahdonk in pärskettä
kylliksi.
Mutta
nytpä onkin kaikkivoipa
ihminen rakentanut
kosken
äärelile
tehtaat
ja laitokset,
vanginnut
vedet,
niin ettei veden
ääntä
juuri kuulu eikä virran juoksukaari ole erikoinen.
Jätämme
taas Jokioisten
kasvavsm asutuskeskuksen
ja lähdemme
uusille
rnaisemiille.
Sivuutamrne
Lintupajut
ja Leväiluhda't ja toteamme
näkymien
harmauden.
On kuitenkin
kyliä:
siellä tää-llä, komeita· taloja, siltoja ja metsäsaarekkeita.
Veden
juoksu on tasaista aina Vesikoekelle asti. Mutta silloinpa jo ollaankin Loimaan kauppaäan
ailapuolella. On siis ohitettu
taajäväkinen
yhdyskunta
ja kuultu
voimakasta
nykyajan
elämän
menoa, ohi kiitävän
junan rytinää, tehtaitten
pauhua ja pauketta. Uusi aika näyttää' tässäkin mahtinsa,
synnyttää
te old isuutta
ja leventää
si.tä leipää,
jota
ennen
tuotti
yksinomaan
tuo laaja savitasariko kylien ym-pärilJJä.
Loimaan
edistyvä
kauppada on jo parisen kidometrin päässä. Kuuluu taas kosken
kohimaa, sillä 'lähestytään
Hirvikoskea. Tehdaslaitoksia
on kosken rannalla.
Ennen, noin nelisenkymmentä
vuotta sitten, siellä mm. jo nakuteltiin
nauloja
ja tehtim lujia rautakettinkejä.
Oldaan Alastaron puolella ja

mennaan yhä merta, kohti, Tullaan Vampulan
pitäjään.
Matkal'la on sivuutettu
pieniä koskia ja muita virtaavia
paikkoja,
kareje ja joskus jyrkähkÖijä: r antojakin, 'Suuria kyliä ja 'laa.joda
vtljelyksiä.
TUJ1laan taas kuohuvan kosken
kuulumiin.
Se on
Tamare, jonka rannadla on sähkövoirnaladtos.
Hidasta
on jäl'leen veden vauhti.
Kuin ujostellen se pyrkii eteenpän,
kunnes taas saa uutta intoa ja vetää venettämme
tavallista
joutuisarnmin.
Edessämme
on Siivikkalan
koski, joka suurenveden aikana on melkoisen voimakas.
TuiLlaan Huittisiin
jasivuutetaan
Loimari kylä ja' saman
niminen
koski. Pienen
Korkeakosken
ohitettuarnme
olemmekin jo Lauttakylän
laajorlla viljelysaukeilda,
Kohta
atitamrne
pitkän,
korkean
si:lilan, katselemme kirkkoa ja sen ympärillä
olevaa
vi'lkasli ikkeistä
ky lää,
suurta meijeriä
ja vauraan
näköisiä taloja ja Iiikehuoneistoja. Joki on kylän kohdaläa varsin Ieveä vaikka, tyyriijuoksuinen, Siinä 'oli aikoinaan kulussa
pieni
höyryalus.
joka kuljetti
matkustajia
ja
tavaraa
'kohti
suurta. Kokemäenjokea
laajojen
vrljelysailueitten
ja
vau.raitten
kylien halki. Samaa reittiä kulkien mekin vihdoin .työnnymme
veneinemme
Loimijoen
loppupäähän ja olemme näin saavuttaneet
vesirikkaan
Kokemäenjoen suurine
koskineen
ja, rikkadne rarutoineen.
Seisomme
nyt kuin kunniaa
tehden tuon mahtavan
vesiväyIän varrella.
Tunnemme
suurin
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:piirtein sen vaiheet
kaukaisilta
alkudähteiltä.
Onpa si inä vettä,
sadoista järvistä ja, metsälammikoista
lähtöisin
olevaa!
Siinä
·an AhtäJrin,
Pi'h'lajaveden
ja
Keuruun
reittien vesiä. Ne ovat
kirnahlelleet
Virtain
järvidle,
Tarjamteen
ja Ruaveden
selillä
ja sitten
työntyneet
'I'amrnerkoskesta
Pyhäjärveen
ja, elävöittäneet
sen ympäristörnaisemia. Nokialla vedet sitten pusertuivat
jyrkkärantaiseen
kaiIiouornaan
ja antoivat
vaimaa
sen rannalla
olevulle teo llisuusIaitoksi'lle.
Mutta
vielä
paisuu
Kokemäenricen
vesimäärä,
kun
siihen 'laskee vesirikas
Ikaalisten reitti Kyrö.sjärvestä
Kyröskasken kautta,
Nyt ja jätä·mmekin
hyvästit
pienelle Loirnijoehle, joka on 001lut
uskohlinen
kumppanimme
pitkin
matkaa,
ja
lähdemme
tuon yllovään vesiväylän
vietäviksi hyvin tuntien aman vähäpätöisyytemme
sen
vsltavaan
voimaan
verrattuna.
'I'urvadl ista
an siinä kuitenkin
kulkea, kun
on rannoilla
hyvinvaipaa
asutusta, Satakunnan
»serkaa suurta»,
kirkkoja
ja
kirkanky.liä.
Olemme
samalda historiaillisella
maaperarlä,
kenties
vesitieltlä
semmoisella,
jota kerran
kulkivat
ristijoukot
Suomen
sydåmeen, Tulee mieleemme
Kustaa
Vaasa, Ulvila ja Pari. Henrikki
piispaakiri
muistelemrne
ja hänen saarnapaikkaansa
Kokemaeillä. Edelleen tullee muistilokeroista esiin Kakemäenjaen
siikarikkaus
ja. Iohien nousu. Näemme Pirkat kauppamatkoillaan.
Historian
lehdet avautuvat
sitä

enemmän, mitä pitemmälle
etenernme Pohjanlahtea.
kohti,
Maisemat
ovat käyneet
yhä
tasaisemrniksi.
Melkeinpä ollaan
samoissa tunnelmissa
dcuin katseltaessa ISOonkyrön pebtoja. Heiluu siinä tähkä suvituudessa.
Se
on pitkä
ja painava
ja' tietää
v1ljaaaarien
täyttymistä.
Hyvinasutut talot ja kylät elävöittävät
maisemia
ja vadkka järvien
kima:1lusankin
häipynyt
näköpiiristämme, virkistävät
nuo herisorsttiin
rajoittuvot
viljapellot
mieltä ja karkoittavat
pelon leivän dappumisesta.
Mutta ja häämöittää
kaukana
Parin
kaupunki,
ISa,takunnan
henkisen ja taloudeflisen
eilärnän
keskipiste.
Sen kaukaiset
tehtaitten
savut puhuvat
kaupungin
teol lisesta
merkityksestä,
kirkon tornit ja koulujen katot
henkisen
elämän
osuudesta.
Ja
'On veden juoksu
melkein
seisahtunut,
sildä maasto on tasaista, entistä meren pohjaa. Hyvin
siis käsitämme
keväisten .tulvien
hävitystyön
ja'
jäämassajen
ajauturn isen
pitkälti
rantojen
ulottuvilta,
Mutta
porhaltaapa
juna ohitsemme.
Sen .kolinassa
kuu'lemrne
tervehdyksen
sisäSuomesta,
jonka kanssa Parilla
on maateitse
jatkuva
yhteys.
Mutta, tuolta
kaukaa,
taivaan
rannan
ääriltä
erottaa .korvamme muutakin
ääntä. Se on, Iaivan .maitelasoinbuinen viesti avarasta
maaidrnasta,
valtamerien
takaisista
maista,
jonne
täNä
kasvavaäla
Satakunnan·
kaupungilla on ympärivuotinen
laiva'liikenne. Niin - siedläpä onkin
rannatori rneri, jonka ääret ,piirtelevät
taivaankannen
raiavii-
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vaa, 'Sinne soluvat hiljableen nekin vedet, jotka kerran kaunistivat Lounais-Hämeen maisemia.
Mutta emmehän toki niistä
eroa ikuisesti, siJl'lä (teoriassa)
aikoinaan ne jälleen Ieijailevat

vesihöyrynä ilmassa, muuttuvat
sateeksi ja putoavat pisaroina
entisille asuinmail'leen jatkaen
näin ikuista kiertokulkuaan.
Forssan Lehti, 28. 11. 1959.

Väinö Korpijärvi

Lukukinkereistä Humppilassa 50 vuotta sitten
Vuosikymmenien takaiset Iukukinkerit antavat väliin hyvää
höystettä jutun juure'lle tultaessa Iltaiisin yhteen penkkiä painamaan. Entisessä merkltyksessä
ei lukusijoja ole enää pitkiin
aikcihin vietetty ja siksipä niistä ikertoiJeminen llienee nuoremmasta väestöstä mielenkiintoista. Aivan vanhimman a,jan kinkerei:stä tosin ei allekirjoittanuz
PY9ty sanomaan sitä eikä tätä,
mutta ovathan kinkeriohjelmat
muuttuneet paljon varsin lyhyessäkin ajassa. Erilaisuus havaitaan mm. klrkonkuazluauksissa,
joi.lla papit ovat kinkeriväkeä
koolde kutsuneet. ISanomaJlehtLtietoja ei Iukusijoista menneinä
vuosikymmeninä saatu, muita
sää useampana, sunnuntaina Iuktnsijakuulutus luettiin papiston
toimesta saarnastuolista. Kirkko;
väki painoi tarkoin mieleensä
ajan, koska oman kyilän kinkeriJpäivä oli, ja ,piiipä naapurikyIänkin päivä ollIa muistissa, kun
sitä kiI"klkotielJäkysyttiin,
Sisälltö,ä oli jo lukusijakuulutuksessa huornattawasti sillloin,
kun se esim. kuului seuraavasti:

»Humppilan kylän Iukuset pidetään ... kuun ... päivänä Kenni1lä. [olloin lukevat mäkitupalaiset, käsityöläiset ja itsel'liset,
ja ... päivänä samassa paikassa
lukevat talollliset ja torpparit
pa'lvelusväkineen. Toimitus alkaa klo 10 ja kuulusteltavina
ovat paitsi vanhempi väestö
myös lapset, rippikoulua käyvät ja, rippikouluun aikovat. Lukusijoilla saadut Iukusetelit ottakoot 'lapset mukaansa.s
Määräpäivän lähestyessä paistettiin ja keitettiin 'luikusrjatalossa j10 viikkoja ennen. Niini'kään kohermeltiin paikkoja Iuo,
tiin tiet Ieveimmiksi ja valmistauduttiin
ottamaan .luikusijat
vastaan monehla muulla tavoin.
Niin valkeni viimein tuo odotettu päivä. Väkeä atlkoi saapua
jo osin ennen määräaikaa lukustaliaan. Miehet laittoivat hevosiaan kiinni piha-aitaan ja, seinustojlle, emännät ja iJ'apsetsiir.,
tyivät pirttiin, mutta i'sännä:t
vetelivät vielä sauhuja piipustaan uskona, Ajoi siinä pihaan
jo kirkkoherrakin jRl nousi tervehtimään vastaantuälueta taäon
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Isäntää.
Kirkkoherra
ohjattiin
'paraatioven'
kautta
sisähuoneisiin, mihi:n jo kanttori ja- suntio
olivat vähän a ikadsemmin
saapuneet.
Pieni odotus ei pirttiin saapuneita millään lailla pitkästyttänyt, koska talo oli varannut hyvää kaljaa pirtin nurkkapöydälle väen
nautittavaksi.
Tulivat
toimitusmiehet
sittten
viimein:
suntio
kantaen
hihnoista
kirkonkirjalaukkua,
sitten kirkkoherra
ja
viimeisenä
kanttori.
Leviteltim
pöydälle
röykkiö
kirjall isuutta,
joukossa iso kirkonkirjakin,
kyniä,
mustepullo
ym. Sitten
käskettiin
ehdottamaan sopiva aamuvirsi.
Aäniraudan
krlahdus
jo kuultiin
ja
kanttori
alkoi
veisuun,
johon
koko pirtintäyteinen
väki voimakkaasti
yhtyi. Sitten seurasi
lyhyt rukous ja puhe, ja niin
päästiin »alkusäikähdyksestä.»Seinustapenlkitt ja rivittäin asetetut
[akkarat
täyttyiväJt
istujista, mutta arimrnat pysyttelivät ovensuupuolessa
seisomassa.
Kirkkoherra
istui pittkän pöydän
takana selail.len kirkonkirjaa
ja
kanttori
istui
sunrtion
kanssa
vähän sivummalta
heille varattujen pöytien
ääressä. Kirkkoherran
mainitsemat
henkilöt
(kinkonkirjari
mukaan)
saapuivat pöytien
ääri1Ie näyttämään
oikolukuta·i'toaanJiuettaj
iIllle. UIkolukua kysyttiin vasta väliajan
jä!lkeen. Näin
saivat luettavat
nimensä kohdalle myös merkinnän
kirkonkirjaan.
Va:nhojen
rnieshenki'löiden
••sisälukutaidon» kuulustelu
saattoi
si1loin
ohla sää,'litksi käyvää, ja· srlrnääasien heikkcudeksi
oli pantava

se, ettei
luku
sujunut.
Aikaa
siinä touhussa kului,
Tuli sitten
vihdoin
välia ik a.
Toimitusmiehet
menivät
kamariin levähtämää:n
ja herne tarjottiin
kahvia
virkistykseksi.
Mutta
muutakaan
lukusyleisöä
ei unohdettu,
heiläe kun o'li pirtin ovjpielen
pöydäU.]e. taaskin
varattu saavil'linen hyvää kaljaa.
Toopit vaihtuivat kädestä käteen
ja niin kallisteltiin,
että pohja
paistoi. Ja hyvältä maistui. Väliaika kului liiankin pian.
'I'ullvat
sitten karnarieta
jä.lle en kirkkoherra,
kanttori
ja
suntio.
Vanhempi
1ukusväestö
jäi pirttiin
kirkkoherran
eteen
kuuitavaksi
kristinopin
taidosta
ja lapset
('1uk em istaito a alloHelevat ) sekä .rippikoulunsa. alkaneet ja rippikouluun
ensi syksynä aikovat lähtivät ka:rnarien
puolelde
kanttorin
ja
suntien
kuul usteltaviksi.
»Lukusseteli t»
koottiin
luettavilta
pöydälle
ja
kenellä ei vielä ol'lut, heille ne
annettiin.
Vei aikaa paljon, ennen kuin tämä joukko oli kuulusteltu ja arvomerkit
kirjoitettu .lukusseteleihin,
Maaliskuinen
päivä
sentään
riitti
tarlokaan

ottaen,
Ohjelmaa
riitti erilaisten
kysymysten muodossa vaikka millä rnita'hla, Kysyttiin
myös olivatko pyhäkoulut olleet toieninnassa ja missä määrin Iapset olivat käyneet kou'lussa, mikä oli
syynä etteivät
kaikki
vanhernmat o!1'leetIähettäneet Iapsiaan
kouluun, oliko juoppoutta
esiintynyt kylälkunassa ja oiliko muu
käyttäytyminen
ollut moitteetonta jne. Näihin
ja muihin
yleisluontoisiin
kysymyksiin
ta-
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vadlisesti
vastasi.

vain

»kylärrvanhin»

Näin olikin päästy
ohjelman
päätevaiheisiin.
Lopputoivotuksena kehoitti kirkkoherra
lukuk inker ikuntalaisia
etsimään 'lohdutusta
sanasta
ja kilV'Dittelemaan uskon jalossa taistelussa.
Virrenveisuu
päätti
tilaisuuden.
Viimeisimpänä
oli kolchdin kokoamirien
Pyhäkouluyhdistykselle
ja. tä;Uä välin
tarkasti
kirkkoherra
lukumerkit
lukusevelistä.
Hyville lukijoille annettiin
pieniä kirjasia
ja heikoilde vakavia
kehoitulksia
parantaa lukutaitoa.

keässä

tehtävässä

nähtiin

usein

hienoeleineri surutie V. - Kerran
hän kuitenkin erehtyi IkylmäkDskelaisen isännän takkia hakiessaan j3J auttoi tämän yil'le oman
takkinsa
samadla
sanoen:
»Ku
mää täältä parhaimman
annan •.
Kun
sitten pLtojen pää<iyHyä
»tampur imajuri
itse harikkiutui
kotiirslähtöön,
ei hän löytänytkään omaa pääJ]ly;stakkiaan mistään. Sen sijaan riippui naulakossa
kylrnäkoskelaisen
isännän
takki, ja oman takin taskussa
okleet avaimet
olivat meneet
Kylmä'koske'lll.e.
Erehdystä'
ei
voitu mitenkään
kohta auttaa
ja awaimien puuttuessa
Oli suntion jaätävä
yöksi .lukutaloon.
Riitti siinä päivittelemistä
.kerrakseen,

Tähän tapaan muistaa- a'lilekir[oittanut
lukukirilker ien jatkuneen useita kymmeniä
vuosia,
Kukin kuusi kylää olivat kinErään
kylän
kinkerei:ltä
on
kerikuntia,
Humppilan
Ia .KJDij.älänyt mieleeni ikeskulSlteQuraaviston kyilissä oli kummassakin
maturulukutunnilta.
Pappi luetti
kaksi
päivää
kestävät lukuset,
erästä
mieshenkulöä
ja kyseli
koska nämä ky;lält olivat muita
luetun perusteella,
josko lukija
suuremmat
ja talot isompia kuin
tajusi luetun sisällön, Ei se 'D:]lut
muissa kyflisså. Ja kun totuttiin
kaksipäiväisiä kinkereitä
pitälakia, mutta ei pa'Ijon evarikeliumiakaan,
kuului vastaus.
mään isoirnmissa, ei niistä lUDvuttu sanottujen kylien pienemT'oisessa kylässä oli kinkereillä
missäkääri taloissa.
kysymys
kirkossa
'käynnistä,
kirkkotie
kun oli päässyt liiakAikaisemmin
pidettiin
jokaisi ruohoutumaan.
Kirkkoherra
sen kinkerjtjlaisuuden
päätteeksi
»'lukupidQot., joihin
pyydettiin
tieduseffli ilopuksi: s Olisiko ehkä
jäämään joitakin Iukusväestå
ja
toivottavana,
että meidän toimihenki.öiden,
minun
ja kanttovieraita kutsuttiin aina toisista
pitäjistä
asti.
Pitempiaikaiset
rin, olisi muutettava
pois seuravieraat jäivät usein taloon yökkunnasta
ja annettava
paremsi.
Eivät
kuitenkaan
kaikki.
pien hoitoori asiath
Joukosta
kuului heti: »Ky!li1ä sellaistakin
Pois rientävät
hankkivat lälhtöä
on puhu ttu.»
ja joku DE talon puolesta auttamassa pukeutumista.
Piti penkoa
täysinäisiä vaatenaulakoits
etsitForssan Lehti, 26. 11. 1959.
täessä kuldekin oma pääldystakki. 'I'ässä ,tampurimajurin'
tärA. Summanen.

Forssan tehdaskylän

muinaisia alkuasukkaita

Teoksessani E n t i s aja n
Forssaa
j1a Sen väkeä
olen yrittänyt selvittää, mistä aineksista uuden tehdaskylän väestö sata vuotta sit,
ten koostui: läheisten maalaiskylien asukkaista ja muualta - ulkomailtakin - tänne muuttaneista
ihmisistä.
Kun silloin ei käynyt päinsä esittää kaikkia niitä elämäkertoja, joita vanhat ihmiset minulle sanelivat, esi,
tän tehdaskylämme varhaisimmista asukkaista
vielä
eräitä lähi kuvia, kun 30-35
vuotta sitten paperille panemani muistelmat
sattuivat
tulemaan käsiini.
Toista sataa vuotta sitten oli
nyky-Forssan
maalaiskylissä
useita räätäleitä,
yksinpä Linik,
kalan kirjoissa
neljä. Vakinaisemmat heistä olivai oikein pitäjänräätäleitä,
jotka olivat saaneet elinkeinoluvan
ja kotipaikkaoikeuden
pitäjänkokoukselta
ja joiden työpiirit oli määrätty.
Tällainen pitäjänräätäli
oli Mikko
S ö de rh 0 1m; hän ei suinkaan
ollut virkaveljistään
pätevin eikä
käytetyin,
päin vastoin,
mutta
hän oli muuten tunnettu.
(Häntä ei pidä sekoittaa
Forssaan
Tampereelta
1849 muuttaneaseen
räätälimestari
Karl
Cederholmiin.)
Mikko Johanpoika
Söderholm
oli syntynyt
1794. En ole tullut
hakeneeksi kirkonkirjoista
tietoa,
mistä hän oli kotoisin, mutta ainakin jo 1836 hän asui Talsolas,
sa ja kirjoitti etunimekseen
Mic,

hel. Hän osasi kirjoittaa
enemmänkin kuin vain nimensä. Hän
näet laati tar'vitsevi'Ile kuulutuksia ja piti huutokauppoja.
Mikon käsiala oli varsin sujuvaa,
mutta
sanojen
oikeinkirjoitus
oli aJjan tavan mukaan perin kirjavaa ja ruotsinvoittoista. Tapaamani ensimmäinen
Mikon kirjoittarna paperi kuului:
Kulutus
Julgisen
Waba Ehtoisen auxsionin kautta joka Tabatu Beriantaina kun on II: Bäivä rnadisGusa Haulan
Korvan
Heigilän
Lambuoli Talosa Bois mylän sille Enämän Dariovale 1 Hevonen
Härgiä Lehmiä Larnbaida Rauta
ja Bukaluia duo (= työ?) ja PelDo kaluia Regiä Rattaita ja Kaigia Muida Huonen 'I'arve kaluia
joita ei nin Dystin Taita yllös
Luietela Joka haluulisille ostaile
tieloxi Tehlän sillä muis'Duxela
että Raha kota paigasa [älgen Bätetyn
auxsionin
Maxetan
Ruotin Rahasa Dalsolasta Se 5:
päivä MadieGusa 183·6Bynön pälIe Michel Söderholm.
Talsolasta käsin Mikko Söderholm piti 1830- ja 40-luvuilla
monia
huutokauppoja
Tammelassa ja Jokioisilla;
niissä hän
useimmiten
oli kirjurina,
toisinaan taas meklarina. Tallella on
monia kuulutuksia, jotka on luettu Tammelan
kirkossa ja jotka
käsialasta
tuntee
Mikon laatimiksi. Reinhold Björk esim. kuuluttaa Talsolan Paavolan ja Kuhalan sepän väliselle tielle pudonnutta
hopeapislaakista
piippuaan, Mikko Haaga plompuukiaan, joka oli pudonnut
Haudankorvan
ja Häiviän
väliselle
taipalee lle ja jossa oli 11 riksiä
ja 5 kuparikopekkaa,
jne.
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Kun
Forssan
kehruutehdasta
ryhdyttiin
rakentamaan,
Mikko
muutti 1846 uuden työpaikan lähelle. Hän asettui asumaan vähäiseen mökkiin, joka sijaitsi viime kesänä puretun Yhdyspankin
talon kohdalla,
siis ns. saviläven rannalla,
Hän toimi ensin
tehtaalla
palovartijana.
mutta
kyllästyi pian orjalliseen
työhön
ja
ryhtyi
liiketoimiin,
tehdas
kun keräsi ympärilleen
väestöä,
jolla oli varaa ostaa tavaraa, Mikon
kauppa toimet
eivät
tosin
saaneet
kovinkaan
laajoja
mittasuhteita.
Hän myi kaikenlaista
rihkamaa
ja itse valmistamiaan
fosforitikkuja.
Näillä
ei kyllälä'kään
voinut
tulta
raapaista,
mutta kun tikun sai esim. hiilustalta syttymään, se paloi kauan. Puntti fosforitilokuja
maksoi
yhden
kopekan.
Mikko kokosi
myös
lumppuja.
Lurnppukuormaa veti laiha kaakki, jota sivullisten piti toisimmn auttaa jaloilleen. Mikosta ja hänen juhdas,
taan säilyi kauan hokema: Yhtaikaa, sano Mikko hevostaan,
kun
vietteli sitä astumaan. - Lopulta hevospaha
heitti henkensä ja
Mikon 'oli vedettävä
lumppunsa
käsikärryillä.
Mikko vanheni näissä hommissa ja sai liikanimekseen
Pöhkö.
Elatuksekseen
hän vuoli puulusi,
koita, joita siihen aikaan käytettiin joka huushollisaa.
Pöh'kö-sana, joka merkitsee
hupsua,
s€koitettiin Mikon kohdalla mielellään pökköön, jolla tarkoitettiin
samaa kuin variko tai puksmäntti ja jota yleisesti käytettiin ruokana. Pikkupojat
huutelivat
Mikolle: »Oriks' pöhkökin lusikka-

ruokaa?» Jotkut miehet narrasiva] kerran pik-kupojan ostamaan
Mikolta kopekalla
pöhköä, Mikon muija, jol le poika toimitti
asiansa, varotti poikaa: »Jos Mikko olis kotona, saisit selkääs; me
ny jumalan
tähden
pian mad.,
kois». Noina aikoina osattiin
totisesti
nauttia
huonompien
pirkkaamisesta.
Lopulla ikäänsä Mikko Söderholm
oli maalari
Lindf'orssin
hantlankarina
rakennusten
ulko.,
maalauksissa.
Vielä vanhanakiri
hän pysyi suulaana,
Hänen vaimonsa oli 180.2 syntynyt Hedvig
Sjöman; pariskunna·lla
oli poika
Kustaa .Iooseppi ja pari tytärtä.
Tämän enempää emme Mikko
Söderholrnista
tiedä. Hän ei suinkaan kuulunut
tehdasyhteiskun,
nan huomattavirnpiin
alkuraken.,
tajiin, mutta hän oli joka tapauksessa muudan tyyppi, ja varsin
erilaisista
yksilöistä Forssan väestö sitten koostui.
.Iahtivouti
Kalle
Fredrik
G r ö n I u n d oli paljon nuorempi mies, syntynyt 1830 Hattulas.,
sa, josta hän muutti
Forssaan
18'51. Hän oli ammatiltaan
suutari, mutta
Tammelassa
hänestä
tuli jahtivouti,
joka vastasi tavallaan
nykyajan
poliisia. Hän
pitikin itseään herrana.
Vanhat
ihmiset ovat minulle
kertoneet,
että Ka'lle Grönlund
oli kookas,
mustanverevä
ja
rumanlaineri
mies, sisultaan haijy, mikä ilmeni varsinkin
hänen ollessa päissään. Grönlund asui ensin Linikkalan tai tarkemmin
sanottuna
Ronttismäen
puolella,
kunnes
hän v:n 1860 tienorlla
rakensi
mökin
Uudenkylän
takalistoIle,
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saman talon, joka sitten tunnettiin
Heikke linin
nimellä.
Sen
myytyääri Grönlund joutui muuttamaan
paikasta
toiseen.
V:n
187'2 vaiheilta
hän jälleen
asui
Ronttismäessä
ja muutti
sieltä
Uudenkartanon
pelloilla sijaitsevaan mökkiin. Kun tämä siirret,
tiin muualle, mies joutui tönöön,
joka sijaitsi
Lamminrantaan
ja
Matkuun
vievien teiden risteyksessä; sekin hävitettiin
1879, pois
suureen
maanviljelysnäyttelyyn
saapuvien
silmistä.
Kalle Grönlund oli menettänyt
jahtivoudin
toimensa,
kun
oli
tuomittu
sakkoihin
Bohmin Jaakon haukkumisesta
varkaaksi
ja
kirkonrotaksi.
Kalle ryhtyi
jälleen suutarintyöhön.
Hän taisi
olla sama Grönlund,
joka myöhemmin toimi TaLpian kylämyllyn myllärinä. - Hän oli kahdesti naimisissa.
Vanhat
ihmiset
kertoivat
minulle
aikanaan,
että
hänen ensimmäinen
vaimonsa oli
suurikokoinen
ja ontuva, toinen
taas kyssäselkäinen
mutta
elämänhaluinen
Antoinette
Demari;
der. Pariskunnalla
oli tytär, joka
jo kauan sitten muutti Amerikkaan.

Sepänhaan
ensimmäinen
asukas oli Kuhalan
kyläseppä
Matti S i 1 a n der.
Hänen vaimonsa
oli Maria Stiina F r i s k, vähäinen kooltaan,
mutta kova puhumaan, jopa ruotsin kielen taitoi,
nen. Hän oli kotoisin Jokioisten
Lammilta,
synt. 1799. Kun seppä oli Kuhalan Tölön vanhaa sukua, Maria Sfiina eli Tiina kävi
ehtimiseen
Tölön talossa
tooppeineen maitoa hakemassa.
Tiina

jäi usein suustaan kiinni ohikulkevien kanssa, ja leikkisä seppä
lupasikin tuoda hänelle varsiluu.,
dan nojailemista
varten.
Seppä kuoli varhain
ja Tiina
eleli kauan aikaa leskenä. Sepän
mammaksi
häntä
sanottiin.
Hän
oli Iuonteeltaan
hätäinen.
Niin,pä
kerrottiin
hänen hobkineen
padasta kuumaa puuroa ja selittäneen Kuhalan pojille: »Kuumana
minä puuron syön». Hänellä oli
sepän haassa
(josta sitten koko
kulmakunta
sai nimen Sepanhaka) vasikka', jolle pikkupojat
kokoilivat
heiniä ja saivat mammalta
palkakseen
pihlavanmar.,
joja,
Sepän mamman pirtti oli nuorten mieluisa kokoontumispaikka.
Hänen
Kalle-niminen
poikansa
soitteli laneettia ja sai siitä 'I'ui.,
lu-Kal len nimen. Kallen
soiton
tahdissa
ensimmäisen
tehtaalais,
polven
nuoriso
täällä
tanssi
mamman
itsensä istuessa totolla
pysyäkseen
poissa tanssivien
jaloista. Pojat palkitsivat
mamman
vaivat muutamalla
kynttilällä.
Sepän
perheessä
oli
kolme
poikaa. Renno eli Reinhold
oli
kankurin
puolella viilarina.
Hän
oli lihavahko
ja kookas mies, 3:
kyynärän
ja 6 tuuman
korkuinen. Hän oli naimisissa
ja kolmen lapsen isä (Manta, Elli ja
Frans). Kun hän piti isäänsä yhtenä Tölön talon perij änä, hän
ajoi
kannetta
Iaamanninoikeuteen asti, ja' kerrotaan hänen kyllä voittaneenkin
juttunsa, muttei
sitten pystynytkään
hankkimaan
lunastush.intaa
(asia olisi tarkistettava oikeuden
pöytäkirjoista)
.
Silanderin
toinen
poika oli
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Kustaa', hänkin seppä ammatiltaan. Muistellaan, että hänet olisi jostakin rikoksesta viety Siperiaan. Kolmas pojista, mainittu
Tuilu-Kalle, oli äitinsä lempipoi,
ka; aina
hän
kauppapuodissa
käydessään muisti tuoda Kallelle
kymmenen
pennin
nuuskatötterön, Kallen vaimo oli J'uuseffa
,Jokioisilta (15. 183,5,k. 1895).

*
Forssan
tehdasyhdyskunnan
ensi vuosina tänne muutti aika
paljon ulkomaalaisia,
joista useat
tulivat Jokioisilta Waihrenin mukana. Heistä otettakoon tässä puheeksi
saksalainen
Abraham
Syy.
Hän oli syntynyt
Preus,
sissa 1809 ja tullut Jokioisille verankutojaksi
jolloinkiri
1830-luvulla. Forssaan hän muutti 1852
ja meni naimisiin Kuhalan. Pispansaaren
talon tyttären Maijan
kanssa. Syy piti 'kapakkaa talossa, joka sijaitsi Koskisen nykyisen liiketalon kohdaUa Kauppakadun ja Turuntien kulmauksessa. Muudan
tutunomainen
kapakkakohtaus
oli jäänyt vanhojen ihmisten
muistiin.
Helinin
Kalle oli kerran mennyt kolmen
tytön kanssa Syyn papan kapak-

kaan. Olut taisi olla väkevää,
koskapa yksi tytöistä
humaltui
ja rikkoi ikkunaruudun.
Syy heräsi vuoteeltaan, riensi akkunaan
ja huusi: »Kuka \Se sammonen
lasimestari on?» Kalle Helin lupasi maksaa ruudun hinnan. Syy
leppyi oitis: -Mittä se sitte tekee, kun sinä maksa».
Syy oli Saksasta saanut kojeen,
panoraaman,
jolla katseltiin kuvia. Forssalaiset
sanoivat
sitä
kosmuraamaksi.
Panoraama
mukanaan Syy kulki ympäri kylää
ja antoi 5 taiW pennin maksua
vastaan ihmiisten tirkistellä
kuvia; hän veivasi kuvanauhaa
toiselta rullalta toiselle ja selitteli
kuvien sisältöä, vaikka se kävi
aika lailla ruotsinkankeasti.
Sinä
puolentoista
vuoden aikana, jolloin Räynyn talo oli Tölön ha'llussa, Syyllä oli Räynyn pirtissä
tilava näytäntöhuone.
Abraham Syy kuoli 1882. Hänellä oli Akusti niminen poika,
joka nai turkulaisen
tyykikaup,
piaan.

Esko Aaltonen
Forssan Lehti, 29. 12. 1959.
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Agronomi Axel Stålström
suonviljelyn uranuurtaja
Vikshergin

kartanosta ja Torronsuon vilje[ykokei[usta
viime vuosisadan
[oppupuolella

Kauppaueuvos
A. W. Wahrenin kuoltua 1885 peri Viksbergin kartanon hänen tyttärensä Sidonia Beatrice (synt.
1846), joka oli naimisissa tehdasyhtiön
juristin,
iloluontoisen Albert Stålstromin kanssa.
Tämän kuoltua 1884 tilaa hoiti monet vuodet hänen poikansa Axel Stålström (synt. 1863).
Isänsä toivomusten
mukaisesti hän oli aikonut ensin ryhtyä lukemaan lakia, mutta velvollisuudesta kartanoa kohtaan
hän muutti suunnitelmansa
ja
valmistui 1893 Mustialassa agronomiksi
erinomaisin
arvosanoin.
Axel Stålström oli, päin vastoin kuin isänsä, itseensä sulkeutunut, mutta oikeudenmukainen ja päättäväinen
mies. Minkä hän kerran
sanoi, siitä ei
enaa
kannattanut
keskustella.
Mutta tästä huolimatta
työväki
kunnioitti
ja
tavallaan
pitikin
hänestä, ainakin se uskollisesti
palveli häntä, kuten aikoinaan
hänen isäänsä. Siihen aikaan ei
pal vel uspaikkaa
kuitenkaan
vaihdettu kovinkaan usein, joten
talossa pysyminen ei ollut yhtä
pätevy todiste tyytyväisyydestä
kuin nykyään. Työväkensä asunto-oloihin ei Stålström
kiinnittänyt paljonkaan huomiota, mutta tätä seikkaa ei pidä asvostella nykyisten
vaatimusten
mu-

Agronomi

Axel Stålström.

kaisesti. Hän huolehti kuitenkin
siitä, että kaikki saivat ajallaan
muonansa
vähentämättömänä
ja että oli puita asumusten lämmittämiseen.
Axel Stålström
ei
sanottavasti osallistunut ikätovereittensa harrastuksiin
eikä hänellä ollut paljon ystäviä. Hänellä oli
tutkijan
taipumuksia.
Hän teki
suotutkimuksia
ja aikoi kirjoittaa väitöskirjan
viljelymahdollisuuksista
suomailla.
Kartanon
vanha rouva Sidonia ja tämän
tytär Agda, joka näihin aikoihin eli vielä naimattomana
lapsuudenkodissaan,
olivat sen sijaan
seuraarakastavia.
Tästä
johtuen
kartanossa
oli varsin
usein vieraita ja pidettiin pito-
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ja. Stålström saattoi kesken keskustelun siirtyä omaan huoneeseensa tutkimustensa
pariin. Tämä ei kuitenkaan
tuntunut
ketään
häiritsevän,
sillä
vanha
rouva piti
huolta
vieraistaan,
vaikka hän ei arkioloissa ollutkaan mitenkään
erityisen sydämellinen ihminen.
Tavallisimmat
vieraat talossa
Axel Stålströmin
aikana olivat
tilanhoitaja
Ivar Carlstedt
perheineen, apteekkari
John Hjelt
rouvinen,
nti Sofia Stålström,
joka siihen aikaa hoiti Forssan
postitoimistoa,
hovioikeudenauskultantti
Agnes Lundell, yhteiskoulun
saksankielen
opettaja
maist, Lempi Tukiainen, joka antoi agronomi Stålströmille
opetusta saksankielessä,
sekä insinööri Einar Vahlberg. Viimeksi
mainittu perusti kuoronkin, jonka
esiintymisillä
yhteisiä tilaisuuksia juhlistettiin.
Kesäisin tehtiin
usein retkiä
Kaukolanharjulle,
jolloin
viivyttiin
luonnon
helmassa aamusta iltaan asti rantatulella
kahvia keittäen ja tarinoiden.
Viksbergin kartano oli näihin
aikoihin
sisustettu
tavattoman
upeasti, sillä suurin osa kalustosta oli kauppaneuvos
Wahrenin
perua. Jo sali sinänsä teki sinne saapujaan
hienon vaikutuksen, sillä sen katossa oli ja on
vielä nykyäänkin
kuulaita maalauksia, jotka ovat forssalaisen
tai-teilijan Albert Lindforsin käsialaa. Lindforsilla
lienee ollut
läheiset suhteet talon väkeen, sillä häntä nimitettiin
täällä, kuten ystävien kesken muuallakin,
vain 'Alper tiksi'. Keskellä salia

oli suuri, kallisarvoinen
flyygeIi ja kaksi samettipäällysteistä
sohvakalustoa.
Koristeellisen
takan totolla oli mustajalustainen,
pronssinen
pendyyli
lasikuvun
sisällä. Ikkunoiden
edessä oli
vanhanaikaiset
kukka telineet,
joilla aina pidettiin omasta puutarhasta tuotuja tuoreita kukkia.
Puutarhurin
kunnia-asiana
oli
joka aamu vaihtaa kukat uusiin.
Salista johti ovi vanhan rouvan
makuuhuoneeseen.
Vihreä huone
Wahrenin aikuisine kalustoineen
oli eteisen välittömässä
yhteydessä.
Yläkerrassa
oli talon ylpeys,
eräänlainen
museohuone,
jonka
esineistön oli kerännyt pääasiassa Albert Stålström.
Siellä oli
paitsi tehtaan ja Wahrenin
kehitysvaiheita
kuvaavaa
kaikilta
ääriltä koottua esineistöä. Tänne johdettiin
aina
kartanoon
saapuvat arvokkaimmat
vieraat,
joiden ihastuksella
ei tavallisesti ollut rajoja. Museon esineistön peri sitten Agda-neiti, v:sta
1914 rva Schwalbe, joka vei ne
miehensä
Inkoossa omista maan
Brännbolstadin
kartanoon.
Arthur Schwalbe oli Saksan alamainen, joka sai Suomen kansalaisoikeudet vasta kahta viikkoa ennen viime
sodan
loppumista.
Tästä syystä venäläiset
pakkoluovuttivat
hänen omaisuutensa
Saksan saatavista, vaikka kartano oli Porkkalan
alueen ulkopuolella. Tila kaikkine irtaimistoineen joutui täten Neuvostoliitolle, siis myös museoesineistö.
Schwalbe
puolisoineen
muutti
Ruotsiin tilanhoitajaksi
ja kuoli
siellä joulukuussa
1947. Hänen
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puolisolleen tarj ottiin turvapaikkaa kartanossa,
missä hän sitten oleskelikin,
mutta muutti
myöhemmin
Suomeen,
jossa
kuoli 1958.

*

Axel Stålström kuului niihin,
joiden työn arvo ymmärretään
täydellisesti
vasta jälkeenpäin.
Hän näet oli uranuurtaja
alallaan. Hänen suonviljelykokeilunsa olivat niin tuloksellisia ja uusia näköaloja avaavia, että hän
sai niistä tunnustusta alan johtavilta tutkijoilta.
Esim. Mustialan
agronomiopiston
johtajat
Grontenfelt
ja
Rindell
sekä
maanviljelysneuvos
Malm pitivät hänen saavutuksiaan
oivallisina. Myös Viksbergin kartanon
myöhempi
omistaja,
insinööri
Salminen
tähdensi,
että Stålströmin työn jälki oli vielä selvästi
havaittavissa,
vaikkakin
kartanon
myöhemmät
isännät
olivat laiminlyöneet hänen työnsä jatkamisen.
Axel Stålström uhrasi suuria
summia suonviljelykokeiluihinsa,
joiden
onnistumisesta
hän
ei
voinut olla
etukäteen
varma.
Tämä puolestaan
todistaa, että
hän on ajatellut muutakin kuin
omaisuutensa
kartu ttamista.
Viksbergin
kartanoon
kuului
silloin
vielä
myös
Hakalan,
Parkkiaron,
Kalsun ja Poution
ulkotilat, joista viimeksi mainittu sijaitsee Torron suon laidassa. Täällä hän pääasiassa
suoritti
varsinaiset
kokeilunsa,
vieläpä sangen suuressa mittakaavassa. Yli 30 hehtaaria
käsittävän
alan
hän
muokkasi
viljelykselle,
jossa
hän sitten

kasvatti
pääasiallisesti
heinää.
Kartanon
palveluksessa
kauan
ollut muonamies
Aksel Åberg
kertoi, että
tämä
alue kasvoi
Stålströmin viimeisinä
vuosina
vahvaa apilaa.
Näin
oli tämä
rahkainen
suoalue saatu
hyviä
tuloksia tuottavaksi yksinomaan
ojituksen ja saven voimalla, jota sinne vedettiin määrättömästi. Poutiolla
Stålström
käytti
myös runsaasti apu lantaa, jonka
arvoa silloin vielä
ei yleisesti
ymmärretty.
Pienempiä kokeiluja Stålström
suoritti myös lähellä päätilaa sijaitsevalla
Viksbergin
suolla.
Hän vedätti keskelle suota savea. Kokeilualue oli jaettu moniin ruutuihin,
joihin jokaiseen
vedettiin erilaista savimuodostumaa. Ja niin innostunut S. näistä kokeiluistaan
oli, että vaikka
miehet saapuivat klo 5 aamulla
töihin, niin hän usein oli jo heitä suolla odottelemassa.
Ja jos
nämä vahänkään
myöhästyivät
vaikkapa vain 10 minuuttia, niin
hän ärähti. Muuten hän ei työmiesten kanssa juuri keskustellut eikä heidän
mielipidettään
tiedustellut.
Stålströmin
seuraajan
Järnströmin aikana näiden suoalueiden
viljeleminen
lopetettiin.
Järnström
lienee
pitänyt sitä
liian
vaivalloisena,
varsinkin
kun nuo alueet snjaitsivat etäällä
ja huonon tien
takana. Mutta
hukkaan S:n kokeilut ja työ eivät silti menneet. Paitsi sitä, että ne todistivat suonviljelyn onnistuvan, nuo
alueet alkoivat
työntää vahvaa metsää, kun ne
ennen
olivat
kasvaneet
vain
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käkkyrämäntyä
ja. vaivaiskoivua. Ja niin nopeasti ne kasvoivat, että tilanhoitaja
Arola, jolle osa Poutiosta
myöhemmin
joutui,
hakkautti
siitä vahvan
metsän vajaa
40 vuotta
siitä,
kun Stålström oli suolla kokei,
lunsa
aloittanut.
Ja .keskel la
Viksbergin
suota on tällä hetkellä metsää kasvava
saareke
sillä paikalla, jossa S. kokeilujansa suoritti. Moni suolla kuljeskeleva marja,
tai metsämies
nii tä on ihmetellyt.
Axel
Stålströrn
oli muullakin
maatalousalalla
aikaansa
seuraava
mies, joka ennakkoluulottomasti
ja rohkeasti
toteutti
uudistuksia.
Niinpä ,hänen aikanaan rakennettiin
Viksbergin meijeri, joka vieläkin on
Forssan ja lähiseudun
johtavin
maidonjalostuslaitos
LounaisHämeen
Osuusmeijeri-nimisenä.
Niinikään
agronomi
Stålström
rakennutti suuren sikalan meijerin läheisyyteen. Työväen asuinrakennukset
jäivät valitettavasti
entiselleen.
Axel Stålströmin puoliso Etta
Stålström
kertoi
allekirjoittaneelle paljon muun ohella, että
Viksbergin
kartanon
menetys
oli hänen miehensä suuri tragedia. Kartano
nimittäin
joutui
1905 häneltä pois heidän oltuaan

naimisissa
vain
pari
vuotta.
Syynä tähän oli se, että sukulaisten kesken ei sovittu kartanon hinnasta vaan se tuli myytäväksi eniten tarjoavalle.
Sen
osti kauppias
Paul
Järnström
Somerolta.
Stålströmit muuttivat Viksbergistä ensin Somerolle Palikaisten kartanoon,
jossa viettivät
talven.
Seuraavan
kesän
he
asuivat Tammelan kirkonkylässä lähetyssaarnaaja
Vehasen rakennuksissa.
Täältä he muuttivat Helsinkiin, jossa agr. Stålström
vielä
jatkoi
tutkimuksiaan laboratorioissa. Käytännöllisiin kokeiluihin hän ei sen sijaan
saanut
enää
tilaisuutta,
ylpeä luonteensa kun esti hänet
menemästä
vieraan
palvelukseen. Tosin hän myöhemmin osti
maatilan, mutta ei voinut täällä
jatkaa suotutkimuksiaan
samassa mielessä kuin Viksbergissä.
Hänet oli sydänjuuriaan
myöten
reväisty
irti kotoisesta
maaperästään.

'"
(Ylläoleva perustuu haastatteluihin, jotka on suoritettu 1946).

Esko Viljanen
Forssan Lehti 11. 1. 1960.
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Sotilassoittajana

ja tallimestarine

90-vuotiaan veteraanin elämänvaiheita
Edessämme istuu kookas
leveäharteinen mies, jolla on
sotilaallisen suora ryhti ja jono
ka tuuheiden kulmien alta pilkistävässä katseessa on veitikkamainen välähdys. Ja entinen
sotilas hän onkin, mutta sen
ohella paljon muuta. Hän on
90·vuotispäiväänsä
.viettävä
August Erland L i n d g r e n, •
joka monien vaiheiden jälkeen
on päätynyt
Jokioisiin, jossa
nyt
kasvatti tyttärensä
rva
Sirkka S e u d u n hoivaamana
viettää
vanhuudenpäiviään
Ferrarian tehtaan eläkeläisenä.
Kun tiedämme, että Lindgren
'On
paljon
kokenut ja paljon
maailmaa nähnyt mies, johdatamme puheen hänen elämänsä
vaiheisiin ja vähitellen meille
hahmottuu .kuva miehestä, joka
'On ottanut 'kohtalansa 'Omiin käsiinsä ja joka sitten tietään etsiessään 'On ajautunut
paikasta
ja työstä toiseen kaikissa niissä
tehtävänsä tinkimättä täyttäen.
August Lindgren 'On syntynyt
Tammelan Mustialassa, jossa hänen isänsä taimi työnjohtajana.
Hänen mieleensä täältä 'On jäänyt mm. Tammelan viimeisen
suden kaato vuoden 1880 vaiheilla. Paikkakunnalla
oli liikkunut
huhuja,
että Haarankorven syn'ki'llä saloilla liikuskelee susi ja sieltä sen sitten agraaricppilaat Knarring ja Gajewski
sen yllättivät.
Korvessa,
jossa
myös 'Oli vähäisiä luonnonniittyjä, ali kartanon härkiä ja muutakin karjaa laitumeHa. Metsäs-

tämässä 'Olevat agraarioppilaat
kuulivat epätavallista
.ääntä ja
paikkaa
lähestyessään
näkivät
härkien kokoontuneeri piirin sarvet ympyrän ullk'Oreun~an päin.
Piirin 'keskellä oli pukki ja sen
ympärillä vaaniskeli susi. Niin
«tohkeissaan«
hukka
'Oli, että
miehet pääsivät ampumaetäisyydelle. Riemukulussa
he toivat
luihunaaman opiston pihalle sitä
välissään korennolla 'kantaen, Sen
jälkeen Tammelassa ei enää susia tavattu,
mutta ilveksiä ja
näätiä metsänvartija
Miili kaatoi vielä useita.
- Minulla olisi ollut rnahdoldollisuus päästä herrojen kouluun, mutta
'kun pikkupojasta
lähtien 'Oli mieleni tehnyt merille tai sotaväkeen, en ymmärränyt käyttää tilaisuutta hyväkseni,
kertoi Lindgren. Tammelan
seurakunnan
apulaispappi.
Silvander lupasi kouluttaa
minut
papiksi, kun piti minua teräväpäisenä poikana ja omasin hyvän
sävelkorvan
sekä laulunäänen.
Minua ei kuitenlkaan siinä iässä
papinvirka lkiinnostanut ja niin
lähdin rippikoulun käytyäni pyrkimään Turun pataljoonan soi.ttokuntaan, johon myös pääsin.
Kuirska sattuikaan
nousi Turkuun matkatessani Matkun asemailla junaan myös pastori Silvander, jota nimitettiin «Valkotu'kaksi«. Hän tiedusteli minulta,
minne olet markalla, ja 'kun sen
hänelle ilmoitin, hän ei puhunut
minulle !koiko matkalla ainuttakaan sanaa. Kaksi vuotta tapa-
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sin Silvanderin
eräässä Turun
puistossa, jossa
olimme soittamassa, - Silvander nimittäin oli
siirtynyt papiksi Turkuun.
Hän
tuli minua tervehtimään
ja silloin sanoin, että nyt olisin valmis
lähtemään papin kouluun. - Se
on jo myöhäistä, Silvander sanoi,
enkä häntä sen jälkeen tavannut.

Ankara kuri
Kuri Turun pataljoonassa
oli
ankara. Soittoharjoitukset
kestivät 6-7 tuntia päivässä ja lisäksi oli muuta palvelusta. Esimiehiä oli toteltava
kirjaimellisesti
ja pienistäkin rikkeistä rangaistiin.
Sattui esim. tällainen tapaus: Kaksi soittajaa oli kaupungilla kävelemässä ja he lienevät
maistaneet
vähän
miestäväkevämpää, koska huusivat vastaantulleelle santarmille
turak.
Se
on haukkumanimi,
esim. sellainen kuin koira, ja tuskin
nuo
soittajat paljon enempää venäjänkielltä ymmärsivärkään.
Molemmat saivat tästä vuoden vankeustuomion. Toinen heistä pääsi 'karkaamaan,
mutta
toinen
kärsi rangaistuksen.
Palvelin
soittokunnassa
kahdeksan vuotta,
joista kaksi viimeistä Pietarissa. Sieltä kävimme
leirillä mm. Lappeenrannassa.
Tääl1ä näin taas ,kerran
Aleksanteri
III:n, JOKa tuli meitä
kiittämään.
Sotilaista oli nimittäin koottu laulukuoro
häntä
vastaanottamaan.
Hän oli suuri
komea mies ja kaunis oli keisarinnakin, joskin hän
pysytteli
edempänä, niin ettemme päässeet
häntä
niin
läheltä näkemään
kuin keisaria. Niinikään tsaarin
poika Nikolai pysytteli syrjässä.

Tsaari oli voimamies
Tsaari oli mukava mies, sillä
jokaisessa ti'laisuudessa, jossa soitirnme ja jossa hän oli läsnä,
saimme ruplan palkkioksi.
Ja
vahva hän oli. Käydessään ·kerran Turun Iäheisyydessä sijaitsevilla Taalintehtailla
'hän tarttui
toisella
'kädellään suuren
moukarin
varteen ja nosti sen
varsi vaakas uorassa ylös. Ja kuiterrkin tuo moukari oli niin painava, että vahva mies sitä kykeni vaivoirr-kahdella
'kädellä heiluttelemaan. Moukari vietiin heti museoon.
Kerrotaan,
että
Aleksanteri III joutui kerran junaonnettomuuteen
ja kannatti
yksinään kaatunutta
vaunua sen
aikaa-kun sen alta vedettiin onnettomuuden uhrit pois.
Armeijasta
erottuani palasin
takaisin
Turkuun ja kun säästöjä ei ollut kertynyt, menin töihin Turun sokeri tehtaalle. Monta muutakin entistä sotilasta sinne oli pyrkimässä, mutta vain
kaksi meistä
hyväksyttiin,
sillä
sinne otettiin vain täysin terveitä
ja vahvoja miehiä. Ja työ olikin
perin raskasta ja kuumaa. Sadankilon sokerisäkkejä jouduimme kantamaan
neljännestä kerroksesta alas ja sitten vielä suuren pihan yli varastoon. En siellä
kauan viihtynyt.
Turusta siirryin Kuusaan kartanoon
mylläriksi.
Kartanon
omisti venäläinen kenraali, joka
oli vuokrannut
sen puutarhan
ja osan maista lättiläiselle Eigernimiselle
miehelle.
Tämä
oli
erinomaisen musikaalinen
ja oli
perustanut
perheenjäsenistään
orkesterin.
Siihen täydennystä
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saadakseen hän minut palvelukseensa kiinnitti. Mutta siinä sivussa opin sitten myIlärin ammatinkin.

Häijy kuin piru
Olin pienestä
pitäen pitänyt
hevosista ja niinpä pyrin Kurkijoen maanviljelyskouluun
tallimestariksi. Mutta kun minulla
ei 'Ollut tarvittavia papereita, ei
minua toimeen valittu.
Mutta
pääsin kreivi Armfeltin hevoshoitokouluun Halikon Joensuun
kartanaan ja sain sieltä tallimestarin todistukset.
Enpä oikein
sitten
järjestystä
muistakaan,
missä 'kaikissa paikoissa ja tehtävissä toimin. Kurkijoelle kuitenkin menin ja pääsin maanviljeIyskoulun tallimestariksi.
Tässä
tehtävässä 'Ollessani tielleni sattui
pahin hevonen,
mitä koskaan
olin tavannut. Koulun eläinlääkäri asti sen Jaensuun apteekkariita ja minut lähetettiin sitä hakemaan. Hevosen nimi oli Vihuri
ja näin heti, että se 'Oli häijy
kuin piru. Mutta Vihuri oli tunnettu -juoksija ja eläinlääkäri halusi sen siitoshevoseksi. Apteekkari sanoi, että jos nyt otat hevosen viedä:ksesi, en siitä sen jälkeen vastaa, mutta
jos et ota,
niin maksan matkarahasi.
Kun
kerran' alin lähtenyt hevosta hakemaan, 'Otin sen myös. Toin kotiin, vaikka tekemistä siinä ali.
Kerran ori sai minut alleenkin,
mutta jotenkin sen sentään sain
pidellyksi. Siitä tuo ori oli kuitenkin mukava, että 'lapsista se
piti. Ne saivat jouksennella sen
mahan alta ja tehdä mitä vain
sen edes korviaan ,luimistelema,tta. Mutta annas olla kun aikui-

nen mies meni lähettyville! Sillain se hyppi, potiki ja puri kuin
paholainen. Kun alin viimeistä
päivää koulussa töissä se pääsi
karkuun ja tunki itsensä vajaan,
joka oli sairastalIina ja jossa oli
kaksi tammaa. Ajattelin, että nyt
se tappaa ne ja olin lähdössä
apuun, kun vaimoni sanoi:
Ällä sinne mene, ei se nyt enää
sinulle Jmulu. Mutta en voinut
olla menemäträkään ja sain kuin
sainkiri
suitset sen suuhun ja
tuoduksi .koppiinsa. Minun lähdettyäni eläinlääkäri
salvoi sen
ja myöhemmin se myytiin mustalaisiIle.

Nolostuivat
Käkisalmessa alin pari vuotta
kihlakunnantuomarin
kuskina,
Hän oli niin ärhäkkä mies, ettei
kukaan pysynyt
hänen kuskinaan puolta vuotta
kauempaa.
Minulle hän ei millään tahtonut
antaa eropapereita. Hänellä oli
erinomainen pari, jolla oli lysti
;aJjella. Lähin asema oli Sairala,
jonne oli matkaa 32 km ja tämä
taival taittui
aina alle kahden
tunnin. Kerran menin sieltä hakemaan otuomarin vanhempia ja
kun heidän mukanaan ali myös
kaksi neitosta, lähetettiin myös
tor,ppari matkaan.
Minun oli
määrä tuoda vanhukset ja torpparin puolestaan neitoset. Mutta
kun juna tuli, niin neitoset 'kiipesivät heti minun vaunuihini sanoen, että vanhuksilla 'On kyLlä
aikaa tulla torpparin
kärryilläkino Kuulin väitettävan,
että
näitä neitosia pidettiin Helsingin
kauneirnpina, ja koreita he olivatkin. MatkaIla neitoset svenskasivat
taukoamatta
lausuen
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huomautuksia minustakin.
Turussa 'kauan oleskelleena ymmärsin heidän
puheensa ja tein
yht'äik>kiä jonkin huomautuksen
heidän .puheerisa johdosta. Fröökinät allistyivät" niin kovin, että
hetkeen aikaan heidän sustaari
ei tullut ainuttakaan sanaa. Viimein toineri lausahti, ettei hän
koskaan olisi luullut täällä Karjalassa olevan ruotsinkielentaitoisia kuskia. Minua vain hymyilytti.
'Minulla oli Kurkijoella jonkin aikaa maatilakin. Kun mieleni teki 'kuiten1kin Kurkijoen
maanviljelyskoulun
tallimestariksi niin myin sen. Naapuritaion
isännän nimittäin teki kovin sitä
mieli, sililä hänellä ei ollut kunnon' kaivoa; kun taas minun tilallani sellainen oli erinomainen.
Myyntihaluuni vaikutti myös se,
että minulla oli tilasta
jonkin
verran velkaa.

Kasakoiden. tulkkina
'Maanviljelyslkoulussa
jouduin
toimimaan tallimestarin ominaisuudessa myös opettajan
tehtävissä. Josta:kin syystä tulin kuitenkin hakeneeksi Jokioisten kartanoiden
tallimestarin paikkaa.
Siellä tiedustelivat, minkälainen
mies olen, ja varmaan sain hyvät
suositukset, ,koska tulin valituksi.
Tämä
taoahtui
muistaakseni
1916. Joka tapauksessa kasakat
tekivät parhaillaan
näiltä seuduilta lähtöä ja viipyivät jonkin
aikaa Jokioisissa. Viimeksi tuli
esikunta ja minua tarvittiin tämän tästä tulkiksi, sotaväessä ja
Pietarissa ollessani kun olin oppinut venäjänkielen. Kasakat oli-

vat 'iloluontoisia hauskoja miehiä;
joiden kanssa tuli hyvin toimeen.
Jokioisten
kartanoiden tallimestarina toimin muistaakseni
kuusi vuotta ja täältä siirryin
samaan tehtävään.
Humppilan
Venäjän kartanoon. Mutta ajat
muuttuivat ja niin jouduin Fer"
rarian
tehtaiden
,palv'elu'kseen.
Ensin toimin täällä rakennusmiehenä ja sittemmin voimalaitoksen koneenkäyttäjänä.
Lähes
,30 vuotta ehdin vielä toimia Ferrariankin
palveluksessa
ennen
kuin polveni tulivat niin kipeiksi,
ettei minusta enää ollut kunnon
kävelijäksi. Eläkkeelle jäädessäni
olin 81->vuotias.

Lähes 60 vuotta
..
..
messtngtn pUflJana
.Saimme vielä kuulla, että mihin Lindgren. milloinkin joutuikin, aina hän liittyi paikkakunnan soittokuntaan ja näin myös
jokioisilla. - Siihen saakka messinkiä purin kuin hampaita riitti
ja olin jo yli 70->vuotias, kun. minun oli se puuha lopetettava, hän
kertoi.
.
Monivaiheinen ja seikkailurikas on August Lindgrenin elämä
ollut ja paljon hän on 90 elinvuotensa aikana kokenut. Raskaimpia' hetkiä ovat olleet vaimon ja lasten menetykset. Viisi
lasta on hänellä ollut, mutta elossa on enää vain .kaksi. Yksi lapsista sai lääkäriltä pienenä väärää lääkettä ja kuoli välittömästi, toinen hukkui jokeen ja kolmas kaatui sodassa. Mutta yhä
Lindgren on ryhdikäs
vanhus,
joka herättää kunnioitusta.
Edelläolevassa on vain välähdyksiä Lindgrenin elämästä ei-
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vätkä tapahtumat
siinä varmaan
ole edes oikeassa aikajärjestyksessä, mutta ne antavat kuitenkin
jonkinlaisen
kässtyksen vanhan

veteraanin
taipaleesta,
joka 'on
ollut harvinaisen
pitkä ja värikäs.

Esko Viljanen
Forssan

Entisistä

Lehti

2'3. 1. 1960.

kestikievareista

Suomen kestikievarilaitos
työntää alkujuurensa
jo 1600-luvulle.
Silloin
Pietari
Brahe
järjesti
kestikievarit
säännölliselle
kannalle, ja vapaat kyydit, joista
ennen oli paljon valitettu,
tämän johdosta loppuivat. Tavallisten siviilimatkustajien
oli ennen oilut vaikea saada kyytejä
liikkuessaan
maaseuduilla.
samoin oli myös ruuan ja yöpaikan
järjestelyllä
ollut
omat
hankaluutensa.
Kestikievareitten
tultua yleisiksi sai huoleti lähteä pitkillekin
matkoille,
aina
tiesi saavansa osakseen matkustamisessa
tarvittavan
huollon.
Kiskomista
ei myös saanut tapahtua, vaan hinnat olivat viranomaisten
tarkan
kontrollin
alaisia.
Kyytimaksu
esim. oli
varsin kohtuullinen,
mutta kohosi luonnollisesti vähitellen rahan arvosta
riippuen. .Vuonna
1926 se oli 2 mk. kilometriltä
yökyyti oli 3 mk. Laissa tarkemmin
säädetyn
valmistelun
jälkeen
määräsi
maaherra
yhdellä kertaa koko lääninsä kestikievarit.
Sen jälkeen kyydinpito tarjottiin kolmeksi vuodeksi kerrallaan
urakalla
suoritettavaksi ja tarjokkaista
maaherra

valitsi sopivimmat.
Kustannukset tästä' järjestelmästä
olivat
ensin aluksi manttaaliin
pannun
maan
omistajan
suoritettavat,
mutta
v.sta
1918 sen maksoi
valtio.

Yleisiä määräyksiä
Esitän tässä tärkeimmät
kohdat niistä järjestysmääräyksistä,
joita
kestikievaripaikassa
oli
noudatettava;
Hevosten tuli olla
kelvollisia,
ajopelien
niinikään
ja kyytimieheksi
soveltui vain
täysin
luotettava
henkilö:
Huoneita ei saanut käyttää 'muihin tarkoituksiin,
niitten tuli olla siististi sisustetut sekä vapaat
vedosta. Huolellinen tuuletus ja
puhdistus
oli välttämätöntä,
ja
tuli olla kunnollinen
ilmanvaihto. - Jokaisessa matkustajahuoneessa piti olla raitista
vettä,
karahvi juomalaseineen.
kynttilä, lamppu ja tulitikkuja
sekä
ovissa hyvät lukot. Huoneet
oli varustettava
sisäikkunoilla
ja ne hyvin tilkittävä eikä lämpö saanut laskea 16 asteen alapuolelle. Seuraavia
esineitä
ei saanut
puuttua:
peili, siisti
pesuteline,
pesuvati, vesikannu,
saippuakuppi,
sinkkiämpäri
pe-
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suvettä varten, yöastia, puhdas
pyyhinliina ja vedellä täytetty
sylkiastia. - Huoneen varusteisiin kuuluivat vielä tarpeelliset
vaatenaulakot, uutimet ja käärekaihtimet. Näitten viimeksi
mainittujen tuli olla tummanväriset. - Sängyt olkoot mieluimmin rautaiset, syöpäläisistä vapaat ja niitten pituus 2 m ja
leveys 80 sm. Makuuvaatteet.
lakanat ja tyynyliinat
eivät
koskaan saa olla kylmät ja kosteat ja ne ovat aina käytön jälkeen vaihdettavat. Lakanoista
annetaan lisäksi se määräys, että niitten tulee ulottua nukkuvan jalkaterien yli. Suurta
puhtautta
on
noudatettava
ruuan valmistuksessa ja ruokailuvälineitten käytössä. - Ajoneuvojen tulee olla mukavat ja
siistit sekä aina pidettävä hyvässä kunnossa - reissä tulee
olla tarpeeksi korkea selkänoja,
kuskinistuin ja lauta takana
matkustajain
esineitä varten,
ynnä puhtaat ja eheät vällyt.
Rattaittetn tulee olla varustetut
linjaaleilla, mukavilla jalanastumaraudoilla sekä nahkaisella
jalkapeitteellä. - Pihamaa on
oleva puhdas sekä kuraisena
vuodenaikana sannoitettava niiltä kohdilta, joita matkustajat
käyttävät. - Matkustavaa yleisöä varten erityisesti varattu lukittava makki on aina pidettävä
siistinä ja sen avain säilytettävä
eteisessä sitä varten asetetulla
taululla. - Puhelin olisi matkustajia varten suotava.
Kuten huomaamme, aika yksityiskohtaisilla
määräyksillä
siis valvottiin matkusta van yleisön tarpeita. Jokainen sen ajan

kestikievarivieras kait myöntää
mielihyvin, että ainakin EteläSuomen majataloissa noita määräyksiä tarkoin noudatettiin. Jos
taas oli jotain valittamista, ei
tarvinnut muuta kuin kirjoittaa
huomautuksensa
päiväkirjan
muistutussarakkeeseen.
Viranomaiset - lähinnä nimismies kyllä pitivät huolen lopusta, ja
epäkohta tuli ensi tilassa korjatuksi.

Lounais-Hämeen

kestikievareita
Kievari oli ennen jonkinmoinen paikkakunnan keskuspaikka. Olihan se aikoinaan maaseudun ainut ravintola, jossa mm.
anniskeltiin olutta. Sanottiinkin
esim. Portaasta, että sen kujilla
aina näki sekä juopuneita että
sikoja. Oli tuon asian laita sitten miten tahansa, varmaa ainakin on, että tuo oluen tarjoilu
tiesi rauhattomuutta
kievaripaikkakunnalla.
Majatalo
oli
keskuspaikka siitäkin päättäen,
että maantien varsilla punaiset
kilometripylväät valkoisine poskineen aina osoittivat matkaa
lähimpään kestikievariin - ja
itse talon nurkalla oli erikoinen
tolppo, johon sana .kestikievari» oli komeasti tekstattu. Myös
kaupungeissa oli kievareita, joskin ne maaseudun elämässä
näyttelivät
keskeisintä
osaa.
Seuraavat
Lounais-Hämeeseen
kuuluvat tulkoot tässä mainituiksi: Forssan kievari oli nykyisen Rautatienkadun ja Kuhalankadun kulmassa ja sieltä
sai kyytejä Urjalan, Humppilan,
Jokioisten ja Portaan majata-
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loihin.
Viimeksi
mainittu
oli
vuosikymmenet
Talosella, josta
sai hevosen mm. Somerolle, Pusulan Kärkölään,
Lopen Topenolle, Renkoon ja tietysti Forssaan. Näistä kievareista
jälleen
kyydittiin
seuraaviin,
lähimpiin
kievareihin
ja niin aina edelleen, kunnes matka oli suoritettu. Mainittava
myös on, että
kyytejä
ajettiin
sellaisiinkiri
paikkoihin,
missä
ei
ollut
kievarit.
Paikkakunnan
suuruudesta
riippuen
oli
eri
paikkakunnilla
eri
maara
kaksi
tai kolme.
Samoin
oli
parvaa kohti saatavana vain yksi vakinainen
hevonen, toisessa
kaksi
tai kolme.
Samoin
oli
määrätty
reservikyytien
lukumäärä. Tällaiset seikat oli kievarin päi väkirj assa aina selvästi
sanottu. Vakinaiset hevoset olivat talon omia, reservihevosina
käytettiin
usein myös naapuritalon hevosia. Jos kaikki vakinaiset ja reservikyydit
olivat jo
suoritetut, ei sinä päivänä ollut
mahdollista saada hevosta paitsi
jos isäntä sellaisen hyväntahtoisesti suostui toimittamaan.

Matkustajat
Tavallinen talonpoika ei juuri
kievarikyytiä
käyttänyt
eikä
liioin aina tarvinnutkaan,
sillä
hänellä saattoi itsellä olla hevonen ja jos ei ollut, pisteli jalan
penikulmienkin
taipale et. Oli
kaiken lisäksi vähän herraskaisuuteen vivahtavaa koko kievarihevosen käyttö. Leukapartaisia
rilliniekkoja matkustajat
tavallisesti olivatkin
ja ehkä enimmäkseen
kaupunkilaisia.
Herroiksi
näitä
usein
sanottiin,

vaikka
heidän
joukossaan
oli
tietysti muitakin. Se näytti olleen valitettava
sääntö joissakin
paikoissa.
että mitä suurempi
herra, sitä paremmin häntä passailtiin.
Tavallinen
maa tiainen
sai odotella hevosta usein kauan
eikä hänen
muitakaan
tarpeitaan erikoisen
kiireesti
suoritettu. Itse Lönnrot kertoo hauskasti matkakuvauksissaan,
miten häntä eräässä Lopen kestikievarissa
luultiin
kisälliksi
ja
kohdeltiin sen mukaisesti. Huonoille rattaillekin
istutettiin
tavallinen
kansalainen,
jos hän
joskus harvoin turvautui kievarikyytiin.
Herralle
sen sijaan
pantiin hyvä hevonen ja ensiluokkaiset ajopelit.
Komeat
olivatkin
sen ajan
rattaat,
jos nyt noita kaikkein
hienoimpia lienee ollu ensinkään
kaikissa majataloissa.
Linjaanit
olivat joustavat
ja nahkainen
jalkapeite
oli kiiltävä ja häkin
tolppaan
nahkahihnalla
kiinnitettävä.
Pyörät olivat sirot ja akselin päissä messinkinen kapseli.
Edessä
olivat
kiinteät
lyhdyt
erikoisissa jalustoissaan
ja kaiken lisäksi prameuteen
kuului
pitkä
piiska
kuin
ongenvapa.
Sekin oli omassa kotelossaan aina pystyssä uhkaamassa
hevospoloisen selän seutuja.
Talonpoikaiset
rattaat
taas
olivat
vaatimattomat
kuin ajaja itse.
Terva tai muu rasva tihkui akseleitten päistä, linjaanit
olivat
jäykät, jos niitä aina oli ensinkään. Jalkapeite oli myös peräti
turhaa
ylellisyyttä.
Jos
jalat
kylmäsivät,
pantiin korkeintaan
loimi tai säkkireuhka
niitten
suojaksi. Mikäli aivan pussipi-
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meassa
tarvittiin
valoneuvoa,
tyydyttiin
tavalliseen
puukehyksiseen tallilyhtyyn,
Joka narulla sidottiin häkin tolppaan tai
pidettiin kädessä. Mitä taas tulee piiskaan, oli sen käyttö valitettavasti
ennen melko yleistä.
Talonpojan piiska tosin oli lyhyt
kuin avanto-onki
ja sitä pidettiin
vaatimattomasti
jalkojen
vieressä
jopa peräti
ajopelien
pohjilla,
eikä eläinten
ystävä
sitä JUUrl käyttänytkään,
vaikka
se välttämättömiin
tamineihin
kuuluikin. Tämän lisäksi oli talon Iiiterissä komea, kiiltokylkinen kirkkoreki,
johon - majataloista puheen ollen - istutettiin joku
pulisonkipartaniekka
rekipeitteen
alle, jonka kirjailtu
pää leijaili takana
sitä lentävämmin,
mitä
kovempi
oli
vauhti.
Tällaisessa
talvisessa
menossa olikin tunnelmaa enemmän kuin kesäisillä teillä. Kuskipukilla
istuva suitsimies teki
parastaan,
hevonen juoksi kuin
hirvi,
lumitilsat
lentelivät
ja
kaiken lisäksi helisivät kirkasääniset
kulkuset
kuin taivaan
harppu. Yleensä vauhti oli riippuvainen
kyydittävästä.
Tämä
saattoi
olla kovin vaativa
ja
käytteli itse piiskaa mielin määrin. Toinen taas tyytyi vähempään, armahti hevosta ja nousi
ylämäet kävelemään. Jos oikein
muistan, oli kievarikyyti
suoritettava
vähintäin
tunnin penikulmavauhdilla.
Joku kyydittävä oli lisäksi leppoisaluontoinen,
vaikka olikin herra - otti ajurin viereensä istumaan ja puheli
mukavia. Toinen sen sijaan oli
ylpeä
kuin
kalkkuna,
puhisi
vain ja punoitti ja katseli pit-

kin nenänva:rttansa. Tällainen ei
suvainnut
kuski poikaa
rinnallansa, vaan sijoittui itse etupenkille ja pani ajurin ohjailemaan
takaistuimelta,
ei puhunut eikä
pukahtanut,
korkeintaan
alentui rivauttamaan hevosta piiskan
siimalla lautasille. Tällainen vieras sitten pysyttäytyi
illat pitkät herrainpuolella
ja oli aina
valmis
esittämään:
vaatimuksiaan. Tuo lupsakka herra taas
meni usein iltaa kuluttamaan
talon pirttiin, istui siellä pystyvalkean loisteessa, kyseli paikkakunnan
asioita
ja
kertoili
omiaan.
Vanha
kestikievarilaitos
oli
aikoinaan
merkittävä
tekijä
maamme taloudellisessa
ja miksei myös henkisessäkin
elämässä. Se oli eräänlainen
kulttuurin ilmentymä
sekin, koska se
lisäsi eri seutujen
välistä yhteyttä ja teki samalla mahdolliseksi vilkkaamman
kosketuksen paikkakuntien
väestön kesken. Ja se taas on eräs kehityksen
välttämätön
edellytys.
Uusi aika sen
sijaan ei enää
tarvitse tällaista kyydityslaitosta, sillä autojen käyttö on lyhentänyt
välimatkoja
ja syrjäyttänyt
samalla
hevosen
maanteiltämme.
Tästä syystä tämän tapainen virallisluontoinen
kyyditysjärjestelmä
onkin lopetettu. Pirssiautot
ja matkailumajat suorittavat
nyt sen tehtävän, joka
aikoinaan
kuului
kestikievareille.

Väinö
Forssan

Korpijärvi

Lehti 7. 2,. 1960.'

"PässiIIä"
On siitä jo vuosia vierähtänyt,
kun tein ensi kerran elämässäni matkaa kapearaiteisella
rautatiellä. Jätin siis Humppilassa
Suomen valtion voimansa tunnossa puhkuvan
junan ja lähdin matkalaukkuineni
radan toisella puolella odottavaan,
pikku veturin hännille kytkettyyn
vaunuun.
Katselin
ja ihmettelin sitä vaatimatonta
vaunurivistöä, joka siinä odotteli lähtöhetkeä. Matkan piti alkaa välittömästi, mutta eipä vain alnutkaan.
Toijalan
juna
oli
myöhässä, kuten arvon junailija ilmoitti, ja niin saatiin istua
nököttää
parisenkymmentä
minuuttia, ennenkuin vihdoin kuului kimakka pillin ääni, johon
pikku
veturi
vapautuneena
vastasi.
Vaunut
oli
väkeä
täpösen
täynnä
ja
hitaasti
lähdettiin
liikkeelle.
Mutta
ei
päästy
ensimmäistä
vaihdetta
edemmäksi, kun kuului kolahdus ja juna' pysähtyi. Mikäs nyt tuli? kuului joku kysyvän. Kun yhä seistiin kuin
seinän takana,
lähdettiin
miehissä katsomaan,
olivatko voimat loppuneet pienoiselta »pässiltä», vai mikä oli junan pysäyttänyt.
Ei ollut voima lopussa, koska höyry pihisi varaventtiilistä kuin lähdettäessäkin.
Olipa vain muuan vaunu vaihteen kohdalla pudota romahtanut kiskoilta. Siellä jo veturijunamiehet
hääräilivät
sen
kimpussa ja kun saivat sivullistenkin apua, jo oli vaunu jäl-

hevosella
leen oikeilla raiteilla.
Päästiin
siis jatkamaan
matkaa. Veturimiehet
lienevät
vähän
loukkaantuneet
matkustajien
lausumista arvosteluista, koska aukaisivat näköjään
kaikki
venttiilit
ja laskettelivat
sellaista
vauhtia, että hirvitti. Olin jäänyt vaunusillalle
vähäksi aikaa
maisemia tähyilemään - ja kun
ehdittiin
ensimmäiselle
myötäleelle, heitteli
ja ryskyi kuin
olisi itse paholainen ollut kuorman kiskojana. Pistin itseni kiireesti vaunun
turviin
ja jäin
odottamaan,
mitä tuleman piti.
Ei siinä kuitenkaan mitään tullut, tie vain lyheni ja Forssa
läheni
kuin viimeistä
päivää!
Mutta sitten vasta pelkoni täysin katosi, kun ovesta tuli koppalakkirien
junailija
Kinoshan se oli, vaikken häntä vielä silloin
tuntenut.
Jokainen,
joka
muistaa
tuon
samaisen
miehen, tietää, kuinka leppoisa
ja ystävällinen hän oli kaikille.
Hymyili minullekin
kuin vanhalle tutulle ikään (onko muuten se Kinoksen aikoinaan käyttämä virkalakki jo Forssan museossa? Sinne se ainakin pitäisi saada!). Sittenpä jo tulivatkin Palo- ja Raemäet, Minkiöt
ja Jokioiset, kunnes oltiin perillä.

Tulo Forssaan
Jos oli aikoinaan
helluntain
epistolassa väkeä, oli sitä kerrottuna aikana Forssan asemallakin junan
tuioaikana!
Siellä
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näit ajopelejä jos jonkinlaisia oli kuormarattaita
ja kevytrakenteisia rilloja oli nelipyöräisiä vankkureita
ja polkupyöriä - käsirattaita
ja lastenvaunuja, mutta ei vielä yhtään autoa. Oli myös joukko pikkupoikia, jotka tunkeutuivat
matkustajien
sekaan
ja
kysyivät:
»Saaks kantaa? kyllä minä
tulen kantamaan .• .vaikka olinkin ollut ikäni kaiken pikkurahan käyttelijä ja tunnetusti »pihi», tahdoin
kuitenkin
pelata
herrasmiestä.
Tyrkkäsin
siis
laukkuni
eräälle
ja
kehoitin
opastamaan majataloon. Forssan
kestikievari
oli niihin aikoihin
kuten
lienee joskus tullut
sanotuksi samassa paikassa,
missä nyt Kuhalanja Rautatienkadun
kulmassa on matkailijakoti.
Sinne
siis
mentiin.
Kantotaksa
oli
muistaakseni
viisitoista
penniä vai oliko
ehkä kaksikymmentäviisi
en
tarkkaan muista. Kysyin hevosta Portaaseen,
mutta
ei ollut
sellaista enää saatavana,
koska
kaikki
hevosvuorot
niin vakinaiset kuin reservitkin
oli jo
siltä
päivältä
käytetty.
Olin
tavannut
junassa
tulevan
esimieheni,
kansakoulun tarkastaja
Kaarlo Mäkisen, joka oli lausunut minut tervetulleeksi
piiriinsä. Häneltä myös kuulin, miten Forssasta
päästäisiin
perille sinne kaukaiselle
metsäkulmalle, jossa
tuleva leipäpuuni
kohisi. Mutta menit nyt, kun
et saanut hevosta! Mitäpä siis
muuta kuin kavuta yläkertaan,
jonne
ystävällinen
majatalon
emäntä minut yöksi osoitti.

Tutustuin kylään
Kun aikaa oli kyllin ja iltapuhdetta,
lähdin
katselemaan
tulevaa
kauppalaa.
Tirkistelin
korkeita
tehtaan
savupiippuja,
katselin mataloita
puuhökkeleitä, kauppojen
ikkunoitakin
ihmettelin. Mutta vähän oli niissä nähtävää, yhtä ja toista rihkamaa
vain,
jokunen
sokeri.toppi ja kangaspakka.
Taisi
Forssassa
olla silloin jokunen
uudenaikaisempikin
ikkuna,
mutta sellaista ei sattunut
näköpiiriini.
Hidasliikkeiset
alkuasukkaat kuljeskelivat
teillä ja
seisoskelivat
kujavierillä.
Ensi
kerran
elämässäni
tein tuttavuutta
täkäläiseen
hämäläiseen
kansanainekseen
noin yleissilmäyksin enkä voinut aavistaa, että vakinainen hämäläinen oli itsestänikin
kerran tuleva. Päädyin tutustumismatkallani nykyisen Kauppakadun
loppupäähän erään matalan, hyvin
vaatimattoman
mökin
oven
eteen. Sen
yläpuolella
luin
sKahvila-Paattinen-.
Oli siinä
nimen edellä kait joku nimikirjainkin,
mutta sitä en enää
muista. Menin sisälle ja tilasin
kahvit. Pieni oli sen ajan baari. Lyhyt tiski täytti sen miltei kokonaan, vain pari pientä
pöytää tuoleineen oli ovinurkassa. No tulihan sieltä. kahviannos korvapuusteineen
ja täyden tunnustuksen
annoin tuolle
ensimmäiselle
kahvikupposelleni, minkä Forssassa join. Lupsakka mies oli itse Paattinen,
pienikasvuinen,
vilkaspuheinen
lieneekö ollut savolaista alkujuurta?
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Olikin jo aika lähteä majapaikkaan. Kömmin taas yläkertaan ja heittäydyin pehmeälle
petille. Mieluinen oli tämäkin
alkuvaikutelma äskeisten lisäksi. Rauhallinen oli majapaikka,
puhdas ja vapaa keltatakkisista »kavereista«, joitten tuttavuuteen sen ajan matkustaja
usein joutui. - Aamulla sitten
oli hevonen
valjaissa ja niin
alkoi matkanteko - ensimmäinen jälleen - pitkin Hämeentietä. Pian rupesi näkymään
järven selkää tien oikealla puolella. Koulukaupungissani olin
vasta tullut järvien tuttavuuteen, sillä kotiseudullani ei sellaisia ollut, peltoja vain ja joku
jokipahanen. Nyt aivan haltioiduin siitä luonnon kauneudesta,
mikä oli ympärillämme.
Kun
ennätettiin Saareen, oli järvimaisema edessä kaikessa loistossa. Pyhä- ja Kuivajärviksi
kuskini niitä kutsui, puhui hän
myös Suujärvestä, Räkkämäestä
ja muista erikoisuuksista. 'I'nltiin siitä sitten kylän näkymilIe, sivuutettiin kansakoulu ja
muuan punainen talo tien vasemmalla puolella. Kukapa olisi
silloin aavistanut,
että juuri
tuossa talossa taaperteli niihin
aikohin likkalapsi, koulu ikäinen
»Hämeen valkotukkainen», jonka kanssa sitten aikoinaan jouduin lähempään tuttavuuteen
niin, että on tässä sen jälkeen
yhdessä näitä salmia ja selkiä
soudettu. ,

Portaan kestikievarissa
Siellä sain odotella jonkun
ajan hevosta. Mutta eipä ollut
päivä vasta oli
kiirettä, kun

puolillaan. Ehti siis hyvin syömään ja tekemään asianomaiset
merkinnät päiväkirjaan.
Olisi
siinä mustakantisessa ollut sarake
muistutuksiakin
varten,
mutta eihän ollut aiheita muistutuksiin, koska kaikki oli aivan
ensiluokkaista,
huoneet
puhtaat ja kohtelu hyvää. Silmäilin kuitenkin tuota kirjaa
ja etsin tuttuja nimiä, mutta ei
siinä sellaisia ollut. Kiinnitin
kuitenkin huomioni viimeiseen
nimeen. Se sattui olemaan Portaan silloinen opettaja Edvart
Inkilä, tuleva metsästystoverini
ja monen jutun juttelija. Tarkkailin myös silloista hinnastoa
»taksahuoneen»
seinällä. Olisi
tässä mielenkiintoista tutustua
silloisiin hintoihin, vuotta ennen ensimmäistä maailmansotaa, mutta en niitä enää muista. Edessäni on sen sijaan eräs
toinen »taksa» myöhemmältä
ajankohdalta. Näin siinä »Iukee»:
Sitten mma tänään antamallani päätöksellä olen yhdellä
kertaa järjestänyt kyydinpidon
Hämeen läänin kaikissa kihlakunnissa ensi alkavaksi kolmivuotiskaudeksi """"""",.
vahvistan noudatettavaksi seuraavan taksan, jonka
mukaan
majaa ja erinäisiä tarpeita tähän lääniin asetetuissa kestikievaritaloissa on yllämainittuna.
aikana matkustajalle annettava:
Yösija makuuvaatteiden
kera
yhdelle hengelle 12 mk. - ruoka - ateria, vähintään yhden
lämpimän ruoan kera, yhdelle
hengelle 10 mk. - 1 kananmuna 1 mk 50 p - 1 litra maitoa
1 mk. - 1 kg heiniä 1 mk. -
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1 annos kahvia 2 mk. - 1 kynttilä 2 mk. tallisija
yhdelle
hevoselle 5 mk. - autotalli, jos
sellainen on 5 mk. - kalustovaja reelle, rattaille
tai vaunuilIe 2 mk.
Hämeenlinnassa,
Lääninkansliassa 31 tammikuuta
1931.
S. Mattsson.
Halvat siis olivat maksut nykyisiin verrattuina,
mutta vielä paljon alhaisempia ne olivat
kertomuksemme
ajankohtana.
Olen jäljentänyt
edellä olevan
taksan siinä mielessä, ·että havaittaisiin,
kuinka
suuresti
markkamme
ostovoima on vähentynyt
kolmenkymmenen
vuodenkin
aikana.

Viimeinen matkaosuus
Mutta jatkakaamme
matkaa!
- Pellontaustan
mäkituvan
silloinen isäntä oli pienellä »pruunillaans ikyytimiehenä,
sillä hän
toimitteli niihin aikoihin ns. r eserviajoja.
Lähdimme
siis miehissä
taittamaan
matkan viimeistä nikamaa. Laaja peltoaukeama on edessämme tyypillistä kotipuolen
maisemaa sitten taas metsää ja jälleen viljelyksiä,
kunnes
tie työntyy
sankkaan
'metsään,
joka sitten
uskollisesti
seuraa sen molemmin puolin
aina perille
asti.
Mutta ei taloja, ei kyliä, jokunen mökkipahainen
vain siellä
täällä. - Minne miestä viedäänkään? korpeenko
kuivettumaan! - Aina vain samaa tien
uraa,
loppumatonta
metsää!

Pienikasvuinen
kyytimies
selittelee tammelaisittain
tienvarsinäkymiä
itse kuuntelen
ja
kyselen. Vihdoin ollaan perillä.
Uusi koulutalo
vilkuttaa
ystävällisesti mäntyjen välistä. Nousen hiukan apealla mielellä pihamaalle, mutta olenpa yllätetty, kun rakennuksen
päätyyn
ehdittyäni
näen etäämpänä' kimaltelevan
järven
kauniine
rantoineen
pelto aukean alla. On kaunis kesäpäivä,
jo tosin
iltaan 'kallistumassa.
Leppoisa
etelätuuli
suhisee pihapuita, joku harvalukuinen
tervakukka
ja
päivänkakkara
elävöittävät
kuivaa mäen kumparetta
peippo vetelee virsiään aidan takana metsikössä. - Onpa kaunista
ajattelen.
Mutta silloin kuuluu
kaukainen,
kumea ukkosen jyrähdys
itäisellä
taivaalla.
Ja
kun katsahdan
sinne, on sieltä
kohoamassa
uhkaava pilvi, jossa salama silloin tällöin välähtelee. - Niinpä on laita elämässäkin, arvelen. On kesän kauneutta,
Iinriun laulua ja kukkien
värikkyyttä,
mutta
on
myös pilvistä ja pimeää - ukkospilviäkin,
jotka iskevät
salamaa· ja jyrähtelevät
pelottavasti. Kesää vaiko syksyä
tulee
osakseni'
täällä
uudessa
työpaikassani?
tuumailen
ja
lähden tarkemmin
taloa tarkastelemaan.

Väinö
Forssan

Lehti

Korpijärvi
13. 2. 1960.
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