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Ester Ståhlbergin

Vuonna 1922 ilmestyi kirja_
markkinoille WSOY:n kustan-
nuksella Sunnuntai -niminen ro-
maani, jonka kirjoittaja oli Es-
ter Ståhlberg ja josta sitten tuli
menekkiteos. Vuoteen 1949 men-
nessä siitä oli meillä julkaistu
3 painosta ja se oli käännetty
yhdeksälde kielelle'.

Romaanin olisi pitänyt kiin-
nostaa erityisesti forssalaisia, sil,
lä sen päähenkilöt ovat entisiä
forssalaisia ja tapahtumat teok-
sen alkupuolella liikkuvat fors-
salaisessa elämänpiirissä. Var-
maan monet Ester Ståhlbergin
forssalaiset tuttavat lukivat kir,
[an suurella hartaudella ja pys-
tyivät helposti tunnistamaan sii-
nä esitetyt tapahtumat ja henki-
löt siltä osalta, mikä koski fors,
salaisaikaa. Mutta en muista, et-
tä Sunnuntaita. olisi esitelty
Forssan Lehdessä tältä kannal-
ta. Siihen On syytä siis vielä
palata, vaikkakin kirjan ilmes-
tymisestä tulee pian kuluneeksi
neljä vuosikymmentä.

Ester Ståhlbergin kuolemasta
on ny,t vierähtänyt 11 vuotta,

1 Kustantajan ilmoituksen mu-
kaan ei Sunnuntaista ole enää
v.n 19'49 jälkeen otettu uutta
painosta. Ruotsinkielisiä painok-
sia on ilmesty.nyt 6.

Sunnuntai-romaani

mutta hänen nimensä on vielä
yleisesti tunnettu. Hänet muis-
tetaan ennen kaikkea 'humaa-
nisena, hienosti sivistyneenä
helsink iläisrouvana, loka suorit-
ti monipuolista yhteiskunnallis-
ta työtä koko lämpimän sydä-
mensä voimalla. Hän mm. perus-
ti yhdistyksen Koteja koditto-
mille (myöh. Pelastakaa lapset)
ja toimi sen ensimmäisenä pu-
heenjohtajana 1922-40. Hän oli
vuosina 1926-30 perustamansa
aikakauslehden Aamun pää toi_
mi.ttaja. Presidentti K. J. ståhl-
bergin puoliscna (v:sta 1920)
hän oli tasavaltamme ensimmäi-
nen nainen ja Linnan valtijatar.
Samalla kymmenluvulla Est-er
Ståhlberg aloitti tuotteliaan kir-
jailijanuransa. Sunnuntaita seu,
rasi Vanha kynttilänjalka, kak-
siosainen Mathilda Wreden elä-
mänkerta ym. Ester Ståhlberg
kuoli' Helsingissä heinäkuun 21
pnä 1950 ja hänen puolisonsa
K. J. Ståhlberg kaksi vuotta
myöhemmin.

Forssassa ja sen aikakirjoissa
Sunnuntain kirjoittaja muista,
taan lähinnä Ester Hällströmi-
nä, Puolisonsa, apteekkari ja
maisteri Karl Theofron Häll-
strömin kanssa hän muutti
Forssaan 1896 ja he viipyivät
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täällä kuusi vuotta. Nämä ajat
olivat Forssan tehdaskylän si-
vistyselämässä merkillisiä nou-
sun, vuosia. Perustettiin mm: yh-
teiskoulu 1899; Hällströmit oli-
vat mukana jo valmistavassa
toimikunnassa. Musiikkielämä
virkistyi suuresti; apteekkari oli
itse taitava' pianisti ja Häll-
strömien koti kuin konser.ttitoi,
misto. Monet tunnetut taiteilijat
konsertoivat silloin. täällä ja hei-
tä kestitettiin vieraanvaraisten
Hällströmien kodissa. Heidän
luonaan kokoontui myös paik-
kakunnan suomenkielinen oppi-
neisto ja sivistyneistö. sFors,
san säätyläiset olivat siihen ai-
kaan huonoja suomalaisia, ei-
vätkä harrastaneet sivistyselä-
män kohottamistas , kirjoitti Es-
ter Ståhlberg muistelmissaan,
jotka .hän 1948 julkaisi Lounais-

Ester Hällström
26-vl&otiaana.

Hämeen Kotiseutu- ja Museoyh-
distyksen vuosikirjassa.

Kun Ester Ståhlberg lisäksi
näihin aikoihin kertoi toimitta-
ja Esko Viljaselle Forssan-muis-
tojaan (juLkaistu tässä lehdessä
17.9.1947), ei ole tarvis nyt enää
lähemmin puuttua Hällströmlen
osuuteen paikkakuntamma sivis-
tyksellisiin ja yhteiskunnallisiin
rientoihin. Mutta [ohdatukseksi
romaanin miljööhön .poimitta,
koonkatkelmia mainitussa vuo-
sikirjassa julkaistusta kiehtovas-
ta luvusta »Muistoia Forssasta».

•Muutimme Forssaan rnuis-
taa.kseni 'kesäkuussa v. 1696. "-'
Oli kaunis kesä. Saimme asun-
rioksemme entisen apteekkarin
talon, jossa apteekki oli alaker-
roksessa ja kotimme yläkerrok-
sessa - hyvässä puutalossa, jo-
ka oli keltaiseksi maalattu.
Asuntomme oli sangen suuri:
pieni huone eteisestä vasemmal-



5

Eero llällström 3·vuotwalla apteekin puutarha ssa.

le oli vierashuoneena, eteisestä
suoraan sali, nurkkahuone mie-
heni huoneena. salista pieni
"förrnak', jossa meillä oli vaLkoi-
rien kalusto, makuuhuone pihal-
1e päin ja sen vieressä Eeron
leikkikomero. Salin ylpeys oli
hieno suuri Ilyygeli».

Ja sitten Ester-rouva kertoo,
miten vasta päinen tori vaivasi
häntä rurnuudellaan. »Jo,S tuo
edusta olisi ollut istutettu ja
kaunis, olisin paremmin viihty-
nyt koko paikkakunnarla.» Hän
.rupesjkin haaveilemaan oikeaa
-puutarhaa pihan puolelle ja pys-
tYltti ensi .työksi sinne valko-pu-
naraitaisen telttahuoneen. Sitten
'hän ikertoo, että heillä oli ap-
teekkitalossa talljt ja ulkohuo-

neet, -rnyös oma hevonen, reki
vällyineen ja kiesit kesäkäyt-
töön».

Miehestään hän kertoo, että
tämä oli häntä 10 vuotta van-
hempi, vanhaa sivistyssukua
hänkin ja musikaalinen. Oli
käynyt musiikkiopistoa, jossa oli
Mar-tin Vegeliuksen oppilaana,
ja tunsi miltei koko musiikkipol-
ven omalta ajaltaan. Kuului ylL
oppilasaikanaan Savo-Karjalai-
seen osakuntaan. jonka juhlissa
tuohon aikaan liikkuivat Akseli
Gallen-Kallela, Järnefeltin vel ,
jekset, Pekka Halonen ja Jean
Sibelius. Häntä sanottiin »har-
maaksi Hällströmiksi» ja »kau-
niiksi Hällströmiksi» (oli jo kes;
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ki-ilkäisenä harmaapäinen, ker-
.too Ester-rouvakin). Karl Häll-
ström, josta sitten tuli maisteri,
oli ylioppilaspiireissä tunnettu
varsinkin YL:n johtajana ja
MM:n jäsenenä (molemmat kuu-
luja mieskuoroja). Ester-rouva
kertoo vielä, että hänen miehel,
lään oli s tuo kadehdittava taito
säestää ilman nuotteja mitä lau-
lua tahansa, jota haluttiin lau-
laa», ja että hän saattoi säestää
laulajattariakin forssalaisissa
konserteissa, Ioun näillä ei ollut
säestäjää mukana.

Karl Theofron Hällström oli
syntynyt Varkaudessa 13. 5. 1860
ja Ester, omaa sukua Elfving,
pormestarin tytär, Vaasassa 17.
2. 18'70. Heidät vihittiin avioliit-
toon 10. 7. 1893. Ester Elfving oli
1887 suorittanut Helsingin Suo-
malaisen tyttökoulun kurssin ja
siirtynyt Suomalaiseen jatko-
opistoon, josta pääsi 1891. Nuo-
rena rouvana Ester matkusti
Svei tsiin, jossa hänen miehensä
opiskeli Bernin yliopistossa.
»Meillä oli ihana asunto, koko
alppiketju edessämme», kertoo
Estereroava muistelmassaan.
Helsinkiin palattuaan hän oli
v.een 1895 opettajana samoissa
oppilaitoksissa, joissa hänen
mainittiin itsekin opiskelleen.
Ja sitten tulikin muutto Fors-
saan, josta Karl Hällström oli
ostanut apteekkioikeudet.

Muistelmassaan Ester-rouva
kertoo myös pikku Eercsta, hei,
dän pojastaan:

»Tuo minun ikimuistettava.
kaunis, lahjakas poikani oli mei-
dän Forssassa ollessamrne 1-4
vuoden ikäinen. Hän oli aina lä-
heisyydessäni, olimme erottarnat.,

tornat, paitsi kun olot .yaativ~t
toisin. Hän oli mukana kaydess:;-
ni uLkona, tavallisimmin ~yos
tehdessäni käyntej ä perheiden
lniona. - Meidän apteekkimene
takana olevaa '!'a,ajaa niittyä kul!ki
sähköjuna. Se oli meidän pik!tu.:
Eeromrne suurin ihastus. S~t~
hän aina juoksi katsomaan, sI~a
hän matki leikkiessään vieressä;
ni lattialla. - Tuo pikku Viks-
bergin juna oli hänen ihastuk;
sensa. Kaikki hänen leikkijur:an-
sa ja leikkilaivansa puhkuivat
kuten se. Niissä oli myös lähtö-
ja tulopillit ja n~ so!vat k~ma-
kastikuten sekin Juna, Joka
kulki talomme ohitse niityllä.
Aina yhtä ihastun·eena ..hän )uok.:-
si sitä katsomaan mm lahelta
kuin pääsi.»

Tämä Eero-poika. on Sunnun-
tai-romaanin päähenkilö. Hänen
Iyhyt ihana elämänsä ja se sy-
vä kaipaus ja kaiho, jonka hän
jätti vanhemmilleen poistuttuaan
ikuisesti heidän Iuotaan, mllo-
dostaa Sunnuntai-romaanin kau-
niin ja järkyttävän 'kaihoisan ja
samalla lohduttavan kaaren.

Muistelmassaan Ester Häll.,
ström ei kertonut, että poika oli
kasva ttilapsi, Romaanissa hän
kuvaa hetken, jolloin hän Eerori
ensi kerran otti syliinsä, sykäh-
dyttävän elävästi. He tapasivat
pienen isättömän pojan tans-
kalaisessa lastenkodissa, ja adop-
toivat hänet. Ilmeisesti poika sai
nimensä vasta Suomessa: Yrjö
Emil Eero. Kirkonkirjan mu-
kaan poika oli syntynyt Tans-
kassa maalisk. 24 pnä 1898. Hel-
singin Suoma!. Yhteiskoulun
oppilasmatrikkelissa sanotaan po.,
jansyntymäpaikaksi Kööpenha ,
mina ja syntymäpäiväksi maa-
liskuun 25. Kun Ester-rouva sa-
noo pojan olleen Forssassa jo 1-
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Apteekkari Karl Theo/ron Hällström.

vuotiaana, on hänet tänne tuotu
kesällä 1899,vaikka >kirkonkirjaan
on merkitty hänen muuttoajak-
seen 16. 1. 1901.

Hällströmit muuttivat Forssas-
ta syyskuussa 1902 Viipuriin,
josta Karl Hällström sai aptee-
kin. Pikku Eeron Forssan-aika
kesti siis vain noin 3;12 vuotta.
Viipurissa Eero kävi aikanaan
Suomalaista yhteiskoulua. Kun
Hällströmit 1912 muuttivat Hel-
sinkiin, poika oli koulunsa kuu-
dennella l.uokalla ja jatkoi opis-
keluaan Helsingin suomalaisessa
yhteiskoulussa. Täältä hän pääsi
ylioppilaaksi 1916. Hän oli lah-
jakas ja reipas, urheili ja har-
rasti musiikkia. Nuorukainen,
jolla Lapsesta Iähtien oli ollut
kova veto koneisiin, kuten kas-
vatusäiti muistelmassaan kertoo,
oli päättänyt "lukea insinööriksi.

Sitä varten hän meni samana
kesänä harjoittelemaan erääseen
helsinkiläiseen konepajaan. Siel-
lä hän vilustui ja sai. ankaran
keuhkokuumeen. Romaanin jär-
kyttävimpiä kohtia on kuvaus
vanhempien toivosta ja epätoi-
vosta pojan sairasvuoteen ää-
ressä ja pojan kuumehoureista,
Mikään ei auttanut, Eero kuoli
elokuun 6 pnä 1916, siis vasta
l8-vuotiaana. Kirjailijatar kuvaa
hänen lyhyen elämänkaarensa
riipaisevan kauniisti.

Kasvatusisä suri poikaansa
lohdutto:masti. Romaanin alku-
asetelmassa hän talvisena sun-
nuntai-iltana istuu raukeasilmäi-
senä kumartuneena pöydän yli,
rakkaan pojan kirjeet käsissään.
Puoliso koettaa ikään kuin pa-
lauttaa hänet takaisin elämään
kuiskaamalla hänelle: Muistel-
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Forssan apteekkitalo Hällströmien aikana.

laan yhdessä! Tämän on täyty-
nyt tapahtua talvella 1917, sillä
pian sen jälkeen apteekkari Karl
Hällström kuoli. Romaanissa Ee-
roa sanotaan Yrjöksi.

Forssan ajan kuvaus Sunnun-
tai-romaanissa päättyy tähän.
Yrjö piti sitten Viipuria varsi-
naisena kotikaupunkinaan, lo-
pulta Helsinkiä. Mutta suurta-
kaan ei merkitse miljöön vaih-
dos romaanin kiintoisuuden kan,
nalta, koska pääasiana on kirjaili-
[attaren taitava psykologinen ih-
miskuvaus. Yrjön elämänvaiheis;
ta mainittakoon lopuksi vain ly.,
hyesti, että hän pääsi koulupoi-
kana synnyinmaahansa Tanskaan
turistima-tkalle. Hällströmien
perheeseen otettiin vielä toinen
kasvatti, jota romaanissa kutsu-
taan Kirstiksi; Yrjö olikin kai-

vannut siskoa. Poika soitti selloa
jo kouluvuosinaan. Kun hän oli
16-vuotiaana käynyt r.ippikoulun,
antoi isä hänelle lahjaksi perin-
tösormuksen ja perintöraama,
lun.

Päästyään ylioppilaaksi ke-
väällä 1'916Yrjö ,teki polkupyö-
rämatkan sukulaisten luo Karja-
laan. Täältä palattuaan häntä jo
väsytti, ja 'kun hän harjoittelu,
paikassaan joutui ryömimään ve-
turin sisään, jossa oli kylmä, hän
sai kuumeen, josta ei enää toi-
punut. Nuorukainen oli jo en-
nättänyt suunnrtella valmiiksi
elämänuransa. ensin teknilli,
seen korkeakouluun, sitten Sak-
saan ja Amerikkaan. Kohtalo oli
päättänyt toisin.

*Forssan apteekin väestä Häll-
strömien aikana tekisi vielä mie-



Ii ottaa selkoa. Ester Ståhlberg
kertoo Forssan-muistelrnassaan,
että hänen veljensä Robert Elf-
ving oli proviisorina koko heidän
Forssan-aikansa ja että hänestä
tuli sitten Kokemäen apteekkari.
Samoin hän mainitsee, että Gun-
nar Vahlberg oli Forssan ap-
teekissa farmaseuttina - shän
oli miellyttävä nuori mies •. Kir;
kenkirjoista näkyykin, että Ernst
Gunnar Vahlberg (s. 1879) tuli
Forssaan 1897 Uskelasta . Aptee-
kin kuskina mainitaan kaksikin
miestä, ensin 1895 talon kirjoi-
hin merkitty Juho Ananias Se-
derkvist (s. 1873), sitten Toivo
Aleksanteri Forsman, synt. Tam,
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melassa 1876 ja tullut apteekin
kirjoihin 18,98. Hänen perhees-
sään oli tytär Elli Maria, s. 1897.
Jos tämä oli romaanissa mainiä-
tu Nenne, hän oli varsin pieni
peräänkatsoja, vain vuotta Yrjöä
vanhempi. Apteekin kirjoissa oli
myös Lokalahdella 1867 synty-
nyt Maria Taavitintytär. Hän u-,
nee ollut romaanissa mainittu
Maija. Maria muutti Forssasta
Turkuun 1904.

Ken tämän jutelman lukijois-
ta ei vielä ole Sunnuntaita luke-
nut, kannattaa se käsiinsä hank,
kia.

Forssan Lehdessä laajempana
29. 10.,8. 11. ja 10. 11. -61.

Esko Aaltonen.

Kauppamiehiä ja kulkevia Kuivajärven
rantakylissä

Jussilan vel;esten ja Heikki Könnön kertomaa kolmen
vuosikymmenen takaa

Niin suljettu kuin sivussa val-
tatiestä sijaitseva kyläyhteiskun-
ta entisaikaan olikin, senaikainen
-elämäntapa oli kehittänyt suh-
teellisen vilkkaan vuorovaiku-
tuksen muun maailman kanssa.
Nykyisin saadaan oman kylän
kaupasta tai myymäläautosta
taloudessa tarvittavat tavarat;
-ennen ne oli käytävä hakemassa
kaupungeista asti. Nykyisin toi,
mitetaan paljon asioita puheli-
mella, posti tuodaan perille, au-
toilla viedään maidot meitjeriin,
eikä siis luulisi olevan paljon

asiaa kylästä muualle. Ennen oli
joka asiaa varten itse lähdettä-
vä matkaan, käytävä markkinoil-
la, haettava posti jne. Älkääm-
me siis erehtykö luulemaan en-
tisajan kyläyhteiskuntaa aivan
umpiperäksi. Ehkei liikkuvaisuus
vanhaan ailiaan ollut suhteelli.,
sesti ottaen sen vähäisempää
kuin meidän päivinämme. Silti
oli paljon henkilöitä, terveitä
nuorekkaita renkejäkin, jotka
eivät vuosikymmeneen Iiikahta-
neet oman kylän ulkopuolelle.

Ensinnäkin kävi kylissä kier-



tokauppiaita, mustalaisia, jou-
ten eläjiä yms. - suhteellisesti
ehkä enemmän kuin meidän päi-
vinämme. Oli mm. kolmenlaisia
ryssiä. Suurellisimmilla arganke-
lilaisilla oli vahva, nahkanauloil;
la kiinni sidottava reppu täynnä
kankaita, silkkejä, vaatteita yms,
tavaraa. Nuo miehet olivat aika
'väkkäriä'. He toivat tilauksen
mukaan Pietarista jopa palttoi-
ta ja höyheniä. Rikkaimmilla
ryssillä, [otka kyllä osasivat suo-
mea, oli 5-6 renkiä myymässä
isäntämä laskuun. Hykkilän
mailla säännöllisimmin kulkenut
laukunkantaja oli saanut nimek-
seen Ryssä-Simo (oikea nimi oli
Mekisky? ). Hänkin oli rikas. Lo,
pulta hän asui Urjalassa ja kulki
sen ja Liesjärven väliä, liesjär,
veläiset kun yhteen aikaan oli-
vat rahakkaita. Simo niinkuin
hänen toverinsakin tunsivat hy-
vin jopa metsätiet, jotka veivät
'ojetiis' kylästä toiseen, sillä hei;
dän amma ttinsa oli Suomessa
luvaton ta, ja siksi viranomaiset
heitä ahdistivat; heidän ei siis
ollut valtatielle menemistä. Mut-
ta kansa piti reppuryssistä ja
suojeli heitä. Kun Ryssä-Simo
kerran menetti reppunsa Tam-
melan nimismiehelle, pyrki Roo,
manni-niminen tehtaalainen ni-
mismies Freyn puheille ja ke-
hotti antamaan Simon repun ta-
kaisin - »Sirno porraa niin •.
Ja Simo sai reppunsa. Väitetään,
että laukkury.ssät paikoin Iah-
joivat kruununmiehiä voidak-
seen vapaammin käydä kauppaa.
Tiedettiin muka, että Rengo·ssa
oli joku kruununmies saanut
heiltä pälsyt, ja arveltiin heidän

myös jahtivouti Villbergille an-
taneen tavaraa, koskapa. tämä,
heitä niin vältteli. Joku rep-
puryssä kuljetti muassaan mui-
jaansakin. Reppurit joutuivat
monta kertaa ryöstölle alttiiksi;
muisteltiin, että Hattulan tai
Rengon puolessa oli tapettu Rep-
pu-Matti.

Reppuryssillä, 'harjuleilla' ja
kuohareilla oli oma piirinsä
kullakin. Sama ryssä kävi piirin-
sä kylissä usean kerran vuodes-
sa; arveltiin heidän vain suvi-
sydännä käyneen kotonaan Ve-
näjällä. Usein oli niin, että yksi
oli isäntäryssä ja toiset renke-
jä. Renko oli Tammelassa kulke-
vien reppuryssien keskuspaik-
koja. Esim. Palavaisen talon rii ,
heen tuotiin suuri kuorma tavs.,
raa ja jaettiin yön aikaan tar;
kasti mitaten paikalle kokoon-
tuneille reppurirengeill e.

Noilta ryssiltä entisaikaan os-
tettiin kaikki tavara. Reppurys,
sät kätkivät silkin ja muun
semmoisen ulkomaisen tavaran,
jonka myynti täällä oli (ilman
tullia) kielletty, muitten tava-
rain joukkoon; paljon silkkilu.
noja maakuntaan kylvetriin,
koskapa niitä on vielä ta 11ella.
Tohvelipalttoita reppurit niin
ikään hornmasivat ja myivät
vaatekankaita.

'Harjulit' kantoivat mukanaan
'hyllyympää' (vähäarvoisempaa)
tavaraa. Heillä oli repussaan pi-
runpaskaa, neuloja, naskaleita,
posliinisia piipunpesiä, puulau,
tasia ja -lusikoita yms. Heidän
selkäreppunsa liepeillä riippui
rasioita ja kangaskääröjä, jois-
sa oli kuparilokoja (-nappeja),



rauta- ja messinkilankaa yms.
'Harjulit' kokosivat sianharjak-
sia ja antoivat niistä lapsille
messinkisormuksia. 'Harjulit'
olivat kotoisin kauempaa Venä-
jältä, arvelun mukaan Pihkovan
puolesta. Sanottiin, että he olivat
oikeita ryssiä, vaikka osasivatkin
Suomea. He niinkuin reppurys,
sätkin olivat yleensä niin ikä-
miehiä, etteivät he 'naisten pe-
rään' olleet.

Ne ryssät, jotka vakituisem-
min kävivät piirissään, saivat
oman nimen, jota he' itsekin
käyttivät. 1870-luvulta esim.
muuan Rapu-Antti niminen 'har.,
juli' piti Hykkilän Mikkolaa yö-
kortteerinaan, kun taas Makka,
ra-Jussi majaili Jussilassa. Le.
pulta heitä jäi näille main va-
kituisesti asumaan. Loimaan
puolelta kävi Kuivajärven kylis;
sä muuan 'harjuli'. jota sanot-
tiin Loimaan ryssäksi. Muuan
Miika-niminen reppuri perusti
kauppapundin Pihtikoskelle ja
lakkasi kul kemasta (ampui sitten
itsensä). Reppuryssiä varmaan
olivat ne kolme ryssääkin, jot-
ka 1880_luvulla perustivat kaup-
papuoteja Forssan lähistölle. Rys,
så-Stehvaani myi Miikan tava-
raa. Sitten ilmaantui näille main
tällä vuosisadalla Veseloffin
sakki, kolme veljestä, joista Jus-
si tapettiin Rengossa kapinan
aikana, Vaseli kulki vielä 1920-
luvulla kaupoilla ja yksi veli
perusti suuren kaupan Forssaan,
mutta teki konkurssin, ja mo-
net Tammelan talolliset joutui-
vat maksamaan hänen lainojaan,
kun olivat antaneet vietellä it-
sensä takuuseen.
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Mainittakoon vielä, että rep-
puryssillä oli Japanin sodan åi-
kana myytävänä sotakuvia, joi-
ta asuntojen seinät tulivat täy-
teen. Kuvat osoittivat miten ve-
näläiset aina voittivat. Myös kei,
sarin ja keisarinnan kuvia levi-
si tällä tavalla asumuksiin.

*
Yhteen aikaan kulki kylissä

jalkaisin komeita suomalaisia
naisia nyytit käsissä. He vaih-
toivat piikalikoilta hiuksia pää-
liinoja vastaan. Tytöt eivät kui-
tenkaan antaneet kaikkia hiuk-
siaan, vaan ainoastaan osan pai-
mikon alta, Mutta ostajat tah,
toivat leikata niitä enemmän
kuin oli sovittu. Myöhemmin
hiuksista maksettiin 3-4 mk.
Yleisesti puhuttiin, että »sekin
Iikka on hiuksen.sa myynyt»,

Viipurin puolen miehiä kävi
niin ikään ahkeraan kaupoilla
Tammelassa. Heitä sanottiin ra-
jalaisiksi taikka viipurilaisiksi.
He myivät rinkilöitä ja 'räniköi-
tä'; nämä olivat makeita, siira-
pilla maustettuja, kovia ja ne-
liskulmaisia pikkuleipiä, jotka
syödessä paukahtelivat. Rajalai-
set myivät myös venäläistä pos-
liinia ja lasiastioita, mänttihih,
naa, 'hokmannin tippoja' ym,
mutta heidän tärkein tehtävän-
sä oli kai lumppujen keräämi-
nen. Myytävänä olevaa tava-
raansa he sitten antoivat kor-
vaukseksi lumpuista. Heillä oli
hyvät hevoset. Joskus oli Hykki.,
Iän Jussilassa yötä yhtä aikaa
kolme hevosmiestä.

Muitakin 'kulkokauppiaita'
kävi kylissä. Nämä vaelsivat



12

siksi säännöllisesti piiriään, eL
tä heidät hyvin tunnettiin ja
heillekin annettiin Iiikanirni.
Muuan österblad oli saanut ni-
men Lurtti-Mikko (muistellaan
myös nimeä Laulu-Antti). Hän
ajeli jo 1870-luvulla harmaal-
la hevosella mukanaan kirjava
viUakoira ja myi tulitikkuja,
nappeja, naskaleita yms. Antti
oli yötä Erkkilässä. Hän syötti
koiralleen ruoka pöydältä kaikki
lihanpalat ja siksi muijat eivät
halunneet hänelle ruokaa an,
taa; Antti oli lisäksi häi.jy. Par-
haiten hän ansaitsi lauluarkkien
myynnillä; varsinkin markki-
noilla hän lauloi kokoontuneelle
yleisölle komeasti mm. Hallin
Jannea. Hän oli itsekin kirjoit-
tanut lauluja ja kustantanut
niistä arkkeja.

*Myös karjanostajia kulki ky-
lissä aina 1920-luvulle asti. On
mielenkiintoista havaita, että
Hykkilä ja Lungas kuuluivat pa,
remmin Hämeenlinnan kuin
Forssan lihanhankin tapiirim.
Hattulalaiset ja renkolaiset kar-
janostajat eivät yleensä men-
neet HykkiIästä edernmäksi,
enintään Kaukolaan ja Hevonie,
meen asti. Siinä on havaitsevi-
naan vanhanintressirajan jät-
teitä ajoilta, jolloin Hykkilä ja
Lungas kuuluivat Hattulaan, Le,
hijärven neljänneskuntaan. Jo
vanhan kylän aikana .kävi elu-
koita ostamassa Nyman Rengos-
ta ja oli Jussilassa yötä. Toisia
yöpyi muissa taloissa. Tällä vuo-
sisadalla Hykkilässä ja Lunkaas,
sa liikkuvista karjanostajista
olivat tunnetuimmat Vahteris-

ton Kalle Kalvolasta; hänet mur;
hattiin kapinan aikana. Hattu-
lasta kävi kaksi miestä yhdes-
sä; toisen nimi oli Vihtori. Ren-
kolainen Anttila täällä niin
ikään liikkui, ,joa kalvoIalainen
Tiensuun Riitu oli toiminnassa
vielä 1920-luvuUa, vaikka hä-
nen matkansa olivat silloin jo
harventuneet. Yhteen aikaan kä,
vi Kuivajärven 'kylissä karjan-
ostajia (Oskari Tallgren, Vihto-
ri) Liesjärveltäkin, josta käsin
vietiin lihaa Helsinkiin, ja jos-
kus myös hämeenlinnalaisia
kauppiaita.

Vanhempaan aikaan karjanos.
tajat tavallisesti lahtasivat elu-
kat heti kylissä ja veivät lihat
ja nahat kuormassaan taikka
kyydillä. Usein he toivat myös
'Iikipa tteilta' (Iähitiencilta) os-
tamansa elukat Jussilaan teuras.
tettaviksi. Mutta toisin ajoin
karja taas kuljetettiin elävänä
Hämeenlinnaan. Kerrankin, kun
»iso juutalainen. (Rosenberg),
joka sitten Hämeenlinnan puo-
lessa petti ihmisiä jättämällä
ostoksensa maksamatta, oli os-
tanut Jokioisten kartanosta niin
mahdottoman ison sonnin, että
s·emaksoikin 300 mk, se ajettiin
Jussilaan ja juutalainen sai Jus,
silan pojat vieteltyä kuljetta,
maan sen Hämeenlinnaan. Huhu
suuren sonnin tuomisesta kau-
punkiin oli jo levinnyt ja ute-
liaita katselijoita oli paljon. --
Sama juutalainen Rosenberg kä,
vi monena muuna vuonna kar-
jaa Tammelasta ostelemassa, Toi-
sinaan hänellä oli mukanaan
toinen juutaLainen, joka osasi
huonommin suomea ja jota hän



sanoi 'appevaarekseen'. Hämeen,
linnalaisia karjanostajia oli myös
Nyman, joka lähetti lihaa Venä-
jälle. Urjalassa taas kävi
Pässi-Jussi ostelemassaelukoita.
Hän vei lihat Helsinkiin syk-
syllä ja talvella,

*
Rengosta kotoisin ollut Mai-

ja-niminen nisukauppias kulki
Forssan markkinoille Hykkilän
kautta ja oli tavallisesti yötä
Jussilan talossa; kyläläisillä oli
tällöin tilaisuus ostaa nisuleipää.

Jämsä-niminen suutari kävi
Hykkilässä yhteen aikaan, aina
vuoden parin perästä. Hänellä
teetettiin työtä, kun kylän omat
suutarit eivät aina ehtineet. Hän
oli silloin jo vanha mies ja pyy-
teli ruokaakin: hänellä ei siis
ollut mestarin arvokkuutta. Väi-
tettiin, että hän tahtoi ostaa nah,
kaa mukaansa.

Myös mustalaisia poikkesi jo
vanhastaan Hykkilässä ja Lun-
kaassa; merkille sopii panna, et-
tä heistäkin moni tunnettiin ni.,
mellisinä. Hemmi ja Kane esim.
oli 'kahden mustalaisen nimet.
Hemmi ja hänen sakkiinsa kuu-
luva Ärling olivat hyviä 'vi oli-
miehiä' (viulunsoittajia). Hernrni
ja Kalle kulkivat jalkaisin,
kerjustivat ja mitä tekivätkään.
Toinen heistä sai kerran Erkki-
lässä aika lailla selkäänsä.

Kyliä kulki myös Kausee-ni,
minen ri.ski lahtari .Kerrottiin
hänen kerran Könnöl1ä teuras,
taneen hevosen raa'alla tavalla
ja haetti 'sitten Aikavan Jussin
nylkemään sen. Hänestä tiedet-
tiin kertoa, että, hän oli jolloin-
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kin varastanut hevosen Huhtain
Ämmäiästä.

Ns. ruotilaisia pidettiin vaki-
naisella kiertokululla talosta toi~
seen, Köyhäinhoitoruotujen lak-
kauttamisen . jälkeenkin, jopa
vielä W20_luvulla, kulki, van-
hoja ukkoja kylissä pitäen piiri-
nään kahta kolmea pitäjää. Sel-
Iaisia olivat esim. Huhtain Aa,
ro ja Vehmaan Jussi. Heidän
kiertokuluasaan ikään kuin hei-
jastui vanha vaivaisruotujärjes-
telmä.

'Pokkamiehiå' (poppamiehiä)
kulki niin ikään kylissä. He sai,
vat pöydän liikkumaan, kun las-
kivat kätensä sen syrjään. Lan-
kasuutari toimitti povaamista ja
ennusti kädestä. Kuparijussi,
vanha ;kaartilainen, kulki niin
ikään näillä main (hänestä on
Juho Rantanen 'kertonut Fors-
san Lehdessä).

Kaksi kertaa oli Hykkilään
muistitiedon mukaan majoitet-
tu venäläisiä sotamiehiä. Kun
1864 Tammelan kirkolle sijoitet-
tiin ns. kanuunaryssiä, sij-oitet-
tiin heidän hevosensa Kankai,
siin, verstas Tammelan Sipilään
ja osa miehistöä (nähtävästi per-
heelliset) mrajoitettiinympäröi-
viin kyliin. Kaikki Hykkilän ta-
lot saivat suojiinsa sotamiehiä,
joilla oli mukanaan muija ja
lapset. He viipyivät näillä main
yhden talven. Jussilassa asui
puolalainen, joka teki ahkeras-
ti puut yötä, Jussilaankiri sängyn.

Myöhemmin liikkui näillä
main topograafiretkikunta. Håijy
kapteeni asui Erkkilässä ja
muissa taloissa majaili pari ,0-
tamiestä. Toinen Jussilassa asu-
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vista sotamiehistä oli kovin N-
malinen, kävi joka PY'hä kirkos-
sa ja ehtoolla hänellä s oli tallin;
ki siitä siunauksesta-. He mak-
soivat ateriastaan 20-30 penniä.
Jussilan väkeä ihmetytti, että
he joivat riaskan (maidon) vii-
meiseksi. He eivät antautuneet
tyttöjen kanssa tekemisiin, ja
muuttivatkin 'sitten pian Kauko-

laan. - Kolmannen kerra.n näil-
lä main majaili venäläistä sota':'
väkeä ensimmäisen maailmanso-
dan aikana, kun Hevoniemessä
kaivettiin vallihautoja. Joukko
Someron puolelta pakkotöihin
komennettuja miehiä piti tällöin
kortteeria Erkkilan talossa.

Forssan Le!hti 30. 11. 1961

Esko Aaltonen.

Elämänmenoa Hykkilän vanhassa
ryhmäkylässä

Tarkoittaa aikaa ennen vuotta 1882. jolloin Könnän ta Jussilan
talot siirrettiin pois vanhalta kyläkummulta

Kun kylien talot olivat entis-
aikaan kovin lähellä toisiaan ja
eri väki en mökitkin yksin koh-
din, »samoilla patteilla», oli elä-
mä hyvin vilkasta ja läheistä,
usein levotontakin. Kasvavat poi-
kanuijat muodostivat sakkeja ja
keksivät kaikenlaisia .konsteja ja
pahan tekoja. Hykkilän Jussilan
isäntä veikin halukkaasti pojat
mukanaan metsään pois pahoja
tekemästä. Kun täyskasvuiset
eriväkien mökeistä olivat päivät
työssään, jäi alaikäisille tilai-
suuksia tehdä omalupaisia aska-
reita. Niinpä Pohj alais- Liisan
Mikko kokosi silloin kotiinsa
poikasakin, joka huiputti Mikkoa
tekemään kaikenlaista ilkeyttä.

--.:. Et saa kananmunaa rikki
kirveenpannalla, sanottiin hänel-
le.

~ Ooja, väitti Mikko.

Muna pantiin permannolle, ' ja
Mikko löi niin että ruskuainen
roiskui.

- Kas, kun se ny meni, mut-
tet toista kertaa enää saakkaan,
väittivät pojat.

Taas kävi samalla tavalla ja
Mikko sai äidil tään selkäänsä.
- Risu-Jussi vei kotiinsa poikia,
jotka söivät Pirjen sokerid, Poi-
kanuijat tyrkkäsivät Liisan mö-
kin seinäräppänän ulkoapäin au-
ki, niin että kylmyys pääsi si-
sälle. Vanhaa Hotti-Tiinaa kiu-
sattiin yhtenääs heittelemällä
kivillä hänen mökkinsä savupiip-
pua, joka oli laudoilla paikattu
ja vittaperillä sidottu. Pojat
juoksivat pakoon, kun Tiina tuli
ulos. Heittäjä jäi tielle ja selit-
ti muijalle, että snoi heittivät,
j.olkika pakkoor, juoksivat«. -
Käry-äidiltä käytiin pyytelemäs'-



sä makulehtiä. Könnön nuotta-
huoneen katolla viipyiltiin pit-
kiä aikoja onkimassa. Sepän
Leanter] saarnasi poikasakille Si-
pilän luona kasvavassa pihlavas-
sa, - SitJten juostiin huoneitten
välisiin ahtaisiin soliin, jonne
tehtiin tarpeet; joku emäntä,
kun kuuli tupaansa seinän ta-
kaa poikain räikinää, potkaisi
jalallaan seinään merkiksi, että
lähtisivät siitä tiehensä.

Ruotumuijille pojat tekivät
kiusaa. Kerrankin J'untanpoon
ollessa yötä jossakin talossa po-
jat pirstasivat niin että muija
lupasi mennä isännalle kante-
lemaan. Pojat asettivat oven
taakse pöytätuolin. johon muija
lankesi pirtistä tullessaan, meni
että humahti permantoon.
Mikkolassa pojat sitoivat kopis-
sa säilytettävän Hullun-Pirjen
hiuksiin tupakanvarsia; Pirje ve-
ti ja kiljui.

Laskiaisyönä kylän pojat huu-
telivat mäellä kylän muijille mi-
ltJä mi,tälkim., AIkIka,a,uall1lleesim.
ruusunöljyä ja piipunöljyä. Ak-
kaata vain nauroi, mutta naa-
purieukko Tiina meni siksi yök-
si vallan pois kotoaan. Rantaäi-
dille huudettiin läpiluita ja mitä
perkeleitä.

Palvelusväkiä oli runsaasti ja
varsinkin piiat riitelivät usein
keskenään. Kerrankin Kuuperin
Eeva tappeli sisarensa kanssa
hameesta, niin että seinät rys-
ky, kun kumpikin oli vahvoja
naisia. Tämä tapahtui palkollis-
ten 'puolissa', joka oli ennen ol-
lut tallina. Kyläläisten oikein
täytyi juosta katsomaan. - Sipi-
län Jussi-vaari oli myös kova ryt-
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tyymään, Kerrankin pojat meni-
vät lasin taakse katsomaan, kun
Jussi ryskäs, ja huusivat hänelle:
»Suus kii, vaari». Vaari hyppäs
ylös ja siepaten pyssynsä ja
haulipussinsa juoksi poikain pe-
rään. Kaikessa kiireessä häneltä
kuitenkin putosivat haulit. Mut-
ta vaari ei hellittänyt. Hän ru-
pesi noukkimaan hauleja per-
mannolta, juoksi sitten poikain
perään maantieahteelle asti ja
uhkaili 'laskea läpi'. Pojat olivat
kuitenkin jo turvallisessa pai-
kassa.

Suviehtoisin kylän pojat ja
nuoretmiehet kokoontuivat kylän
keskikohtaan. Harkinahtesn
mäen päälle. Silloin koeteltiin
voimia nostelemalla ylös van-
haa käsikiveä. jonka napaan oli
suulittu+tappi, ja vetämällä vä-
kipulkkaa. Toisin ajoin lyötiin
pilppua ja poraa, puhuttiin
hauskoja ja päätettiin, mennään-
kö kujalle kierikkaa lyömään
taikka tarhaan 'keiloo' heittä-
mään, keinulIe taikka luhteihin
jne. Se oli hyvin tärkeä ja mie-
luisa paikka, tuo Harkinahtee
jossa taitaa vieläkin olla käsiki-
vi nostovälineenä.

*Mutta syys- ja talviehtoisin
oleiltiin pirteissä, sillä puhdetöi-
tä oli tehtävä. Piiat 'kehräsivät
ja rengit veistelivät useinkin klo
lO:een asti, säännön mukaisesti
kuitenkin vain yhdeksään saak-
ka. Naisväki istui pirtin toisella
puolella, miesväki vastakkaisella
osalla. Totossa ei palanut valkea
koko ehtoota, mutta 'kahdessa
tai kolmessa pihdissä paloivat
päreet yhtä aikaa. Kullakin ren-
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kipojalla oli vuoron perään pih-
tiviikko ja hänen täytyi silloin
näyttää pärettä miehille. (Sa-
nanparsi: Ei valkeennäyttäjä
taivaaseen pääse.) Permarinolle
varisi ehtoon mittaan aika kasa
karsia. Aamulla noustiin ta as
puhdetöihin jo klo 4-5 aikaan
ja totossa paloi valkea päivännä-
köön asti. Syksyllä mentiin rii-
heen niinä aikoina, jolloin harnp-
puja ja pellavia loukutettiin, jo
klo 1-2 aikaan yöllä. Muutkin
riihityöt aloitettiin mahdollisim-
man varhain. Niinikään nous-
tiin lahtia (teurastuksia) teke-
mään heti aamupuolella yötä;
semmoisina aamuina ei väki pal-
jonkaan saanut maata.

Mikkolan pakarissa oli ainakin
kJerran ellei useammdn väihäi'-
nen sinkus, mdhin maksoi 50
penniä. Näyttelijä-Otto, joka oli
ollut Sipilässä renkinä ja kulki
sitten maailmalla temppuja te-
!lremässä, es,i,ttli voirnietehm ta-
paista. Hänen rinnalleen pantiin
suuri paasi ja joku hakkasi sitä.
Keihästä hän nieli syvälle. Hä-
nen omat poikansa näyttivät not-
keustemppuja,

Elo- ja pellavatalkoissa joutui-
vat muijat helposti keskenään
riitaan ja toraan. Hykkilän sep-
pä heitä vielä torutti ja yllytti.
Hän sanoi jollekin ohimennes-
sään: sNoi haukku teittiä lais-
kaks •. Samat sanat seppä kuis-
kasi taas toiselle ryhmälle, ja
pian alkoi kimotus. Mutta Ak-
kaata ei sekaantunut silloinkaan
muijain riitoihin.

Talkoopellolla tuotiin miehel-
le, jonka vaimo oli synnyttänyt
lapsen, lepänkerppuja - pässil-

le, koska sanottiin miehen silloin
olevan pässinkarsinassa.

Mikkelinä pidettiin taloissa
vieraspitoa; jo aattona tuli ta-
loon sukulaisia. Oli tehty hyvät
olvet, leivottu rievää ja tapet-
tu lammas. .Kyllä vieraat kir-
kosa kans olivat, luulen, mutta
hautausmaalla ei erikoisesti käy-
ty.» Sukulaisia kutsuttiin lähet-
tämällä sana, ja tulijoiden mu-
kana oli poikia ja tyttöjä. Niitä
aina kylässä kurklsteltiin ja päin
vastoin. - Mikkeliruntuna ei
tehty työtä. Sahtia juotiin ja tai-
si viinojakin olla.

*Joulutavat olivat moninaisia.
Kukin perhe vietti jouluaaton
omin väin. Jouluhonka oli tuotu
pirttiin ja pienennettiin tottoon..
YÖ valvottiin eikä valkeita lain-
kaan sammutettu. Lapset ja nuo-
ri väki peuhtaroivat permannol-
la olkien päällä, niin että, val-
koinen, vastamuutettu paita oli
jo aamulla musta. Kaksi kimp-
pua oli määrä olkia tuoda, mut-
ta useita kimppuja sidottiin yh-
deksi, että olisi enemmän saatu.
Olkia pantiin kovasti pöydänkin
alle. Oljilla suoritettiin kaiken-
laisia joululeikkejä, mm. karhun
imemistä. Tähän mielellään vie-
teltiin sellaisia henkilöitä, var-
sinkin piikoja, jotka eivät leik-
kiä ennestään tunteneet. Karhun
jalat ja kädet sidottiin hibnalla
kireästi. Kun siitä kiepsahti, se
veti •perseen kirreelle», Myös
puhkastiin suutarin silmää, on-
gittiin .kiiskiä ym. - Ehtoolla
oli annettu hevosille kauroja ja
yöllä vietiin niille sahtia.



Mikkolan Tiina' oli kertonut
(mainitsi Lunkaan Mäkil'än
emäntä 1937), että jouluksi pan-
tJi,iiJlJ sunzri ikaJkIk:u, pöydäilile,samoin
siankontti. Kallion Sakarin
emäntä vei jouluaattona 7 suur-
ta sika ansa pirttiin ja kuljetti
ne vakka kainalossa ympäri
pöydän ..

Tapanina alkoi talosta taloon
kulkea naamioituja pukkeja,
kurkia sekä jouluvalkoja ja
-muoreja. Kurki kulki 'kuma-
roisaas', keppi kädessä, jolla löi
permantoon, ja liikkuvilla leuoil-
laan nappasi ja ronkkasi katse-
lijoihin. (Könnön entinen isän-
tä Kunki sanoi sitä lliUlUltiJl:im[]IUlk-
si.) Olennolla oli mukanaan sak-
ki, ja miehet pyysivät juota-
vaa. Riikan Juha (=Jakobsson)
teki Hykkilässä valkoja, myö-
hemmin Ilmenin Janne ja Kelk-
ku-Antti. Valkolla oli kaarien
päällä valkoiset vaatteet, pella-
vasta häntä ja pää kuin hevo-
sella. Valkoakin kuljetettiin sa-
killa talosta toiseen. Kerran Ho-
kalla pojat sytyttivät valkon
hännän palamaan; siitä valkea
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putosi permanto-olkiin, ja oli ai-
ka sähäys ennen kuin saatiin
sammumaan. - Edellämainittu
Riikan Juha teki myös nuutin-
pukkeja. Mikkolassa oli suuret
sarvet (nyt Forssan museossa).
Pukin hän tänä olevaan vihtaan
kustiin ennen sisälle menoa.

- Saako pukki tulla sisälle?
kysyttiin.

- Saa kyllä, kunnei vaan kus,
ta roiski, vastattiin. Ellei talos-
ta mitään annettu, pukki heilut-
teli märkää häntäänsä, niin et-
tä vesi ihmisten silmille rois-
kui.

Vielä 1920-luvulla tuli Tam-
melasta Kallion kylään kurki,
jolla oli selfässä iso raiti, mutta
kun vastaansattuvien juopuneit-
ten kanssa syntyi nahinaa, pala-
si kurki takaisin. - Sipilän
Vammu oli 'verkkanen' (ahkera)
laittamaan ja lainaamaan joulu-
muoreille vanhoja vaatteita.

Jussilan veljesten ja Könnön
Heikin ym. kertomaa.

Forssan [,eM, 24. 12. 1961

Esko Aaltonen.

, Riistapoluilla Marskin ja Gallen-Kallelan
seurassa

Karl Fazerin maineikas riistanuartija Väinö Lindström
muistelee menneitä.

Viime vuosina on yksi ja
toinen tuonut julkisuuteen -
jopa peräti k'rjojen muodossa
- sen, että ovat olleet teke-

misåssä Suomen Marsalkka

2

Mannerheimin kanssa. Nyt
meilläkin on tilaisuus kantaa
kortemme kekoon. Emme to-
sin ole itse koskaan Marskia
silmästä sihnä.äp nähneet,
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mutta olemme käyneet haas-
tattelemassa miestä, joka mon-
ta kertaa on opastanut hänet
hyville riistapaikoille. Tämä
mies on Karl Fazerin ent. riis-
tanvartija Väinö Li n d -
s t r ö m, joka viettää vanhuu-
denpäiviään viihtyisässa oma-
kotitalossaan Jokioisten Kii-
pulla.

Riistanvartija Lindström ei to-
sin mi!llään tavalla dcorostanut si-
tä, että <Yli ajanut riistaa Marskin
pyssynkin ulotouville (ja tuskin
olisi tudlut si,tä edes rnaininneek-
si, ellemme olisi varta vasten
udelleet, Si11ähän 'Onermenkaik-
kea, ja voisipa sanoa )'1ks.inomaa,n
metsämies, jolle oli samanteke-
vää, Iketä hän 'j·O'Ultuiopastamaan.
Se näet ei mitenikään vaikutta-
nut Paillkikaan, ja riista ikiehtoi
häntä yhtä väkevästi riiin her-
ran ikuim marrinkin eurassa. Sitä
paitsi Fazerin erätovereihin ikuu-
hl;~niin paljon ikuuluisutnksia, et-
teivät riistanvartijat kiinnittäneet
heihin sen kummempaa huomio-
ta., Pääasiassa vain hyvä pyssy-
mies pantiin erikseen menkille.
Ja tåliaisiaikin oh Lindström tul-
j'ut tuntemaan monta. Yksi :kuu-
Juisillmmistaoli ollut Akseli Gal-
Ien-Kallela, joka ikaiken lisäksi
oli niin lupsakika mies, että ker-
toili riistanvartijoillekin metsäs-
tysredkistään Afrjkassa, jossa oli
ampunut jopa sarvikuononkin.
Kuusi miestä 'Oli tarvittu kanta-
maan sen nahkaa pois viidakosta,

Musta ennenkuim ryhdyimme
junuttamaan Lindströrniä hänen
eräkokemulksistaan, pyysimme
hän tä selcstamaan hieman elä-
mänvaiheicaan yleensä. Ja niissä

oliJkin .paijon mielenkiintoista
kuultavaa.

-Isäni 'Oliseppä ja ikotimme
sijaitsi tuossa, missä nyt on ikan-
sakoulu. Hänkin oli armoton erä-
mies, sillä muistan hänen kerto-
neen, miten hän jo 14-vulOt.iaalna
oli ampunut suustaladattavalla
luodikolla ,ythtenäpäiväna 14 tee-
rik ukkoa, Joten metsärreehen ve-
ret ovat minussa sukuperintöä.
Mutta isä ikmolimeidän [asten 0'1-
lessa vielä aivan tp:'eniä, esirn. mi-
nä, joka otrn toiseksi vanhin, olin
vasta 8-vuotias. Jäimme aivan
puille pailjaille ja niinpä minua-
kin ruvettiin kauppaslemaan
huutolaispojaksi. Tällaiselta ikoh-
talolta vålttyäkseni menin vapaa-
ehtoisesti, Karalle pairnenpdjaksi.
Noiltakin ajoilta olisi niin paljon
kerrottavaa, että siinä 'kuluisi
koko iltapäivä. Kerrarukin jou-
duiri hakemaan karjaa peninkul-
mais ta korvesta, jota sanottiin
Ki.i.pun 'Vanhirnmaksimetsäksi'.
Oli mahdoton ukonilma ja sala-
ma iski suureen Ikuuseen 'aivan
Jähdläni, niun etta 'kivet sinkoili,
jolloin minä lysahdin polvilleni.
Karja jäi siltå päivältä metsään,
mutta seuraavana päivänä elu-
kat Iöydettiin miltei 'kotihaan
veräjän takaa,

Voimien vartuttua pääsin ren-
giJksi, mutta jonkin vuoden
maantöitä tehtyäni päätin lähteä
katselemaan maailmaa vähän 'la-
veamrnalti ja niinpä tulin sitten
reissamneeksi tätä Suomenniemeä
Ahvenanmaalta ja Lappia myö-
ten. Tulinpa 'käyneeksi Muur-
manskissakim rautatietä rakenta-
massa. Mitään mukavaa puuhaa
se ei ol'lut, silliä esim. maitoa ei
nähnytkään moniin dcuukausiin,
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Vaikka riisumoartija Lindströmin harteilla onkin jo seitsemiin. vuosi-
kymmentä, käy hän vielä joka aamu tarkastamassa, näkyykö lähet-

tyvillä ketunjälkiä. Tottumus on todella toinen luonto.

amerikamsilavalla ja limpulla
siellä oli eletteva ja ääskiä syö-
tettävä. En Ikwltel1lkaJallsieltä
nuoan ~ksitoikkoisuuden takia

pois '1ähtenyt vaan sen tähden,
että herroilta loppui pahkkara-
hat. T'yöslkentelirnrne uomalai-
sen insinöörin alaisena ja hänel-
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!ä puolestaan oli sovittu matka
rautatiestä urakalla' rakennetta-
vanaan. Olimme silloin Kanta-
Iahden Vienanmeren rannikolla,
kUJIl hän eräänä aamuna ilmoitti,
ettei hän voi maksaa palkkoja,
kos:ka ei elesaanut mitään [itse-
kään. - Lahden tästä hipsimään
Suomeen päi,n ja teette viisaam-
min, joo noudataote esimerkkiä,
tässä on passinne, ihän sanoi.
Elettiin vuotta 1916, Ija me olim-
me rtav,a.llaan sotalakien alaisia,
joten kysymyksessä oli. siis kan-
kaarninen. Meitä 'lähti Ika!hde!k-
63Jll miestä yJittämään tunturei-
ta. Minä taavaisin yhteen me-
noon 80 'kilometri,ä eli Tunts,a-
joelle saa:kka, muut eivät niin
piltJkällejalksaneet. Minulla ei ol-
lut edes .kompassia, mn..utta'luotin
suuntavaistooni. - Tulkoon täs-
sä sivumennen sanottua, että leh-
mät minut opettivat metsissä
kulkemaan, Koirakim voi vielä
ikOI1jJOOIlooyä, muitJta Iehmä ei
koskaan, ja minä otin niistä op-
pilli parhaani muikaan. Tuntsa-
joella tapasin Iohenkalastajan,
joka olisi ottanut minut rengiik-
seen, häneHä kun oli hieman
viljelysmaata, JCll sitä olen katu-
nut, etten sinne verraetomille
riistamaille jäänyt.

Rovaniemelle saavuttuani siel-
lä värvättiin parhaillaan' miehi ä
vallililtöiihinHelsingin lähettyville.
Otin '.pestin', koska näin sain il-
maisen kyydin Etelä-Suomeen.
Meille osoitettiin työma:a Korsos-
ta, jossa elettiin Ikullin palIDkotyö-
leiri'liIä.Asunnoksi tarjottiin kyl-
mää .riihitä, ja kun oli talvi edes-
sä, päätir» etten sinne jää. Sairn-
mekir» sitten Juvan etsiä korttee-
.ria ihmisasumuksista ja tällöin

minä painelin metsiä pitkin. iko-
tLipUOileen:s.aalkka. Karan isäntä
otti minut ilomielin uudelleen
rengikseen ja niistä -ajoista saalk-
ka 'Olen täällä kotikylässäni py-
synyt.

Karadla ollessaoi tudin tutta-
valksi Karl' Fazerin riistanvarti-
joiden .pääUilkön ylimetsästäjä
Kalle Skutnabbin kanssa. Olin
sillQin~o kellistänyt monia ikettu-
ja ja ehkäpä tämä oli syynä sii-
hen, että hän pyysi minua riis-
tan varti jaksi, Siihenaikaan F aze-
rilI!I'aOlli kahdeksan rtäysi'Pa:llkka.1s-
ta vamtij.aa, aikaisemmin 'heitä oli
o11ut jopa 20. Tämä tapahtui
sylksylIä 1919. Syyskuukaudet
olivat koeaikaa ja idmeisesti mi-
nuun ohiilln tyytyväisiä, 'koskapa
vuoden alusta pääsin vakinaisek-
si. Ja siinä toimessa olin sitten
yhteen menoon vähän yli 25-
vuotta.

Fazer oli vuokrannut riista-
maikseen lkailkikijokioisten kar-
tanoiden selkä sen torppien ma:at.
Vaikka torper sitten itsenäistyi-
vätkim, niiden omistajilla ei ollut
metsästysoikeutta, sililä Fazerilla
oli kcntrabti, jota ei saatu rikki.
Kun riistaa oli hoidettu. järU<iJpe-
räisesti ja metsästys oli verrat-
tain rajoitettua, riistaa oli run-
saasti. Siitä huolimatta, että ket-
tukamtalkin oli melko vahva, oli
jänilksiä tavattomasti, miltä osoit-
taa sekin, että eräänäkin päivä-
nä herrat ampuivat niitä 4D lkap-
paletta. Olin värvännyt jouikon
pikkuposkia ajajiksi ja se tapah-
tui siten, että kuljimme harvassa
ket jussa kalistirnet kädessä. Nä-
mä oli tehty lkolmesta :IJ'U1IDpala-
sesta, toisin sanoen varteen oli
kiinnitetty nahansuikaleella ikalk-



si puunpalasta, jotka helistetcäes-
säkalisivat varsi puuta ja toisiaan
vastaan. Herrat ohjattiin par-'
haille passipaekoille eilkä a~kaa-
kaari, kun pyssyt adkoivat eri ta-
hoilla 'Paulkkua. Ja kuten sanot-
tu, 40 ristiturpaa sinä päivänä
herrojen iloksi kellistyi,

R uokimme j ärjestelmäilisesti
mm. peltopyitä ja fasaaneja,
mutta myös jänitksi:llekaadettiin
leilpäpllita. Toisaalta taas pidet-
tm ikettu-, kamahaukka- ja varis-
kanta lkuJriss"a.Riistanvartijat ni-
mittäin saivat ampua dcaikkia pe-
toeläimi-ä ja olipa vielä niinkin,
että jos herrat ampuivat esim,
ketun, sen nahka annettiin vart i-
jalie, siHe, jonka piirissä se oli
ammuttu. Niinpä minäkin tulin
ampuneeksi yhteensä 197 kettua,
14 hjlleriä; nelisenkymmentä
kärppää ja vieläpä muutaman
vesikori eli tuhkurin. Varrk-
sia olen ampunut toista tu-
hatta ja miltei Ikaiik:ki huuh-
kajalta. Eräämäkin aamuna am-
rnuin niitä viicisenkymmentä, jO'S-
klin VaID vähän yli 30 niistä löy-
sin. Aseenani QI'i .pienoiskivääri
ja muutamaa pääsivät metsään
saakka, josta en viitsinyt ,lähteä
niitä etsimään, puun 'alle oli pu-
donnut 33 mustatakkia.

Variksia, samoin kuin kettuja-
kinpitäisi mielestäni myös jon-
kin verran olla, sillä ne ovat
hyviä terveyspoliiseja, jotka pis-
televat sairaat ja vioittuneet yk-
silöt suihinsa Myrkytys ei ai-
nakaan ole hyvä keino niiden
kurissapitämiseksi. Vaikka aset-
telimme esim. variksenmyrkyt
latojen katoille, niin peltopyy-
kanta pieneni silti. Myrkkysyöt-
tejä nappivat varikset nimittäin
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tiputtelivat niitä latojen lähetty-
ville ja näin ne joutuivat myös
pyiden nokittavsksi.

Fasaanikan ta ei Jokiläänissä
ottanut menestyäkseen. Se on
liian kesy lintu, joka tulee aivan
nurkkiin ja niistä paikalliset
asukkaat niitä Jmpsivat; kun oli-
vat vihaisia Fazerille hänen
metsästysyksinoikeudestaan. Ja
myös kissat niitä verottivat, Ny-
kyisin asianlaita, on, jo toinen.

Fasaaneja syötettiin mm.
muurahaisen munilla, joita koot-
tiin seuraavaan tapaan: Aamulla
auringon noustessa mentiin
metsään tiivis säkki sekä lapio,
tervaa ja pari pyyheliinaa mu-
kana, Munad löytyvläitpesäJs1t;ätie-
tystä paikasta ja siitä pistettiin
tavaraa säkkiin. Niin monta pe-
sää tongietiin, että satiin säkki
täyteen. Se tyhjennettiin sitten
sileälle kalliolle ja paikan ym-
pärille tehtiin tervalla rinki
Muurahaiset yrittivät tietenkin
ringistä pois rakentamalla sen
yli siltoja, mutta tällaiset koh-
dat palkattiin. Ringin keskelle
asetettiin pyyheliina ja sen
päälle havuja. Kun muuta kei,
noa ei ollart muurahaiset veivät
munansa havujen alle pyyhelii-
nan päälle pois auringon poro-
tuksesta. Kun kaikki munat oli
piilossa, otettiin havut 'pois. Mu-
nien joukossa 'oli vielä muura-
haisia ja nyt pantiin niiden pääl-
le toinen pyyheliina, joka oli
kasteltu. Muurahaiset tarttuivat
kohta siihen ja ne sai helposti
puristettua pois. Temppu uusit-
tiin niin monta kertaa, että vain
paljaat munat olivat jäJljellä.

Mannerheimin kanssa metsäs-
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tämisestään Lindström kertoi
rnrn., että hän 011 ensimmäisel-
lä kerralla tehnyt tälle liian
matalan kokon. Oli kysymyk-
sessä teeri en kuvilta ampuminen
ja kun Marski asettui kokkoori-
sa, hän oli hartioita myöten nä-
kyvissä. - Minun oli nopeasti
sitä korotettava, sillä lentoaika
oli käsillä. Marski kysyi minul-
ta, mistä päin linnut tulevat ja
minä osoitin suunnan. Näin, mi-
ten hän odotellesaan katseli
kuulasta syystaivasta ja pelkä-
sin jo, ettei hän lintujen tuloa
huomaakaan. Mutta pelkoni oli
turha. Linnut tulivat.sieltä, mis-
tä olin näyttänyt ja Marski pu-
dotti kahta kaksi ensimmäisek-
si saapunutta.

Gallen-Kallelalle olin ajamas-
sa hanhia Talpianjärvellä. Tie-
tenkin myös Fazer oli mukana
ja muistaakseni joitakin muita-
kin herroja. Fazer oli etukäteen
lähettänyt rommitynnyrei tä,
joista teimme herroille eräänlai-
sia lauttoja ampuma-alustoiksi,
Meidän vartijoiden tehtävänä
oli vesi suksilla hiihdellen ajaa
hanhia herroja kohti. Linnut
saapuivat järvelle ruokailemaan
aina vasta pimeän tullessa, jo-
ten ampuialta vaadittiin hyvää
tastoa. Ma.inljjtuHa kerralda oli
hyvä tuuri, sillä saaliiksi saatiin
kahdeksan lihavaa taapertelij aa

Ja hanhenmetsästykseen val-
mistauduttiin silloinkin, kun
Karl Fazer kohtasi matkansa
pään. Hän oli sydärrvikainen ja
oli mm. minulle sanonut, että
jos hänelle jotain tapahtuu, niin
pitää ottaa liivin taskussa ole-
vasta rasiasta pilleri ja laittaa

se hänen kielensä alle, niin kyl-
lä hän siittä sitten virkoo. Sillä
kertaa me vartijat emme kuiten-
kaan mahtuneet autoon ja niin
olimme etukäteen lähteneet jär-
velle. Sinne ehdittyämme Käl-
kän isäntä tuli ilmoittamaan, et-
tä saimme lähteä takaisin, kos-
ka metsästysretkestä ei nyt tul-
lut mitään. J okioisiin ehdittyäm-
me saimme kuulla, että Fazer oli
kuukahtanut saappaita jalkoi-
hinsa vetäessään. Surumme oli
-vilpitön, -sillä hän oli hyvä isän-
tä, kisten poikansa Sven Fazer-
kino Mainittakoon, että tälläkin
kerralla oli myös Marsalkka ol-
lut mukana.

Fazerin kuolemasta kerrot-
tuaan Lindström vaipuu hetkek-
si ajatuksiinsa, mutta jatkaa
hetken kuluttua.

Monta juttua olisi kerror-
tava peltopyynmetsästyksestä-
kino Fazerilla oli erinomaisia
koiria, jotka tottelivat pelkkää
viittaus ta. Karl Fazer oli hyvä
ampuja ja aina kun hän sai
'tuplaosuman', toisin sanoen lin-
nun kummallakin piipulla, hän
oli kovin hyvillään. Kerran hän
toi mukanaan tunnetun kilpa-
ampujan Hubercin, joka taisi
olla peräti lentoammunnan Eu-
roopanmestari. Silloin oli kysy-
myksessä sorsastus ja olin teh-
nyt kaksi koklkoa Lirutupajun
luhtaan. Fazer kysyi minulta,
kumman arvelisin paremmaksi
ja suosittelin lähempänä rantaa
olevaa Hämärän tultua sorsia
ahko] saapua vadlari tuhoetomastd
ja kun sitten tehtiin loppuselvi-
tystä ilmeni, että Fazer oli am-
punut 15 ja Hubert 12 kpl. Kii-



vaimmillaan oli ammunta niin
taajaa, että koirankin konseptit
menivät sekaisin, sillä se ei tien-
nyt mihin milloinkin olisi ryn-
nännyt lintua noutamaan. Kun
aamulla kävin ,paikalla, löysin
vielä kolme sorsaa, jotka .pistin
omaan reppuuni. koska herrat
jo olivat lähteneet.

Tämän tapaisia juttuja Lind-
strömilta olisi riittänyt loppu-
mattomiin' mutta valitettavasti

"Sit tulikin laki,
kaI pat
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niitä ei mahdu enempaa yihden
jutun Ipuitteisiin. Esim. fiirvijah-
dit olivat todellisia tapauksia,
sillä ajajiksi saatettiin värvätä
jopa 70 miestä. Ajo tapahtui
muuten samaan tapaan kuin jä-
niksenajo kalikkametsästykses-
sä. Ehkä saamme vielä toisten
tilaisuuden haastatella mainei-
kasta rristanvartijaa.

For-ssan Lehtil 1. 2. 1962

E'. V.

et sioil' täytys
kaulas"

olla

95-vuotias somerolainen teräsvaari muistelee

Talvisen päivän puolivälissä
kaartelin kyläteitä ja metsäpol-
kuja pitkin tulevan päivänsanka-
rin pienelle, pienelle mökille.
Raotan varovaisesti pimeään
porstuaan johtavaa ovea, mutta
se ei narise. Tiedetään että tu-
van haltija on säntillinen mies
ja jornaavat saranat olisivat ta-
lon huonouden merkki, siksi on
isäntä voidellut saranat kunnol-
lisesti. Lyön voimakkaasti kol-
me kertaa eteisen harvoihin lat-
tiapalkkeihin, muka lunta jalois-
tani poistaakseni, mutta tiedän,
että se on vanhan kansan so-
vittu merkki siitä, että vieras
on taloon tulossa.

Ja siinä seisoo lattialla juure-
va ukko, valmistautuneena tuli-
jaa vastaanottamaan. Ryhti on
vielä ihmeen suora, ilmekiri my-
häilevä ja katse tarkka, kukahan
sieltä nyt taas tulee häiritse-
mään.

Hyvätpäivät
ilmanmuutokset
jåkäyntini syyt

vaihdettuamme.
pohdittuamrne

selvitettyärnme.

pääsemme luontevasti asioiden
alkuun. Todetaan yksimielisesti
että kahta ori se suuri 95-vuotis-
syntymäpäivä ja olisi mukava
kuulla elettyjä kakemuksia van-
han kansan ajoilta, sen elämän-
tahtia, iloja jos surujakin ja
työntäyteisen elämän kertomaa
ja näin juttelee Someron van-
hin asukas Matti S y r jäI ä ny-
kypäivän lapselle:

Mää olen syntyny kolrnastois-
tas helrnikuu.a 95 vuotta taka-
perin. Kyl niitten herrain kir-
jat taisinas vähä heittää, et se
syntyminen ols ollu neljästoistas
taikka viirestoistaskin, mut itte
mää tierän et kolmastcist se on.

Isä piti silloin tota piäntä
Syrjälän torppii kum mää syn-
tysin, ei sitä ennää 0'1 pystys se
on pantu tasaseks ja tasa Kima-
lan kylän syrjäs on nyt juur sil
kohr al Virtasen Jussin talo kun
sanataan Korvenojan paikaks.
Mää muistan kun mei isän kans
mentiin pitkilkin reisuil ja ker-
ran oHi;"} tualt Löökreenin vii-
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napränniltkin Joinsuusta hake-
mas sonnin ja suurten timuinkas
sitä mäskii, elukoil nääks. SiäJ
oli kans simmone prännitupa
kun sai käyrä Jämmittelemäs ja
sit kun siälj, misä nes suuret
ammeet oli viinaa käymäs, niin
siit pinnalt kuarittiin sitä vahtoo.
kun latapiuvaks sanottiin ja si-
tä sai mäskinajajat maistaat niim
paljon kun vaan viitti ottaa. Se
meni sit kovim päähän ja sin-
nen meikkin jäätiin isän kans
yäks, kun siel prännituasa oli
simmosii lavoi, et olkeim päälä
sai nukkuut. Sonni oli siäl prän-
nin alustas yätä ja sit vasta seu-
raaval päiväl mei mentiin kot-
ja».

Onko siitä Syrjälän torpasta nyt
enää mitään muistoa jäljel lä?

On siält toi lehmänsarvi tosa
tuvanoves, Siält mää sen toin
äitin muistoo kun se niit lehmii
ain niin uavas etteempäin. J 0-
ka päivä on siin viäl toi muisto
käres kun sisäl tullee. Aiti siin
sit viäl kohetti vierä sitä torppii
eres isän kualeman jä,ikeenkin ja
äiti oli simmonen hyvä ihminen.
Tost se oli melkein Kimalan
naapurist kotosii, Pörkkilän tor-
past, kun siin melkein sarnas
paikas nyt assuu se Mö,rö taikka
Joro, mikä sen nyt on nimi. Siit
saman mäen syrjäst oli lohkas-
tu simmone piäni maankappala
vanhal Pörkki nimisel ruatuso-
tamiähel kun siin sit sai asuut
vanhoil päivilläs. Toi Pörkki oli
sit äitin isä ja siält mun isäin
Kustaa sen toi tännen Syrjälään
omakses.

Kyl äiti viäl jutteli yhtäkin
merkillist asjaa kun hän oli piä-
nenä likkana paimentammaan
menos Kimalan karjaa, niin nä-
ki tavattoman mustan sauhun ja
valkjan leimuumist tualt Oovii-
kin lasitehtaalt päin. Aiti [uak-
si kiiruumrnan kaupal kartanoon
sisäl ja huusi et lasitehras pal-
laa. Juur silt sijaltas ne lasi-
tehtaan herrat hyppäs ratsuhe-
vostes selkään ja riänsivät sin-
ne lasitehtaan palloon, mut ei

siit sit mittään pelastunnu.
Kaikkein surkjempi asja oli se
kun se nätti piäni kirkkokin
siäl palo. Ei mikkään kirkon-
kello niin kauniistas soinuk kun
sen lasitehtaan kirkon kello
kun tuli tualt suurest mailmast-
kin kotja ja sai sen taas pitkäst
aikaa kuulla».

Kyllä kai Matilla olisi mon-
ta muutakin muistoa noilta van-
hoiltaajoilta sanoin, kun huo-
masin, että kertoja pitkäksi to-
viksi oli hiljennyt muistojen pa-
riin.

,»,Voi,voi kyl niit olis vaikka
kuinka paljon kun joku vaan
kuuntelis joskus. Keskipäiväm
pualeset kylätkln kuulus tost
aikanas toisseen maaherran lää-
niin eikä, ollenkaan Somerol.
Not Kerkolat, Talvisillat ja Hän-
tälät nek kuulus vallan toiseen
lääniin ja kun mun vanhempain
kertos, e~ä kun siält joskus via-
raikin erotti. niin sanottiin et tul-
lee viarai niin kaukaat et oikein
toisest maaherran läänist asti.

Täst se meni vanha härkätiä-
kin läpitte kun tualt tullee en-
siin vanhan Saukoliinin kartanon
tykkööt tohon Kärlääseen ja siit
tänne Kimalan alipualitten ain
tonne Rautlaan koskel ja siit se
sit meni ylitten simmosen ijan-
dcaikissen huanon sillan päältä
Sit oli kahrenlaisii aitoi, oli sirn-
mosii kylän yhteisii kylän aitoi ja
nek kulki sen kujan molemmil
pualil, ettei elukat olis pellorl
päässy ja sit oli simmosii talon-
aitoi, kun suuremmis paikois oli
sen asuttavan piirin ympäril, et-
tei siakkaan olis juur nurkkiin
päässy tönkeernää, Net Kimalan
vuaskuntaset siat kyl kulkiniit
kujjii pitkin ain tonnen Saaren-
taam puaia vaikka on monta ny-
kyaikast kilometrii vällii, Net
tönkis mennesäs kaikki tien-
penkkaat kärsilläs rikki ja kun
pääs-ivät saarantaalaisten nurk-
kiin niin siäl ne oikeem mylläs
niät oli nurkkakivetkin vaaras.
kun nes siält ruakaatas haki.
Saarentaan ihmiset vihas niit ko-
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Päivittäin Matti puuhailee _virkeänä .monissa askareissaan, Eräs voi-
manlähde vanhuuden päivinä hänellä on raamattu.

vin ja kohettivat aijaat koskest-
kin ylitten Rautlaan puala, mut
kyl sikakiri katos tiätää, eikä niit
sinnem puala millään saanu me-
nernää.

Sit tulikin kyl simmonen la-
ki, et sioil täytys olla kalpat
kaulas, simmonen puuvärkki, et-
tei sika olis päässy airan ra-
vost toi.selpuala tarhastas taikka
aitauksestas, kun net teki teilä
niim paljom pahhaa kun töiiKe-
sivät kaikki tiänsyrjät rikki ja
muutenkin olsivat siin olleet kul-
kevaisten tiälä ja lopultas kiäl-
lettiin kokonas sikkain irkipitä-
rninen, i :

Oli niit mettänelukoikin paljon
enemmän kun nyt. Oli karhui ja
sussiikin. Mun äitiinkiri jutteli,
et kerran Kimalan piikalikka
meni heinäväel evväi viemään
tonnen takaniitul, niin mettäpo-
lul tuli karhu sen li'kam perrään,
mut ei likka uskaltannu yhtään
takanas kattoot, kun huarnas et
karhu otti hammeenliäpeen suu-
huusas takkaaltpäin ja siin sit
vaan mentiin niitul. Siäl iheinä-
väki huarnas niitten tulon ja ru-
pesivat oi.kein kovin huutamaan
likal, et karhu tullee sun perä-
säs. Karhu peljästys sitä kov-
vaa huutoo ja lähti Niinisaaren
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Kovin se karhu kyl suuttus sim-
mosest huutamisest ja tappo sa-
mal kertaa siäl samas mäjes sit
suuren härjänkin.

Tosa taas kerran Kimalast vä-
hän eteläämpäin karhu ja här-
kä tappovaj toinen toises. Här-
käoli saanu suurten sarveis kans
likistettyy karhun simmost nuar-
ta koivun kylkee vastaan. Kun
se koivu anto ain vähä peräks,
niin härkä luuli, et nyt se kar-
hu siält taas tönttää vastaan ja
paino ain vaan taas uurestas
suurii sarviitas karhun kyljest
läpitten. Siit nes sit löyrettiin
seuraavai päiväl, karhu kuallee-
nas koivuu vastaan ja härkä siin
viäres, sarvet syväl karhun kyl-
jes ja sihen oli härkäkiri tuket-
tunnu.

Kyl se härkä hyvä vetojuhta
oli ja vahva. MUt vahva täytys
olla härjän ajajakin. Jos silt
härjäl! kuarma kaatus niin se
pakkas menemään vaan jolle;
saanu toppaamaa. Kuarma täy-
tys nostaan äkkiin pystyy ja muJ
oli tota voimaan silloin niin, et
kyl se ain kerral nousi. Mut
muuten net härjät oli kuuliasu.
Net tuli ajomiähen peräskin
monta kertaa simmottoon kun
miäs käveli tiälä ereltpäin verä-
jiikinaukasemas niin härkä tuli
kiltistäs peräs.. Ihmiset sit sano-
kin, etä siin härkä aijaa taas
miästä.

Nuarures mää joutusin kans
tonne Urjalaan reserviin. Arvan
nostos mul tuli nummero 22 ja
taitaa se nummero viäläkin tual
jossain korjus olla. Sitä Honko-
lan kartanon herraa sanottiin
siäl päin Vanhaks Peuraks taik-
ka joskus amiraaliks ja se käski
meitin sinnen leikkisottaakin pi-
tämään, mut se olis pitkä juttu.

Ja taas tuli pitkä tauko Matin
syventyessä 'hiljaisuudessaan
muistojensa pariin. En olisi hen-
nonnut keskeyttää tätä herkkää
tunnelmaa, mutta jatkoin kui-
tenkin: No kuinkas tuli tämä tu-
pa tehtyä ja kuinkas ne ajat nyt
kuluvat?

Näit paikkoi omisti simmonen
Pistooli-niminen isäntämiäs, kun
joskus tukkipomot kans huusi
Reisu-Pyssyks mettäloftein hak-
kauspalkkoi räknätesäs. Se sama
Pistooli jäi mul vähä velkaa kun
sen asjat meni vallan uuruak-
kcon. Mul erotettiinsit sen
maista tämmönen piäni maan-
kappala kakskymment askelaa
kanttiis ja mää sain ostaan sit
tualt toispualta järvee Kankaan-
pään vanhan rihen ja siit mää
ittes sit hakkasin iän tuvan oi-
kein kuivist hirsist, Lämpynen
tää kyl olis kun vaan vallejaa
polttais ja kaikki mul tääl on
ommaa tekkoo huaneenkalui
myären.

Siin aamuhämäris mää nousen
ylös, ettei tarvitte tohon van-
hanpiikan tuijuun valkjaa pan-
na sauhuumaan. Mää keitän sit
kaffee taikka puuroo taikka jot-
tain keittoo ja sit mää panen
tohon hellanpäälä näit suurii
tuahenkäikälei sil tavaI et tuahi
puali on heilaa päin, ei se siiri
millään palamaan ruppe, mut jos'
pannee ton parkkipualen ales-
päin rautaa vastaan, niin se rup-
pee kytemään ja kipinöittemäär..
Sit mää istun tohon tuahenpäälä
ja lämmittelen siin niinkauvan
'kun Iämpyselt tuntuu. Sit siin
kaikkein kirkkaammal keskipäi-
väl mäa luen lasein kans tota
Raamattuu taikka Virskirjaa ja
leppään sit kans aika paljon
päivääs. Kerran viikkoos mää
käyn tual kauppa-autos k ilomet-
rim pääsä jottain särvint ha'ke,
mas. Täs viäl toisenatalven mää
kävin suksein kans maitotinkiT
tual kaukempaa, muttem mää
saa ennää laskettuut niin mäk-
kii ja lourui ja nyt mää saan
maitoo täst likkiit. Kyl mää tä~
hyvin toimeen tulen kun sais
vaan olla rauhas. Ne om muu
tahtcnu tonne Kunnalliskottiin,
mut emmää sinnen kenenkään
vaivaks meno On nek kyl käyny
muu kattomas, tommonen piiri ..
miäs ja joku tarkastaja ja hyvä



on jos .näin kuivii puita toimit-
tavat.

Kaikesta huomaan, että Matil-
le on kaikki kaikessa tämä pie-
ni asumus. Se on hänelle rakas
ja kallis. Ei hän haluaisi vaihtaa
sitä mihinkään maailman kultiin
ja kunnioihin, ei mistään hinnas-
ta ja vie-lä vähemmin-hän haluai-
si olla vaivaksi kenellekään. Ei
tosin ole häntä käynyt katsomas-
sa sosiaalilautakunnan puheen-
johtaja sen paremmin kuin sih-
teerikään, sellaiset tehtäväthän
heille eivät varsinaisesti kuulu,
mutta juuri siitä Matti on hy-
villään kun kaikenlaisia herroja
ei häntä käy pelottelemassa van-
hainkodillaan. Menkööj itse sin-
ne, olette siellä lähempänäkiri jo
on Matti tuuminut tällaisille eh-
dottajille. Hänelle riittää hyvin.
jos joku piirimies tai tarkastaja
käy katsomassa, onko hänellä
tarpeeksi kuivia puita.

• Viime uudenvuoden aatto-
na oli kuitenkin Matille tulla
suuri onnettomuus. Hän oli pan-
nut hellansa päälle puita lämpe-
nemään. Tuli oli niissä päässyt
ilmiliekkiin ja naapurin naisväki
oli aamulypsyn päätyttyä huo-
mannut, miten tuli loimottaa
Matin ikkunasta hangelle oudos-
ti. Kiireen vilkkaa juoksivat Ma-
tin mökille auttamaan, mutta
perille tultuaan huomaavatkin
että Matti on saanut jo tulen
sammumaan. Tämä on arka koho
ta. Ei saisi järkimies niin huo-
limattomasti tulta pidellä, että
se pääsee haaskaantumaan. Sen-
tähden en halua siitä hänelle
mitään mainita tai kYSy2.

Siirrymme hiljaisuuden jäl-
keen toisiin asioihin. Menemme
katsomaan Matin ikiomaa pien-
tä saunaa, josta hän suorastaan
hellyydellä puhuu. Siellä on
maailman paras löyly, on mus-
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tuneet kiuaskivet ja jykevät
lauteet ja vihdantuoksu Ja JUu-
ri äsken hän oli taas siellä jo
käynytkin varustautuessaan viet-
tämään suurta juhlapäiväänsä.

Haluaisin niin mielelläni ky-
syä hänen pitkän elämänsä pe-
rusedellytyksiä, miten voikaan
elämä jatkua lähes vuosisadan.
Jälleen tunnen itseni avutto-
maksi ja jätän sen tekemättä,
sillä viettäessäni muutamat tun-
nit hänen luonaan, jotka liit-
tyvä t hänen vuosisataiseen elä-
määnsä mittaamattoman lyhyi-
nä osina, olen pelkästään kuule-
malla korutonta kertomusta
havainnut, että ne tekijät ovat
olleet: Kova työnteko kautta
elämän, sauna ja raamattu. Ol-
lakseni rehellinen voisin sanoa
että ehkä ne yhtä hyvällä SYYl-
lä voitaisiin panna, toisenlaiseen-
kin tärkeysjärjestykseen, mutta
lopputulokseen ovat kaikki ol-
leet vaikuttamassa, sillä niin
elämänmyönteinen on vanhuksen
kertomus ollut. Siinä olisi meil-
le nuoremmille monelle oppimis-
ta.

Siksi valmistelenkin jo lähtöä
talvisen illan hämärtyessä.
Kuitenkin kysyn vielä Matilta,
mitä hän nyt haluaisi nuorem-
mille antaa elämänohjeeksi suu-
ren kokemuksensa perusteella.
Matti hiljenee, vetää monet sau-
hut piippuystävänsä sydämestä
ja lausuu sitten niinkuin pat-
riarkka:

Tee työs reirustas ja ahkerast,
Jos sul on [uhta-ajoi taikka hei-
nätöitä ja elonleikkaamist, taik-
ka jos sää oles misä tyäsä tah-
tos, niin koita ain parhaampas
mukkaa. Kaikki muu siunaantuu
sii t si t ittestäs.

Forssari Lehti 13. 2. 1962.

Leo Suvenmaa
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Jokioisten kelloseppä Kustaa IlI:n hovissa

Lounais-Hämeen nykyiseLtä
talousalueelta on vuosisatojen
kuluessl'1. lähtenyt maailmalle
monia merkillisiä persoonalli-
suuksia, joiden elämänkaari on
ajoittain kohonnut sangen kor:
keallekin ja ulottunut jopa eu-
rooppalaisten kuningashuoneit-
ten piiriin saakka. Valitetta-
vasti historian ankara seula on
miltei poikkeuksetta päästänyt
useimmat tällqjsista henkilöis-
tä lävitseeJ! heihin tarttumatta
ja niin on heidän muistonSl'.Lja
edesottamuksensa jään1e·etelä-
mään jälkipolville pääasiassa
joidenkin harvojen, sattuman
aiheuttamien muistiinpanojen
tai pelkän perimystietouden
varaan, usein vielä pahoin väli-
ristyneenä.
Efläs nJilSlbäharvoista «merkki-

henkj,lö~smä,«, jotrrm Loumads-Hä-
meen a,mee.l:tJal:äJhltenleinä jla silt-
temenin rnelkodeta maimeuta saa-
V1UIttarrema ovat sm1Y'trtJäJnlOOtä1tJ-
sestäärs jOil1lldn verran varmea ja
hiJSltoldawlisiin tosd>asitodthrim,PeI"IU'S-
buvaa aaetenntista aineistoa, on
jokioi sladnen ~eJ1looeppäJffieSJ1Ja["i
Juho He n, r iIk ,SS'O n, joika 1700-
Luvun vapauden ajem pyörteissä
OIlIDJ'SltuJvalitl3lalrna,aIl'.i'bSleHeeID.lu-
jan j aJlami,j.an ·amm'attiikUIDItiaID·sa
kärldmdJehJenä j,a jolk.a mainstaan
riwmikiJn h uornailtta'VI3IS1Saasemassa
lwiJn kUlnin.glals 'KJuISliJaaIII:n toi-
sena hovikeltoseppänä.

JOKIOISLSTA MALLMALLE

SiJiJbä·,että edes [ossakin mäJä.-
råri ta·l'kikoja· ja varmoja t:etoj'a

jlokiolilSllaritSlen ikell[oseppä!mesrtJariln
e1älInäSlbäon siilTtYID~t j,äilikipolvill-
Le, on vastuussa tUlIllI1JertJtIUiruotsa-
haiJnteTIIbihliofiilH·, ilci<rjastemies ja
SltllU!TlhU/lIl!andiSliJi.A. F. A r '1:a n -
d e r, [oka rrsuiden toimiensa
ohessa on mm. :1JehinJyJtvar,sitn· laa-
jan työn t1JutkiJeslSlalalIl:Rluioosin
kelloseppierr ,ammaltttilkuITIID.I3'll-hils_
torjaa Ja' Ruousi.Suomen taidle-
teollisuutta 1600-17{)O ~u~a.

Rluotsall:aistEm iliäJhJteirtJtenmUJ-

kaan J0010 HcikilTIlp~a, HIen-
riksson, jOlka adkadsemrnim myös
k:äJytti nimeä Spjutt, nähitäväSlti
suknins a V1aln[)jan sotitlalSlJ'lilffilen
mukaen, syntyi 'I1amtmJelan,Joki-
oisissa (i JokIkIi>s) seppämestardn
po~a!liaJ VUiOlDlDlaJ173,3, rmabta syIIl-
tymäJpäJNäSltä ja lk·Ululk:arudJesba·ei
ole 'säitly:nJyit ,talr!kllma, tietoa. Hiä-
neTII ilSläTllsäol:i IID'emilt'aliltoineID'ja
kiäluevä mies, jolta, Juho lienee
perilTIlY't >tai~mulkiSlenlsa ikJeUose-
päin ·ail:aIHe.Isä työskentJeH· seppä~
nä JoIkidomen lk:aJTItllJIlIOiI1ail!u!eel1a,
mu1rtIakutoldJ todermäköisesti
vuonna 1749, joLlom poi!kalkitnJ !\x>-
puhlisesti >1äthlti koroilSI€'UoolrtJaan
maarliLma1ltle.

Jdki'Oilsill'a'LslenHEmriikss'OlDdlnsu,
kiua .suoraan alenevessa polvessa
el:äJä yhä, vil8lJä Ruotsissa, Göte-
bOI'gissa j a 'DUikihJolIJ'l1J!lJSlSa,j a SlU-

VUID nyikyilsilstä jläJSlelDi'S!täon \k,aJksi
edelieen perinluee1ltuse1!~äJilreltloSle-
päin U/TallILa.Tässä, sU/V1UISlsalkiUJlIk!e,-
van persmätiedon mlUikalaln J000

Heikirspodka l,äMi Jokioislsta ikJe-
SläJlHä1749 ailukSli TtmikiutUID"missä
työskenteli seuraevan V1UO.dJen;811:-
kuun saalklka ikieiHoSlepäJTIlOippillala•..



nai j>a j oå!sIsalkiJntiJLapärllSltä!iJssäJse·
kiä opisikelil T1~. Seuraac
van vuoden alnnssa hiäm, !kIil!"joifteit-
taiaan aiiJrei,SJ1;a'alnJdkioiJSiliJn ärldull-
1e:en ja lkah<l1eillJe v,alIl'hemmaillLe
V'e1jeaween, silirlyri' ailulksi Upsa-
laar, j a sl~ttemmilI1 'llUlkihlOll:rnal8Jn,
iossa ihäUlJell'1Vla;rhradis'immalt vad'-
heensa OV8!t osaksi hämälräJn pede.
OOISSl8!,kamne s hänet sy.k!sy lää
1752 wlVa:ta8ln tummetun, «oo:rolQ-
gin» Eskrl VHeni!UJk:sen oppidaarra.

OPPIA JA OPINTOMATKOJA

Keldoseppämestardn anvon saa-
VJUJttamiJnloo,ei 17100-,bllV'ullill8'suin-
kaari oH'UIt 'rue'lppo,a ,siiliLä useim-
mdsse madssa Wllad1rtJ1Jilin,sililhJen: 5
oppipoilkavuosta, väJmmltään, 2 Ild-
säJliliV'UlO'tta ja sen jiällik€len viedä
hyväiksyttJäV'ä taridolll!IlJä,yttJemes-
rtadnkkj aa V'8!I'Voo,. Siten kelllo-
seppien ammart:1JiJkruJnt8Jsäilll:yi' ja
QIIl: .sårtJ1Jemmtlnkin,S'ädilynl)"t yileensä
sangen 8Jmmatbtrilta!i<toWsema.AlrWan-
deTimr ti:ertJämäJn mullm8lll jroikiois-
Iaienuorukainen J UIho Hen rilksson
ty~silmn:teili vaeuhempena oppi-
podiklansl8' Ville!llJitulksen lili:kkie€lssä
vuoteen 1754 ,saalldm, j0Jlilloiln:hän
- <1JodoenJIl!älköisJesltli,pienter» sääs-
tövarojenea ja mestarinsa suosi-
toosen. ,tUJrVi:n,- martJklUlSltliEm:g-
l:a'lJlti:im'1JäydenItJämäiäJn, opiJn:toj,a8n
kJUJu:l'llJll.€lIl'gllamltrilJ.;aioonlreIlilOiSeipäJn
eli horolJOgi:n, !k'll1Jen sdil}ren aii-
kaao hienoSJtrl.l sanottiin', James
WU1l!1101ll1g'hbynlpallvelru!lmessa,. ViIL
vyt1JyOO!nItää1llJäl 'lähes Ikalkisli,vuot-
tai hän vielä 1:ek:i maJtlkan Sveet-
siiln! ja' ,Salks'8ian IliilikIkruJen,a;jan' tJal-
van rruukaan wljeskJel€'V1an'a ki •..
säJL1inläj1aoSlUJOri,tta:e1IlikiellJlojen,ikor-
j'a,uik!Si,a eri pailldmkU'lJlru]'lIa mat-
kansa varrell a, ThImä, oHIkim vällit-
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tärrn:äJtÖiIJ.,tJä,SIill'Lä:lJi.!ilko}apääomea
ei! SUlOlrrl'8a'8iISlTIIUQ~alilseilila'vae-
manka an OIillrut kiäytJebVäväJnäiälru.

On iikmei,stäI, €I1JtJäJ UJhJoHen-
nsksson palasi RlulortJs1in joslku.s
1757-17'58 vadhteessa, joliloim' iIDs-
kiil VillJemulUIs jlälJl:eem' otti hiänlet
pad velukseensa vanhemrnaksf k:i;..
säJHliiksi ja: sm'teunmi'n mnnntamda
VUlolsi'al myöhemenirr tasaveetei-
seksi yhtiölouanppanilkseen, M'€s-
lJa:rinlk:iJrj1allllSa, Heneskssoo sai
Ruoteissa vuonna 1759 ja mesta-
riIIlJäJytJtJeemä!olriJeriltnä:i'n sirotekoi-
nen rolkiQIkopendyo1i, joka myö-
hemmässä vaeheessa si:iIrJby>iVillie-
nrirulklsen sUV'UlHe.

Perimätieden rrrukaar» Hen;
rdlkJslson olldl paidsi rtiadlbav8!kiellilo-
seppä myöskin melkoinen kelksli-
jä', joikal sovelsi omea pilklkulkek-
silnitäjläOO moneäa eri aJla.l!l·a,s:eikä
äJliyikäs ja monspuoldsestd sivisty-
nyt persoonaillisuue. Udikomuo ,
dohtaan ,hJä:n'ob 'kookae ja tumma
ja hän€ll!1ä oli' erittJäiln hyvä lau-
LtmäJä:ruil.Vuonna 1762 hacu solmi
aviOllti<1Joml IkJalUlppiJa'anl1Jy>täirEliisa
Hanssorrin 'kanssa, j'olkl8JsyiIlJIlIy1Jti
hänelle kaiiklk:ioa8Jn 4 lasta.

KUNINKAoALLINEN
HOROLOGI

V UIOOieI1I 1762 j.ao 1773 V'i:illillse1lb
aljla[ta eiJ J utho Hen,rilklssoll'ilsta, olle
säJillYll'1y;t;mitään mainli'tltaMia, tie-
toja, mistä' päätellen hiäJru vi€ltrti
TuIkholima'ss8J r8JUJhal!1i:stl8!porva-
rlselämää ja' hodrtJeildylhdJessä V8Jll.L.
henevarn 'l!iikekumppandll1lsla: iklallllS~
sa menestyvää lkieL1k:JlserpänaHlkelt-
tääJn. Vasta vuonna 1774, SI€IIl
j,äJlikeen kun kumnlgals 'KIUISJtalBJIU
oLi DOuSlSUit v81Lta:ilstuJimeilllieilooil-
m:ioon V'llIO'tJtJa,a:illmwsemm.iln, mn€lt
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eräässä alsi:aJkia:jia'ssla mlarun1Jtaan
hoviJlmLLosepäJllI tiJllalpäå'slapulai<se-
na.Miailslteri Arlander kentoo,
ei~bäJvatilkika Hemmilk1ssomdJs1:aJei
koskaan trUJUUlt vmalilillsra ihJOlw.
keilUoseppälä, milkä olJiJ varsin ta-
vod;te'liuu asema, hän epä:ill1emäJ1Jtä
oli, hyvinilcin wäJhedisessä yMey-
dessä hoviin, 'lro.sIk:a.:mm. tiede-
tä:än ·avUlstaIlJeen mrorta kUlIli:n-
galslta j:oidemlkiJn slota:tJelkniilillilsten
keksendö }en sIUIUlnn:iJtJte!Juts,slavuon-
na' 1778. Seuraavana vuorma ho-
rolog] J. H. Hem-äksson sai !kru_
nånlkaaiLta !ra!harpall!IDmIl1lon «lk1or_
va,am'atJtJom'aJSlta avustlUlks:elSJtlamo,
ndssa mekalan'~stiJsS'a työ suocieuk-
sissa«, jotdca osaksi koslkirvat
näJybuäJmö~ai:tte~ttlen s'UlunntiJ1Jbetluja
hovsoopperessa. Näistä tosiasiois;
ta pääJt~Hen 'Sluomaltal~srpoiJkanäyt.
iJäJä valllanmeen itbsleUeen hyvin-
kim arvostetun ja ik'UlIlJnd>oi1Jebun

aseman Kustaa III:n hovin pii-
rissä, ~äsrtä nansskarasiaan Slijni•.
tettua, eri:Mläin rta~dolk!a'srta lkelJloa,
jolkat kuului kiundJnlkaalIlJ jdkapäJi-
VläilsHn Ikrä~ttötarpeåJsHn, piJdetään
Henrikssonin sUJUnaltJt'eliemalIlJa'ja
vallimilS'ta[llJa:na, vaiJkIk!a keHoSlta ei
olekaan löytyny11;: asiaa vahvista-
vaa srilgneea:alUlst'a.

Poi'kkeuksedldsen :koI1keilslilin,pid-
I1eåJh:inpäässeen jokdoielaiseru IJreJ-
JtoSlepäJn elärnä katkesi kuume,
taluti:i,n Tiulkhollmaisrs'a verrattain
vaehain, syyskuussa 1792, joliloliln
häm vasta oli 5,9 vuoden ilkäim:en.
Hänen pojietaem ei yhdestäkäär;
trulllut työn j1altlkajaa, silJl1i Iiiik-
keen peri vävy, mUlut.a jlO pojan-
pojissa oli jäJLlleten kaksi kello,
seppää, joista SlUikUiperinmie sit-
temmän on jla!tlkrunut.

Forssan De!hti 4. 3,.1-962,

Vesa Syrjänen

Salkola - metsätöiden varassa toimeen-'
tuleva kyläyhdyskunta

Kylmä pohjoistuuli tuiverteli
ilottomasti kinoksia kylän ku-
jille kasvatellen Salkolaan tu-
tustumassa 'käydessäni, Oppaak-
seni olin saanut piirityönjohtaja
P. E. To i v 0 sen, joka lähes
lkolrrien vuosikymmenen ajan on
hakkuulotteja ja raivaussavo-
toita salkolalaisille j ä,rj estellyt.
Hän siis tuntee kylän ja, sen
asukkaat. Itsekin somernieme-
läisenä Toivonen on myös pe-
rusteellisesti tutustunut kylän
menneisiin vaiheisiin.

Tiesin, että Salkolaa pitäisi
kuvata kesänä, jolloin [ärven
laine lyö iloisesti valkoisiin hiek-
.karantoihin, pihapihlajat kukki-
vat ja pellavapäiset lapset tel-
mivät mansikka-ahoilla. Mutta
silloin ei kylän elämänmenosta
ja taistelusta leivästä saisi yhtä
todenmukaista kuvaa kuin tal-
ven .tuiskui lla,

Mutta jospa ensin luomme sil-
mäyksen kylän menneisyyteen.
Se on sikäli perin harvinainen,
että koko kylä on samalla ker-
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Näkymä Salkolan 'yläkylästä'. Kuvassa oleva rouva on oikealla nä-
kyvän talon emäntä Maire Iloniemi.

taa vaihtanut omistajaa. Tästä
syystä myös sen tilojen asuk-
kaat ovat vaihtuneet, joten pe-
rintötaloja siellä ei ole, vain pa-
ria entistä torppaa on sama su-
.ku hallinnut enemmän kuin su-
kupolven tai ,kahden ajan.

Kylän .synnystä kerrotaan
paikkakunnalla yhä vielä tari-
naa, jonka mukaan joku erä-
mies olisi tienoolle saavuttuaan
mieltynyt sen .kauneuteen päät-
täen palata sinne myöhemmin
vakituisesti asumaan. Varmis-
tuakseen siitä, että löytäisi pai-
kan, hän oli pystyttänyt jär-
ven rantaan pitkän salon. Siitä

muka sekä järvi että kylä olisi-
vat saaneet nimensä. Tosiasia
kuitenkin on, kuten prof. Esko
Aaltonen on maininnut, että
seudulla lienee ollut Tammelan
Kuuston kylän Salko-nimisen
talon eränautintamaita ja tästä
niin järvi kuin sitä, ympäröivä
tienookin on saanut nimen Sal-
kola.

Jo 1539 Sa1kolassa on ollut
Puuska-niminen talo, joka sit-
temmin On jaettu kahtia, jolloin
kan ta tilaa on ruvettu sanomaan
1.50-Puuskaksi ja siitä erotettua
tilaa Vähä-Puuskaksi, myöhem-
min Heikkiläksi. Kylän ·kanta-
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tiloiksi on edelleen luettava
Nuutila, Riukula ja Tuomola.
1600-luvun alussa kylä läänitet-
tiin eräälle Treidenille ja myö-
hemmin sen sai Katariina Nö-
ding. Tämän jälkeen kylän sai
elinikäiseksi rälssikseen Katarii-
nan vävy Arvid Gyldenär, mut-
ta hänellä ei liene ollut 'Iäani-
tyiksestään' suurtakaan iloa, sillä
1656 kylän tiedetään jääneen
miLtei autioksi ja määrätyn sä-
terikartanon alueeksi. Kartanoa
ei kuitenkaan koskaan perus-
tettu.

Elämä Sal'kolan korpikylässä
lienee aina ollut ankaraa tais-
telua [okapäiväisestä leivästä.
Veroihin ym. 'ulostekoihiri' tar-
vittu raha on hankittu tervaa
ja sysiä polttamalla ja monet
niihin viittaavat paikannimet
osoittavat, että tämä elinkeino
On noilla, seuduilla ollut varsin
laajamittaista. Mutta kitsaasti
on leipä lähtenyt, koskapa ky-
län kaikki tilalliset myivät
maansa Forssa-yhtiölle vuosina
1897-1901. Tilojen yhteinen
pinta-ala oli n. 1.300 hehtaaria
ja niiden yhteinen kauppahinta
oli 90.500 markkaa. Kuvaavaa
on, että kaikki :kävivät itse tar-
[oamassa -tilojaan. Saamillaan
rahoilla, talolliset hankkivat it-
selleen uudet tilat rintamailta.
Yhtiö vuokrasi sitten peltomaat
rakennuksineen niitä haluaville
ja näin koko kylän väki käy-
tännöllisesti katsoen kokonaan
vaihtui. Vain joihinkin torppiin
jäivä,t niiden alkuperäiset asu-
jat. Torppia oli tuolloin yhteen-
sä 13,

Nyt paikkakunnalla alkoi uu-

si aika. Silloinen 'maalta pako'
päättyi, sillä yhtiö aloitti jäT-
jestelmälliset hakkuu- ja rnet-
sänhoitotyöt, joissa riitti ansio-
työtä paitsi paikkakuntalaisil.le
myös souvareille, joita saattoi
saapua hyvinkin kaukaa. Yhtiö
jatkoi tilojen ostoa ul ottaen ne
naapurikyliin ja osittain myös
Pusulan puolelle niin että sen
omistama alue, josta sitten muo-
dostettiin Salkolan piiri, käsitti
yhteensä 2:900 hehtaaria, Torp-
parilain voimaantultua myös
Salkolan tilat uudelleen itse-
näistyivät, mutta, täma ei sanot-
tavasti muuttanut kylän elä-
mäntahtia, sillä ansiotyötä tar-
vittiin niin kuin ennenkin.
Maanhankintalain perusteella
yhtiö joutui luovuttamaan Sal-
kelan piiristå alueitaan 1.100 ha
maansaajien yhteismetsätksi,
mutta yhtiö osti menetetyn ai-
lalle uusia metsäalueita niin et-
tä piiri nykyään käsittää 2.000
hehtaaria.

Vilkkaimillaan elämä Salko-
lassa oli 1920-luvulla. Kaikki
puutavara kuljetettiin siihen ai-
kaan vesireittejä myöten, ku-
ten oli tehty jo aikaisemmin-
kin, olihan sitä varten kaivettu
uittokana vakin. Salkolanj ärvestä
Liesjärveen. Mutta ennen tilojen
Forssa-yhtiölle joutumista puu-
tavaran hakkuu ja myynti Oli
ollut 'Verrattain vähäistä. 1920-
luvulla hakkuut sen sijaan saa-
vuttivat niin laajat mittasuhteet,
että talvisin saattoi toistasataa
hevosta ajaa tukkeja ja halkoja
Salkolanjärven rannoille, jotka
muodostivat suuren yhtenäisen
varastoalueen. Jokaisessa talossa



oLi souvareita kortteerissa niin
paljon kuin niihin mahtui, mies-
tä makasi pir ttien permannoilla
kuinsilakoitasuola:ssa. Kevää,s-
tä syyskesään saakka järveä
junnasivat hevoskiertoiset pont-
toonit tukki- ja halkolauttoja
,kanavan suulle hinaten. Silloin
oli kylässä iloa ja elämää, sillä
laulut 'kaikuivat ja haitarit soi-
vat. 1930-luvulla tilanne alkoi
muuttua Forssa-yhtiön rakennet-
tua .tien .Lebkun Hiisilästä Sal-
kelaan sekä Saikolasta edelleen
Kankölään. Tien valmistuttua
puutavaran kuljetus vesireittejä
myöten vähitellen kokonaan
loppui .. Mutta'toisaalta tie toi
Salkolan muun maailman yh-
teyteen. Nyikyisinkylään on
säännöllinen linja-autoyhteys.
myymäläauto kulkee kahdesti.
viikossa, posti saadaan kerran
päivässä jne. Vaikeuksitta ei
liikenne kuitenkaan suju, sillä
toisinaan tuiskut tukkoavat tiet
niin pahoin, että :kylä saattaa
jäädä muutamaksi päiväksi
'mottiin'. Ja näin lumisena tal-
vena kuin nyt, tie on ponnis-
tuksista huolimatta jä,änyt niin
kapeaksi, että sivuuttaminen
tuottaa suuria vaikeuksia. Mut-
ta uusi aika on -kaikesta huoli-
matta tehnyt tuloaan. V. 1955
kylään saatiin sähkövalo, puhe-
lin on 'paitsi piirityönjohtajalla
myös .kylän ainoassa kaupassa.
Tällä hetkellä kylässä on jo kak-
si televisiotakin.

Tällä hetkellä Salkolan kylä-
aukeamalla on seuraavat tilat ja
asumukset: Heikkilä, Puuska,
:ruomola, Koivusaari, Kujala.
Kuusela, Määdlä, Ojala, Peltola,

3
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Tiensuu, Tuominen ja Uutela,
joista kolme ensiksimadnittua
entisiä kantatiloja. Lisäksi on
kylässä kansakoulu, koLme' Oy.
Finlayson-Forssa Ah:n raken-
nusta sekä kaksi metsätyönjoh-
tajien omakotitaloa. Lisäksi ky-
lään 'kuuluu kymmenen muuta
asunto- ja viljelystilaa, jotka, si-
jaitsevat varsinaisen kyIäa:Uikea-
man ulkopuolella. Nämä ovat
Koivumaa, Kulmala, .Levola,
Lystilä, Mäntylä, Seppälä, 'Syr-
jälä ja Tausto sekä valtion
maista erotetut Honkala ja
Kangasniemi. Paikkakunnalta
muuton johdosta on kaksi ky-
län tiloista iLman asukasta. Ku-
ten sanottu, tilat ovat pieniä, ei-
kä lisäpeltomaan saantiin ole
mahdollisuuksia maiden kivi-
syyden takia.

On todennäköistä, ettei Salko-
lassa olisi montaakaan asukasta,
ellei seudun metsiä ornistaisi
yhtiö, joka tarjoaa kymmenille
miehille ympärivuotisen työ-
maan. Esim. tämän vuoden hak-
kuutavoite on 88.000 runkoa eli
noin 100.000 kuutiojalkaa tuk-
kipuuta ja noin 15.000 kuutio-
metriä pino tavaraa. Tällä het-
kellä on hakkuutöissä 35 mies-
tä, joista 25 omistaa moottori-
sahan. Lisäksi on 28 hevosmies-
tä, joista monella on myös apu-
mies' ja nyt on ensi kerran te-
lausajossa myös kolme traktoria.
Hakkuumiehistä on 17 ja hevos-
miehistä 9 omasta kylästä, kun
taas uhkopuolelta olevista on
suurin osa Someron Hirsjärven
kylästä, mutta onpa pari miestä
saapunut töihin Jokioisista saak-
ka. Yhtiön rulokikärnppään voi-
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=, Kuvassa Elli ja Paavo Toivonen sekiis Salkotan koulun ainoat ala-
koulun oppilaat Anneli Tulokas ja Paula T'uomola,

d~~ sijoittaa 8 miestä ja 4 he-
vosta, 'mUlUlt etJäJäJmpääolevat
kortteeraävat .kylän taloissa. Ke-
säisin 'Salkolan .piirissä työsken-
telee hakkuutöissä ,kesJdmäärin
30 ja metsänhoitotöissä 10-15
miestä. Vaikka esim. 'viime ke-
sana oli metsätyövoimasta
yleensä: melkoinen puute, Salko-
lassa työvoimaa riitti. '

Oma koulu Salkolassa on ol-
lut vuodesta 1924 asti, joskin

oma' kculutalo saatiin vasta 1928.
Mutta kyläläisten suureksi
mielipahaksi he joutunevat sen
menettämään jälleen. Koulun
opettajana vuodesta 1925 läh-
tien toiminut !Elli Toivonen ker-
toi, että, vielä 1945 koulussa oli
yhteensä 40 oppilasta. Tällä het-
kellä heitä on vain 15, joista
kaksi alakoulussa. Lisäksi käy
neljä oppilasta kansalaiskoulussa
Oinasj ärvellä. Ensimmäisellä ja



neljännellä luokalla ei tänä
hetkellä ole yhtään oppilasta ja
ensi vuonna tulee ensimmäiselle
Juokalle vain yksi oppilas. Jos
koulun oppilasmäärä laskee alle
13:n, ei valtionapua myönnetä.
Kansakoululautakunta on jo
tehnyt anomuksen koulun Iak-
dcauttamisesta, mutta kouluhalli-
tus ei ole vielä antanut päätös-
tä asiasta. Op. Toivonen, joka on
Salkolan koulun henkilöitymä,
kertoi tämän haikeuttaäänes-
sään. Ei sen vuoksi, että se vai-
kuttaisi hänen henkilökohtaisiin
oloihinsa, koska hän jää ensi
syksynä eläkkeelle, vaan siksi,
että hänkin pitää koulun lak-
.kauttamista kylälle, johon hän
on sydämestään ,kiintynyt, me-
netyksenä. Oppilaat, joudutaan
oman koulun lopetettua toimin-
tansa kyyditsernään Keltiäisten
kouluun.

Salkolan ,kyläkuva ei liene
vuosikymmenten kuluessa pal-
jonkaan muuttunut. Tosin siellä
on muutama uudentyyppinen
rakennus sekä [ärvenrannassa
piirityönjohtaja Toivosen ja
työnjohtaja Yrjö Taimen tuli-
terät omakotitalot. Niinikään
Icylässä on kauppa, jon:ka isän-
tä ajaa myös taksia jne. Mutta
ikyläkujaa kulkiessa tulee ajatel-
leeksi, että jotensakin tämän
näköiseltä täällä on näyttänyt
viime vuosisadallakin. Leveä-
räyståinen Puuskan talo ikujan
alkupäässä lienee ollut saman
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näköinen jo 100 vuotta sitten,
mutta Heikkilän entinen jykevä
päärakennus on jo pahoin rap-
peutunut, ikkunatkin laudoilla
peitetyt. Vinttikaivo kujan toi-
sella puolella puhuu sekin en-
tisajan elämästä ja ylempänätu-
lee vastaan tyypillinen mäkiin-
palaisalue. ELkä ole kauan siitä-
kään, kun siellä vielä, parannet-
tiin tauteja sanan voimalla.

Koska on lauantai-iltapäivä,
miehiä kotiutuu do souvitöistä.
Hevoset höyryävät ja miesten-
kin muoto on nuutunut todis-
taen, että työ on ollut ankaraa.
Eikä ihme, sillä lunta on var-
sinkin metsien reunoissa niin
vahvalti, että hevoset uppoavat
kaulaansa myöten. Ylen ras-
kasta sellaisessa maastossa on
pelkkä kulkeminenkin saati sit-
ten työskentely. Onneksi odot-
taa miehiä nyt saunat kihise-
vine ikiukaineen ja hevosia läm-
pimät tallit kaura-appeineen.
Mikä mainio päivä lauantai kor-
ven eläjälle onkaan!

Ja pian tulee kevät, hanget
alenevat ja kelit kevenevät.
Kun järvi on luonut jääipeit-
teensä ja kevät taikonut tert-
tuja tuomiin, niin silloin Sai-
kolassa taas kelpaa olla, ja elää.
Silloin parhaiten ymmärtää,
miksi nämä karut kumpareet
ovat niiden asujille niin rak-
.kai ta, ettei leveämpi leipäkään
saa heitä sieltä pois houkutel-
luksi.

E. V..
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Pärevalkeata poltettiin ja sanan voimalla
parannettiin

Istun Tuomolan talon siistis-
sä tuvassa Somerniemen Sal-
kolassa ja mieleeni nousee an-
keita kuvia korven eläjän elä-
mästä menneinä aikoina. Niitä
loihtii esiin talon isäntä Kalle
Vihtori Tuo moI a, joka äs-
kettäin täytti 86 vuotta. Tuijo-
tamme tovin ikkunasta tuis-
kuista pihamaata, sillä kerto-
jan ajatus ei hetkessä palaudu
pärevalkean aikoihin, vaikka
oppaanani oleva piirityönjohta-
ja Paavo Toivonen .antaakin
parhaansa mukaan 'sysäyksiä'.
Pian kuitenkin leppoisasti my-
häilevä vanhus alkaa kertoa.

- En ole syntyjäni tämän
paikkakunnan asukkaita, sillä
olen lapsuuteni viettänyt Lopen
Räyskälän Lintukorvessa. Pien-
eläjiä oltiin ja elämä oli ankaraa.
Noilla metsäkulmilla liikkui nii-
hin aikoihin vielä susia ja karhu-
jakin. Minäkin olin kerran kar-
hujahdissa. Isäni oli ostanut jos-
takin teurashevosen ja vei sen
metsään karhunhaaskaksi. Sen
lähettyville hän rakensi puuhun
lavan, jonne sitten kiipesimme
karhua vartoomaan. Ja karhu
myös tuli, mutta onnettomuudek-
si minä olin nukahtanut ja ru-
vennut juuri ratkaisevalla het-
kellä kuorsaamaan. Siitä kontio
oli saanut varotuksen ja käänty-
nyt takaisin ennenkuin isä ehti
ampua. Muutakin riistaa oli noil-
la laajoilla saloilla siihen aikaan
paljon. Lintuja pyydettiin vielä
ansoilla ja loukuilla ja niitä käy-

tiin myymässä aina Helsingissä
asti, tosin vain teuraskarjan kul-
jetusten yhteydessä. Tällaisilta
retkiltä palatessa äijät olivat ai-
ka hiprakassa, sillä tuomisiksi os-
tettiin myös viinaa. Eikä vain
omiksi tarpeiksi vaan muillekin,
sillä yksi ja toinen tuli tyrkki-
mään leiliään rattaille matkalle-
lähdöstä kuultuaan. Ja noista lei-
leistä oli alinomainen harmi, sil-
lä ne tuppasivat vuotamaan, jo-
ten tilkkeeksi oli varattava mu-
kaan saippuaa. Pahimmin leilit
vuotivat kuitenkin suusta, sillä
matka oli pitkä ja janoisia mie-
hiä monta.

Noihin aikoihin Räyskälässä
asusti kuuluisa parantaja ja tie-
tomies Kalle Grönholm. Minäkin
kävin kerran hänen luonaan.
apua tautiini saamaan. Ja sellais-
ta lääkettä Kalle antoi, että sau-
hu nousi pullonsuusta, kun hän
korkin avasi. En enää muista,
miten lääke vaikutti. Äitini
kanssa kävin kerran hakemassa
häneltä lääkettä isälleni, jonka
silmiin oli tullut ankara kipu.
Hän neuvoi käyttämään ihraa ja
villoja ja niistä tauti myös pa-
rani.

Grönholm ei ollut noita, vaik-
ka häntä sellaisena yleensä pi-
dettiin. Pitäjän rovastikin oli
kuullut hänestä tällaisia huhuja
ja kutsui Kallen tämän johdosta
puhuteltavaksi. Kalle kiisti kaik-
ki väitteet noituudesta väittäen
parantavansa vain lääkkeillä.
Sattui niin, että rovastin pikku-
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Tuomolan emäntä ja isäntä ovat kovan -elämänkoulun kä<yneitä,
mutta silti he ovat säilyttäneet valoisan elämänkatsomuksensa.

tyttö oli saanut käteensä pahan
palohaavan. Rovasti sanoi Kal-
lelle, että paranna sitten tuon ty-
tön käsi, jolloin Kalle oli sano-
nut - vamman tutkittuaan -
ettei tämä tarvitse muuta kuin

yön vanhaa kermaa. Ja sillä
käsi myös tervehtyi. Tämän jäl-
keen rovastista ja Kallesta tuli
hyvät ystävät.

Tänne Salkolaan muutimme
minun ollessani 18 vuoden ikäi-
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nen. Isäni tuli torppariksi Levo-
nimiselle tilalle, jossa elämisen
alkuun pääseminen oli tukalaa.
Torppa oli pieni ja pellot kivisiä,
mitä osoittaa sekin, että siitä oli
tehtävä taksvärkkiä vain puoli-
toista jalkapäivää viikossa. Sou-
vaamalla oli leipä hankittava ei-
kä se silläkään keinolla ylen le-
viäksi paisunut. Pimeästä pi-
meään jatkuneesta työpäivästä
sai hevosmies muistaakseni 5
markkaa.

Viisi vuotta me Levon torp-
paa asuimme ja muutimme sitten
torppareiksi Riukulaan, joka oli
siirtynyt Forssa-yhtiön omistuk-
seen. Tästä torpasta jouduimme
maksamaan veroa 125 markkaa
vuodessa ja tuollaisen summan
ansaitseminen ei ollut helppoa,
kun elääkin täytyi. Myöhemmin
ostimme tämän Tuomolan, johon
alueita yhdistelemällä saatiin
peltoa noin 10 ja metsää 37 heh-
taaria ja tämän enempää maata
ei Salkolassa ole kenelläkään
yksityisellä tilallisella.

- Niin, surkea paikka tämä
oli, puuttuu puheeseen Somer-
niemen Jakkulasta koitoisin ole-
va Tuomolan Lyyli-emäntä, joka
tarkkaavaisena oli kuunnellut
miehensä kertomusta. - Kovilla
se aika piti myös naisväkeä, eli-
kotkin kun oli korvessa paimen-
nettava.

- Pahin kiusa oli teiden keh-
noudessa, muistelee Tuomola
edelleen. - Forssaan täältä vä-
hät myytävät vietiin ja torille oli
lähdettävä jo perjantaiehtoona,
sillä tiet olivat kurjat, jos niitä
nyt voi teiksi ollenkaan sanoa-
kaan. Forssaan kulj ettiin silloin
Valkeaviidan kautta ja välillä oli

Kotoropakon korpi, joka aina ke-
väin ja syksyin oli pitkät ajat sil-
kan veden peitossa. Talvisin kul-
jettiin Torronsuon halki, jolloin
matka lyheni kolmanneksella,
mutta arvaa sen, että tuisku la-
kaisi tien usein umpeen. Kun
Forssa-yhtiö rakensi tien Hiisi-
lään, oli Forssan-matka jo leikin-
tekoa.

Souvista palaavat Tuomolan
pojat työntyvät tupaan, jolloin
heidän isänsä keskeyttää kerron-
tansa, mutta jatkaa hetken ku-
luttua.

- Myös näillä mailla oli riis-
taa ja vedenantia runsaasti, vaik-
ka susista ja karhuista en täällä
kuullut puhuttavankaan. Metso-
ja ja teeriä ilmaantui usein jopa
pihapuihin ja järvi antoi niin-
ikään särvintä. Suurin kala, min-
kä tuosta Salkolanjärvestä olen
saanut, oli kymmenenkiloinen
hauki, mutta Lopen Melkutti-
mesta olen saanut kaksikiloisen
siian, jatkaa isäntä kertomus-
taan. Lopuksi hän toteaa, että
nyt on jo helppo tulla toimeen,
eivät nykyajan nuoret tiedäkään,
miten tiukalla ennen oltiin. Tui-
juakin poltettiin vain asuinhuo-
neissa, kun taas piahtossa ja tal-
lissa käytettiin valaistukseen pä-
rettä, jotta ei olisi öljyä kulunut.

- Mutta parantajia oli täällä-
kin, jatkaa puolestaan emäntä
Tuomola. Kujalan mamma pa-
ransi nyrjähtymiä ja pelästy-
neitä ja taisipa hän seisottaa ve-
renkin. Yhdeksän solmua se sol-
mi villalankaan, jonka sitten lu-
kuja mumisten kiersi nyrjähtä-
neen jäsenen ympärille, ja aut-
toi se.
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Jalmari Salmelin on innokas eranues ja niinpä hänellä tietenkin on :
myös koiria. - Otetaan kuvaan myös perheen kuopus, sanoi rva

Salmelin heitä kuvaamista varten ulos pyydettyänlIne.

Niin tosiaan, onpa hän mi-
nunkin nilkkaani niukahduslan-
gan kiertänyt, muistelee oppaani
Paavo Toivonen. - Eikä mam-
man kuolemasta ole vielä kulu-
nut kuin nelisen vuotta.

Kujalan Hiljaa muistelivat

myös Jalmari ja Anna SaI m e-
1i n, joiden mökkiin niinikään
poikkesimme. - Kerrankin oli
Mäkilän isännän veljeltä mennyt-
jossakin puuhassa pullo rikki
niin onnettomin seurauksin, että
rannevaltimo oli katkennut. Kun
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verentuloa ei saatu millään lak-
kaamaan, isäntä toi veljensä
hurjaa kyytiä Kujalan mamman
luokse ja hän sai veren pysähty-
mään vain miestä katsomalla.
Mäkilän mamma taas osasi vielä
käärmeenpistoluvutkin. Särke-
vän hampaan hän paransi siten,
että pisti ikeneen ukkosen pirs-
tomasta puusta otetulla tikulla,
joka sitten kätkettiin maahan.

- Mutta kaikkein suurin mah-
taja on ollut Vahoksen Heikki
Tammelan puolelta. Hän sai met-
säpalonkin pysähtymään vain
kiertämällä palo paikan, toteaa

Salmelin, joka tunnetaan paikka-
kunnalla innokkaana eränkävi-
jänä. Hän kertoi, että runsaasti
on Salkolassa riistaa vieläkin,
mutta ei toki siinä määrin kuin
ennen.

Nykyaika on tunkeutunut jo
Salkolaankin, mutta entisaika on
siellä vielä käden ulottuvilla, sa-
nan mahtajatkin ovat vasta ei-
lispäivän ihmisiä.

F10rssaIJILehti 21. 3. 1962

E. V.

, "Humppilassa oli kaksi kirkkoa
ja toinen vi~tiin Jokioisiin ... "

Humppilasta tavoitimme ent:
vaLtion rake1lo1lousmestarinja
kirkonisän'riän Kalk~' K a u p _
p i La n. 84. ikävuotensa täyttä-
nyt Kauppila.' osoittautui erin_
omaisen muistui omaavaksi tai-
tavaksi ke1·tojuksi, joka. lapsena
kuulemansa' ansiosta pystyi tA:!-
voittamaan' 's.e.llaisiakin .aikoja,
jotka jo ovat häipyneet muisti-
tiedon ulottuviLta.

- Silloin kun minä olin pik-
kuinen, ei Humppilan hautaus-
maalla ollut kuin kaksi hautaki-
veä, kertoili Kauppila. Molem-
mat ne olivat Venäjän kartanon
omistajien haudoilla, jotka koho-
sivat muita kurnpuja korkeampi-
na. Tavallinen kansa haudattiin
silloin puuristin alle. Ensimmäi-

nen noista kahdesta oli v. 1844
kuolleen kartanonomistaja Ma-
lachias Thorellin hautakivi, joka
vieläkin on. paikaltaan samanlai-
sena kuin se aikanaan tänne
Helsingistä asti härkävankkureil-
la kuljetettiin. ,

Kaksi kiveä oli kirkkornaalla,
mutta siellä oli myös »murha-
multa»-alue, jonka rajat Kauppi-
la vieläkin osasi piirtää.
»Murhamullalla» tarkoitettiin it-
se päivänsä päättäneiden hauta-
aluetta, joka vanhojen ihmisten
kertoman mukaan oli ollut oi-
kein aitauksella erotettu muusta
hautausmaasta. Ei siinä minun
lapsena ollessani enää mitään ai-
toja ollut, mutta kyllä se silti
tarlckaars f iedetfiin, Se sijaitsi
tuossa vakaurrruksensa puolesta
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Kirkkohallintokunnan puheenjohtaja Mauri Nuutilan saappaiden
väli ei riitä Humppilan ensimmäisen varsinaisen kirkon paikalla

kohoavan viisihaaraisen kuusen vahvalle rungolle,

kaatun€iden muistomerkin va-
semrnalla puo'lel la, Kenrotciin,
että siunaustoimitusta tekevän
-pa;pi'n Ikädessä ol'leen virsikirjan
piti olla lujasti nuorina ristiin
sidottu itsemtmhaajars haudalla ..
Ja kirikesta eronneet haudattiin
pää vastakkaiseen suuntaan kuin
seurakunnan jasendnä eläneet,

Humppilarr Lentlnen kirkko-

väärti katselee ihaillen kirkon
äärellä kohoavaa komeata koi-
vua, jonka hän on itse rippikou-
lupoikana istuttanut. Koivun
vierellä kasvaa kirkkopuistikon
ylpeys, viisihaarainen kuusi,
mahtava kuin kirkontorni.

• - MAHTAVA se on kuin
kirkontorni, mutta niinpä se kas-
vaakin Humppilan järjestyksessä
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toiseksi vanhimman kirkon
kohdalla, haastelee kertojamme.
Se kirkko oli ennen uudenvuo-
denaattona v. 1917 palanutta
kirkkoa, joka taas sijaitsi aivan
nykyisen kivikirkon kohdalla.
Muistan, miten meidät rippikou-
lulaiset pantiin tasoittamaan
maata tästä kuusen ympäriltä ja
siellä ne olivat vanhan kirkon
peruskivet - ja ovat vieläkin -
jo osaksi maatuneina.

Ko. olevan v. 1773 valmistu-
neen puukirkon - joka siis oli
Humppilan toinen kirkko mikäli
heti isonvihan jälkeen rakenne-
tulle saarnahuoneelle, jota van-
hoissa asiakirjoissa nimitetään
»Lamminmäen kirkoksi», voi-
daan antaa kirkon arvo - vii-
meisistä vaiheista on säilynyt
historiassa vain vähäisiä mainin-
toja. Antakaamme siis Kauppi-
lan kertoa:

• - SE KIRKKO OLI käytös-
sä siihen asti, kunnes uusi kirk-
ko v. 1855 valmistui lopullisesti.
Ne seisoivat tässä moniaan ajan
rintarinnan, isäni kertoi. Sitten
vanha kirkko purettiin ja raken-
nuksen hirret myytiin huutokau-
palla Jokioisten kartanolle, joka
isäni kertoman mukaan rakensi
niistä väenasunnon. Ja kellota-
pulin hirsiosa siirrettiin viljama-
kasiiniksi pappilaan, missä se
edelleen on paikoillaan tienvar-
ressa muistona tästä vanhasta
kirkosta. Kartanon miehet olivat
tulleet hevosillaan suurin jou-
koin ajamaan hirret Jokioisiin.
Mukana tässä muuttotyössä oli
isäni lisäksi ollut vain muutamia
Humppilan miehiä. Niin että sel-
lainen tarina, jota olen kuullut
toistettavan ja jonka mukaan

Ent, rakennusmestari ja kirkon-
isäntä Kalle Kauppila kertoo kuu-
lemiaan ajoista, jotka jo ovat hiii-:

pyneet muistitiedon ulottuvilta.

kirkko muka sellaisenaan olisi
siirretty Jokioisiin, on vain pu-
hetta. Ei se niin vain olisi käy-
nyt, sillä se kirkko oli 24 kyynä-
rää pitkä ja 15 leveä.

Op, Tarmo Hirsjärven kimoit-
tama Humppilan kunnari h is-
toria vatwistaa edeldaolevan
ja kertoo lisäksi, että tämä kir k-
ko oli paanukatolla ja lautaisella
välikatolla varustettu, siinä oli
viisi ikkunaa. Ulkoseinät oli pu-



navärillä maalattu, sisältä kirkko
oli maalaamaton. Sakaristo poh-
joissivulla oli 5-6 kyynärää pit-
kä ja leveä ja siinä kaksi ikku-
naa .

• - KYilliA NE SITTIEN oli"
vatkin järjestäpäin harrnitelleet
siitäl myyntiä. kun muutaman
vuoden perästä alettiin kansa-
kOUJlua raäoerrtaa. Vanhasta kir-
kosta olisi saatu erinomainen
'lroUJLuta!lIo,muistan isäni j.a mnri,
den pitäjänmiesten monta kertaa
maininneen. On myös sanottu
että siinä IkiTik;oos3Jei 01isi dlJ1u,t
Iehtereitä, Kyllä sirlmä varmasti
lehterit oli, koskia vielä minun
naioeuudessani lcerrobtiim, miten
Koenkydon ja Kettudan vanihalt
Lsänjnä't lehterible kavutessaan
löiv:äJt kOl'OiUaa!I1niin snahtavasti,
että koko k.i'l'1k1koikailku:i:.

• SELLAISET OLIVAT siis
tämän l:IlUJmJppHan ensimmäisen
varsinaäsen kirkon viime vaiheet
Kauppjlan knnzlemam perusteella,
MurtJta Kauppilla~~a, rHtti juttua
måilitei tarinanomaiseste Lammin,
mäen kil"kostak.i'I1, joka peri.rutäl-
ti!edon ja niUJk:kojoenasiakirjaenai-

Tohtori astui
sadatteli
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nintojen valossa on sij.adnnlUltnoin
puolentoista kilometrin päässä
nJyIkyisel,tJä kirkohta olevalla har-
ju,Ma Murron t100 varrella. 'I'å-
män jo vuoden 1723 tienoilla ra-
kennetum ·kifl'lkoltlJvoidaan, otaksua
olleen enemmän saarnahuoneen
luo nto isen, v'3'ilkiikJaJkiItl,siirtä rm,
nakikaisesti käytetn.Ln myös kiok,
konimitystä.

- Viimeisinä vuosinaan' se oli
alennettu arvostaan hiili varas-
taksi - sellaista on maailman
meno -, jonne lapset !kerran ek-
syivät leikkimään. Mutta miten
ollakaan, kesken leikkinsä lap-
set huomasivat nurkassa olevan
hiilihangon .alkavan ihan itses-
tään ankarasti hyppiä ... Tuli sii-
nä j oukol le kiireinen kirrnaisu
ulos.

Tällaisia kertoivat vanhat 24-
vuotiaan Kauppilan nuoruudes-
sa, mikä todistaa, että oli se vain
Lamminmäen kirkko vielä alen-
nustilassaankin ollut arvostaan
tietoinen . . .

Forssan Lehti 12. 5. 1962
Marjatta Arrankoski

usein harhaan
aina kamalasti

ja

87-vuotias apteekkari H;elt muistelee

Oli kuin olisimme saaneet
kurkistaa ajat sitten mennee-
seen aikakauteen kuunnelles-
samme ensi lokakuussa 87 vuot-
ta täyttävän apteekkari John
H j e 1t i n tarinointia hänen

työhuoneessaan, jossa monet esi-
neet, kuvat ja kokoelmat puhs»:
vat kieltä, jota nyky polvi ei enää
ymmärrä. Apteekkari Hjelt osti
Tammelan apteekin kaikkine
oikeuksineen Karl Theo/ron
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Hällströmiltä 1902 eli siis 60
vuotta sitten ja hän on Suomen
vanhin apteekkia pitävä apteek-
kari. Noihin aikoihin Forssa oli
vielä vaatimaton tehdaskylä,
jossa eri yhteiskuntapiirit elivät
toisistaan eristäytyneinä varsin
suljettua elämäänsä.

- Sattuma minut tänne joh-
datti, muisteli apteekkari Hjelt.

Proviisoriksi valmistuttuani
lähetin umpimähkään monelle
apteekkarille eri paikkakunnil-
la kirjeen, jossa ilmoitin halua-
vani ostaa heidän apteekkinsa.
Eräät heistä lähettivät vihaisen
vastauksen, jossa närkästyneenä
ilmoittivat, etteivät he olleet
edes ajatelleet apteekkinsa myy-
mistä. Mutta muutamat mainit-
sivat harkitsevansa asiaa ja ap-
teekkari Hällström ilmoitti ole-
vansa heti valmis myymään ap-
teekkinsa, jos maksu suoritetaan
käteisellä, Hinta oli 165.000 mk
eli nykyrahassa arvioiden noin
80 milj. markkaa. Kaupanteko-
paikaksi oli sovittu eräs hotelli
Viipurissa, jonne saavuin yöllä.
Kun minulla ei ollut matka-
laukkuja, ei vahtimestari ollut
päästää minua sisälle. Lopulta
kuitenkin huoneen sain ja kun
kauppakirja sitten oli aamulla
allekirjoitettu ja vahtimestari
kutsuttiin todistajaksi, ei hän
ollut uskoa silmiään ladellessa-
ni seteleitä pöytään. Forssan
(silloin vielä Tammelan) ap-
teekkioikeus maksoi nykyhintaa
ajatellen paljon, mutta on muis-
tettava, että se oli ainoa apteek-
ki laajalla alueella, lähirioli
muistaakseni Loimaalla. Sorne-
rolla oli kylläkin lääkärin va-
kanssi, joskin se oli usein täyt-

Apteekkari John Hjelt

tämättä, mutta apteekkia en
muista siellä olleen.

Tämä apteekki sijaitsi silloin
tuossa naapuritalossa, jonka sit-
ten myin Tammelan Osuuskau-
palle ja jossa sen maatalous- ja
rautaosasto sijaitsevat vieläkin.
Tämän nykyisen apteekkitalon
rakennutin 1931 ja sen piirus-
tukset laadin savukelaatikon
kanteen.

Jos Forssassa vuosisadan vaih-
teessa asunut henkilö pitkän
poissaolon jälkeen nyt saapuisi
tänne, hän ei tapaisi täältä pal-
jonkaan tuttua. Tiet olivat ke-
väisin ja syksyisin tavattoman
kuraisia, jalka upposi liejuun
nilkkaa myöten. Yhtiö rakensi
pää väylien reunaan lautakon-
keja, joita myöten sentään pää-
si kuivin jaloin kulkemaan. En-
sin niissä oli neljä lautaa r in-
tasin, mutta sitten yhtiön johto
katsoi, että tällaiset kongit tu-
levat liian tyyriiksi ja kavensi



ne 3-lautaisiksi. Tällöin oli vas-
taantulijaa sivuutettaessa toisen
astuttava kuraan ja tietenkin
usein katseltiin pitkään, kumpi
sen tekisi. Tohtori Arthur Gu-
Iin, joka oli perin likinäköinen,
putosi usein kongilta ja kirosi
tällöin aina kamalasti. Kerran
hän käveli hämärissä kivipyyk-
kiä päin ja luullen sitä röyh-
keäksi vastaantulijaksi sadatteli
niin hirmuisesti, että lähettyvil-
lä olleet kauhistuivat. Gulin oli
vanhapoika, jonka edesottamuk-
set ansaitsisivat tarinan erik-
seen. Hän esiintyi karskina ko-
vanaamana, mutta omasi kultai-
sen sydämen. Lapsia. joita hän
nimitti Kalleiksi ja Liisoiksi,
hän rakasti hellästi katsomatta
eroa rikkaan ja köyhän välillä
ja myös potilaina ihmiset olivat
hänelle samanarvoisia, vaikka
hän yksityiselämässään pysytte-
likin tarkoin omassa piirissään.
Hän piti sellaisista ihmisistä,
jotka uskalsivat häntä vastus-
taa. Tätä hänen luonteenpiir-
rettään kuvaa selvästi seuraava
tapaus:

Eräänä pimeänä yönä tuli
eräs isäntä Koijärveltä vaati-
maan tohtoria sairaan vaimon-
sa luokse. Gulin oli äkäinen ei-
kä luvannut lähteä keskellä yö-
tä pakkaseen ja yritti saada äi-
jän ärjymällä ulos. Mutta tä-
mäpä ei lähtenytkään ja kiista
huipentui siihen, että talonpoi-
ka riuhtaisi tohtorin alleen ja
sanoi, että ellet sovinnolla tule,
vien sinut väkisin. Silloin Gu-
Iin hetkessä lauhtui ja kehui,
että sinäpä vasta olet oikea
mies, minä tulen heti.

Seurustelu oli niihin aikoihin

monelle säätyläiselle miltei ai-
noana ajanvietteenä. Syksyisin
ja talvisin kokoonnuttiin jok-
seenkin joka ilta johonkin per-
heeseen. Usein herrat tekivät
ennen istu jaisia pienen hiihto-
tai kävelylengin, jotta pala olisi
painunut paremmin. Isäntävä-
ki nimittäin tarjosi tavallisesti
myös päivällisen, jonka jälkeen
tanssittiin. Kovinkaan myöhään
ei vieraissa viivytty, sillä herro-
jen oli mentävä aamulla aikai-
sin työhön. Arki-iltaisin kotiu-
duttiin tavallisesti jo kello 10-
II ajoissa.

Silloin täällä oli myös jo voi-
misteluseura. Harjoituksia pi-
dettiin ensin yhteiskoulussa,
sittemmin Kirjastotaolssa ja
niihin osallistui aluksi työväes-
töönkin kuuluvia. Myöhemmin
urheiluharrastuskin politisoitui
ja työväestö vetäytyi omaan pii-
riinsä.

Herrasväen vakituisena ko-
koontumispaikkana oli Bil jardi-
klubi, joka sijaitsi ensin Tölön
talossa, sittemmin äskettäin pu-
retussa Salmelan talossa Koski-
sillan pielessä. Pari kertaa vii-
kossa siellä esiintyi myös Ru-
dolf Meyerin orkesteri, joka
klubilla piti säännöllisesti har-
joituksiaan, järjestettiinpä sin-
ne teatterinäytöksiäkin. Biljar-
dia tietenkin myös pelattiin. Sii-
hen osallistui tavallisesti pari-
kymmentä miestä ja panoksena
oli markka mieheen. Tässä pe-
lissä olivat muita etevämpiä
värimestari Leichenberger, turk-
kuri Lindfors ja opettaja Weck-
man. He pelasivat ensin toiset
pois pelistä ja selvittivät sitten
kaikessa rauhassa keskenään
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omat välinsä. Silloin tällöin jär-
jestettiin myös naamiaistanssiai-
sia ja kuten jo mainittiin, näy-
telmäiltoja. Esityspaikkoina oli
Biljardiklubin lisäksi myös Ho-
telli sekä myöhemmin Kirjasto-
taio. Tällaisten juhlien pääjär-
jestelijänä oli rva Maria Weck-
man, jolla tällaiseen tehtävään
oli aivan luontaiset taipumuk-
set. Mutta hän oli myös melkoi-
nen diktaattori, jonka tahtoon
olisi kaikkien ollut taivuttava.
Pankinjohtaja Fabritius ja mi-
nä lienemme olleet hänen sil-
missään joukon mustialampaita.
sillä me pidimme aina oman
päämme. Talvisin teimme myös
rekiretkiä lähiseudun taloihin
ja Mustialaan. Viksbergin kar-
tanon omistajalla Aksel Ståhl-
strömillä oli erinomaisen hieno
reki, jossa oli kolme istuinta pe-
rättäin, yksi rouvaa, toinen her-
raa ja kolmas kuskia varten.
Myöhemmin. hän antoi tämän
reen minulle ja minä lahjoitin
sen Lounais-Hämeen museoon,
samoin kuin apteekkini alkupe-
räisen tunnuskilvenkin. M ustia-
lan herrat ja agraarioppilaat
puolestaan vierailivat usein
Forssassa ja varsinkin agraa-
rioppilaitten esiintyminen saat-
toi joskus olla varsin riehakasta.
Kesäisin teimme laivaretkiä
Saarensalmeen, joskus Kuiva-
järven puolellekin. Retkeläiset
sijoittuivat proomuun, jota veti
tehdasyhtiön omistama Sotka-
niminen hinaaja, Perillä keitet-
tiin kahvia, tehtiin retkiä lähi-
maastoon ja harrastettiin seura-
leikkejä.

Opiskel ua joil tani Helsingissä
muistan nimenomaan Gambri-

nin ravintolan, jossa oli ns. sei-
sova pöytä. Ateriaan sisältyi
myös ruokaryypyt, joita itse
kukin sai mielensä mukaan las-
kea samovaarista. Siinä oli kol-
me hanaa, joista kustakin sai
erilaista ainetta. Monet eivät
käyttäneet tätä tilaisuutta hy-
väkseen lainkaan ja persoim-
matkin tyytyivät pariin kol-
meen ryyppyyn. Tätä ravintolaa
käyttivät yksinomaan opiskeli-
jat ja siellä oli aina joitakin
sellaisia, jotka ansaitsivat ruo-
kansa biljardin pelaamisella.
Ateria Gambrinissa maksoi
muuten 75 penniä .. 'Ylöspidosta'
perheasunnossa opiskelija jou-
tui maksamaan 60 mk kuukau-
dessa. Nykyisin vastaava maksu
on noin 30.000 mk.

Proviisoriksi opiskelu poik-
kesi vuosisadan vaihteessa mel-
koisesti nykyisestä. Ensinnäkin
piti olla apteek:issa oppilaana
vähintään kolme vuotta, mutta
apteekkari saattoi pidentää tä-
män ajan jopa kuudeksi vuo-
deksi. Oppiajan pituus oli ni-
mittäin apteekkarin harkinnan
varassa. Farmaseutiksi luke-
maan pääsi vasta sitten kun ap-
teekkari oli harkinnut oppilaan
olevan siihen 'kypsän' ja tieten-
kin he venyttivät oppilasajan
mahdollisimman pitkäksi, kos-
ka se oli heidän etunsa mukais-
ta. Oppilaan työ apteekissa al-
koi jo klo 6 aamulla ja jatkui
aina 10 saakka illalla ilman var-
sinaisia taukoja, sillä koko hen-
kilökunta sai apteekista myös
ruoan, Oppilaan kuukausipalk-
ka oli 16 mk kuukaudessa. Far-
maseutiksi valmistuttiin siten,
että suoritettiin tietyt tentit ja



tenttijöinä toimivat apteekkarit,
joten joutui käymään eri paik-
kakunnilla. Kun oli ollut Iar-
maseuttina kaksi vuotta, pääsi
lukemaan proviisoriksi ja se
kesti 2-4 vuotta.

• Iltaa istuessamme kuulim-
me hauskoja tarinoita apteek-
kari Hjeltin elämäntaipaleen
varrelta. Hän on sen ikäluokan
miehiä, jonka nuoruudenaika-
na polkupyörissä oli vielä ta-
vattoman suuri etu pyörä ja pie-
ni takapyörä. Seuraavassa kehi-
tysvaiheessa taas oli suurempi
pyörä takana ja pienempi edes-
sä. Näissä pyörissä oli kiinteä
kappa, joten polkimet pyörivät
aina liikkeellä oltaessa. Apteek-
kari Hjeltillä oli myös Forssassa
ensimmäinen moottoripyörä. Se
01 i Wa nclerer-merk kincn . sa ksa-
lainen valmiste, jossa ei ollut
lainkaan vaihteita. Liikkeelle
lähdettäessä sen takapyörä oli
nostettava maasta irti, sillä
käynnistäminen tapahtui polki-
mia pyörittämällä, ja kun
moottori käynnistyi, oli hätäi-
sesti hypättävä satulaan. Toi,
nen apteekkari Hjeltin mootto-
ripyörä oli Humber-merkkinen
ja siinä oli jo vaihteet, sitten
seurasi Royal-Enfield ja tämän
jälkeen Harley Davidson. Vii-
meksimainitussa oli 12-hevosvoi·
mainen moottori ja se oli jo oi-
kea kilometriennielijä, jolla
Hjelt kävi jopa Petsamossakin.

Royal- Enfield -moot tori pyö-
räänsä Hjelt teki myös sivuvau-
nun. Tehdasyhtiön kehräämön
mestari Aaltonen oli opintomat-
kaIlaan Amerikassa sellaisen
nähnyt ja kun sivuvaunullisia
moottoripyöriä ei silloin vielä
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ollut Suomesta saatavissa, Hjelt
päätti rakentaa sellaisen itse.
Tarkoitusta varten hän osti
korituolin, joka kiinnitettiin
moottoripyörään. Tarvittava
kolmas pyörä saatiin polkupyö-
rästä. Asennustyö suoritettiin
apteekin varastohuoneessa ja
kohta kun sivuvaunu oli valmis,
lähdettiin koeajelulIe. Vaunun
uudistajaksi Hjelt otti tietenkin
nuoren Lucie-rouvansa. Koeajo
ei kuitenkaan onnistunut niin
hyvin kuin oli tarkoitus. In-
noissaan Hjelt unohti sivuvau-
nun olemassaolon ja tuli aja-
neeksi pihalta tielle tavanomais-
ta reittiään sillä seurauksella,
että sivuvaunu törmäsi portin-
pylvääseen. Kun sekä pylväs et-
tä sivuvaunu 'antoivat perään',
ei tapahtunut sen kummempaa
onnettomuutta kuin että pyörä
sivuvaunuineen ponnahti ta-
kaisin pihalle ajajan suureksi
ällistykseksi.

Apteekkari Hjelt on myös
tunnettu purjehtija, jolla on
suorastaan ilmiömäinen suun-
ta- ja paikallisvaisto, Niinpä
kun luotsit jolloinkin 191O·lu-
vun alussa olivat ryhtyneet lak-
koon ja poistaneet reimarit,
Hjeltiä pyydettiin luotsaamaan
eräs purjelaiva Helsingistä
Tukholmaan. Helsingin sata-
maan oli nimittäin jäänyt: kaksi
saaristoristeili jää, joiden oli
välttämättä päästävä määräpäi-
väksi Tukholmaan, jossa niiden
oli määrä osallistua purjehdus-
kilpailuun. Hjelt otti luotsaa-
jan tehtävän vastaan ja vei lai-
van onnellisesti perille. Toista
laivaa luotsasi tunnettu kilpa.
purjehtija Estander, mutta
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»hän istui kiven päälle». Alus
saatiin kuitenkin pian irti.

• Aina sattui ja tapahtui en-
nenaikaankin. Eräänä iltana oli
apteekin proviisori Elfing tulos-
sa Lamalan sahan isännöitsijän
Tamlanderin kanssa Bil jardi-
klubilta. Miehet lienevät vähän
maistelleet ja jostakin syystä EI·
firog alkoi kovin sättiä Tamlan-
deria. Tämä oli harvinaisen
kookas mies, painoi peräti 140
kiloa, ja tavattoman hyväntah-
toinen, kun taas Elfing oli hei-
veröinen ja kyttyräselkäinen.
Kaverusten ehdittyä apteekin
pihalle Tamlander lopulta her-
mostui ja heitti Elfingin va-
rastorakennuksen katolle. Mut-
ta ei tästäkään ollut toivottua
tulosta, sillä Elfing jatkoi ka-
tolta sättimistään. Kun Tam-
lander ei päässyt häneen enää
käsiksi, lähti hän kotiinsa.

Forssassa oli myös eräs muu-

rari, joka oli vielä kookkaampi
kuin Tamlander, painoi 160 ki-
loa. Jostakin syystä Tamlander
oli kerran antanut muurarilIe
selkään ja tämä oli jäänyt mies-
tä kaivelemaan. Muutamia roh-
kaisuryyppyjä otettuaan muu-
rari tunkeutui kerran keskellä
yötä Tamlanderin asuntoon ja
sanoi, että nyt koetetaan uudem-
man kerran, kumpi on haka.
Sovi ttiin, että vedetään väkika-
pulaa. Ja niin kävi, että Tam-
lander voitti, jolloin muurari
myönsi, että olet tosi vahva, saat
olla haka.

Apteekkari Hjelt oli nuorem-
pana myös tunnettu hiihtäjä ja
ampuja sekä ennen kaikkea erä-
mies, jota hän on vieläkin. Hä-
nen näistä harrastuksistaan ker-
romme toisessa yhteydessä.

Forssan Lehti 31. 5. 1962

E. V.

Makoisat unet muurahaiskeossa
kovalla pakkasella

Apteekkari Hjelt muistelee eräretkiään

Apteekkari John Hjeltin erä-
muistot ovat loputtomat, mutta
seuraavassa on merkitty muis-
tiin lähinnä vain hänen Fors-
sassaoloaikaansa liittyviä ta-
rinoita lukuunottamatta var-
haisinta lapsuusajan muistoa
siitä, kun hän joutui silmäk-
käin suden kanssa. Selvää on,
että yhden haastattelutuokion
kestäessä on voitu saada vain

välähdys siitä värikkäästä ku-
vasarjasta, jonka apteekkari
Hjeltin kokemukset riista-
poluilla muodostavat.
- Olin vasta 6-vuotias, kun

ensi kerran jouduin tekemisiin
metsän eläjien kanssa ja tuo ta-
paus oli sen laatuinen, etten to-
siaankaan olisi halunnut sen uu-
siutuvan. Asuimme silloin isäni
omistamassa Levon kartanossa



Turun lähistöllä. Liikunnanha-
luisena naaperona olin tepastel-
lut metsän laitaan, jossa minua
tuli susi vastaan. Hengenhädässä
lähdin juoksemaan kotia kohden
ja kun pääsin rappusille, oli Iui-
hunaama jo aivan kintereilläni.
Tämä tapaus jäi voimakkaasti
mieleeni myös sen vuoksi, että
minulla oli silloin jaloissani ai-
van uudet kalossit, jollaisia mo-
nella ei tainnut vielä siihen ai-
kaan olla, ja toinen niistä jäl
juostessani hankeen. f'·itä ei kos-
kaan löydetty. Turun saaristossa
ja rannikolla oli niihin aikoihin
susia tavattoman runsaasti. Ne
tulivat vesien jäädyttyä pyydys-
tämään hylkeenpoikasia, mutta
ne saalistivat myös lapsia, ja
koirat katosivat metsällä oltaes-
sa säännöllisesti. Sudet saatiin
Turun seuduilta loppumaan vas-
ta sitten, kun valtio tuotti sin-
ne Siperiasta lukarheja eli su-
denmetsästäjiä sekä komensi
myös sotaväkeä niitä vainoa-
maan. Lapsia katosi kaikkiaan
lähes 30, mutta loppujen lopuk-
si taisi olla niin, että ne kaikki
olivat joutuneet yhden ainoan
suden suuhun. Kun tuo ihmis-
syöjäpeto saatiin kellistetyksi, ei
enää kadonnut yhtään lasta. Isä-
ni, joka aikoinaan omisti mm.
puolet niistä metsistä, joista sit-
ten muodostettiin Liesjärven
valtionpuisto, ampui useita su-
sia, mutta minä en ole onnistu-
nut hukkaa kaatamaan, vaikka
niitä jäljittämässä kylläkin olen
ollut.

Forssaan tulin 1902 ja tieten-
kin liityin heti täkäläiseen arn-
pumaseuraan. Sen ohjelmaan ei
kuitenkaan sisältynyt metsästä-
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minen, mutta Forssa-yhtiön vir-
kailijat olivat vuokranneet riis-
tamaikseen mm. Tammelan Por-
taan, Lunkaan ja Hykkilän talol-
listen maat ja minä liityin hei-
dän joukkoonsa. Tähän eräkär-
päsen puremien ryhmään kuu-
lui parikymmentä miestä, mutta
suurin osa heistä oli sellaisia,
jotka kävivät metsällä vain ker-
ran vuodessa. Vakituisesti jahti-
poluilla käyviä olivat mm. met-
sänhoit. Lennart Karsten, kontto-
risti Carl Meyer, taiteilija Albert
Lindfors, agronomi J. F. Carl-
stedt ja kartanonomistaja Ernst
Wahren. Toki minä kävin met-
sästämässä muuallakin. Par-
haita erätovereitani olivat Ju-
ho Heinämaa ja August Ylös-
mäki -Seppänen. .Ensimmäisen
metsästysmatkani Forssaan tul-
tuani teinkin juuri Heinämaalle
ja Juho Heinämaan kanssa sil-
loin solmimani ystävyyssuhteet
jatkuvat vielä tänä päivänä.

Muistan elävästi, kun ensi ker-
ran menin Heinämaalle. Minulla
oli koira, joka ajoi lampaita ja
mainitsin tästä talon silloiselle
isännälle, Juho Heinämaan isäl-
le. Tällöin isäntä tokaisi, että
talossa on kaksisataa Iarnmasa,
ei se montakaan ehdi niistä ni-
tistää, mennään me vain met-
sälle.

Heinämaan ja Saloisten seu-
duilla o-li siihen aikaan paljon
saudokoja. Kerrankin jouduin -
yön yllättäessä - jäämään yöksi
Saloisten Kuivajärven saareen.
Koira haukkui koko yön ja aa-
mubla minulle selvisi syy tähän.
Saaren ranma'lla oli saukon pesä
ja emo kierteli sitä kaiken aikaa
uskaltamatta tudla poikastensa
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luokse. Mutta oli siihen aikaan
saulkiko1a Iähempänäkin, Esim.
Vierernän kosken. suvannossa nii-
tä majaili ja,tllmvasti. Suvannon
jäädyttyä niitä oli niiden hengi,
tysaukoista helppo pyydystää.

Useamman kerran olen joutu-
nut yöpyrnääe; metsään, kun en
ole saanut koiraa ennen iJllan
pimentymistä luopumaan ajosta.
Kerran tällainen tilanne sattui
varsin kovan paiklkasen vallitessa.
Kajken liisäik:si yö yllätti, ennen
kuin olin ehtinyt vallita kunnol-
lisen asentopaikan. Mutta silmii-
ni osui mahdottoman suuri muu-
rahaiskeko. Potkim sen kohrnettu,
ne en pionan rukk] ja kaivoin it-
selleni hyvän isturnasijan sen si-
sään. Ja niin lämmin siellä oli,
että !1IUJkulnoikein makeasti. Ek-
symisen takia en ole metsään
yöksi jäänyt, sil'lå koskaan mi-
nun ei ole tarvinnut aprikoida,
mahin suuntaan lähtisin.

Forssa.yhtiön metsästysseurue
jäTjesti joka syksy hirvijahdin ja
tämä oli niitä tilaisuuksia, johon
tavallisesti koko 'porukka' osat-
Iistui, Heti ensimmäisenä vuote-
na, [olloi n hkviä sai ampua, me-
ndrnme suurella joukolla hirvi-
jahtiin Portaaseen. Forssa.yhtiöl-
lä oli siihen aikaan erityiset jah-
tivankkuri t, samoin Koj on karta-
nossa' ja niHlä sitten matkaa teh-
dä Ikörötettiin pulskan pa.rivalja-
kon vetäminä. Arvaa sen, että
mie1iaila oli korkealla, siinä oli.
han nyt ensimmäinen kerta kun
muillakin kuin salametsästäiitlä
oli tilaisuus päästä suurriistaa
ampumaan. Mukana olivat mm.
sahanhoktaj a Heikiki Sohoultz,
Calr Meyer, Albert Lindfors, in-

sinööri Gös Jokioisilta ja Gran-
fellt nuorempi Tammeilasta. Ret-
ken järjestely oli jätetty minun
huolekseni ja onnlstuinkin teho
tävässäni varsin tyydyttävästi.
Jo varhain aamulla olimme Iiik,
keeldä, eikä kestänyt kauan, kun
jo saimme hirven kierrokseen.
Portaasta Räyskälään johtavan
tien varrelda sain hirven tähtäi-
meeni ja niin tuli minun njmiind
se kunnia, että olin ensimmäi-
nen koko maassa, joka luvanpe-
räisesti sai hirven kaadetuksi.
Seuraavina olivat Kymi-yhtiön
herrat, jotka saivat sarvipään ku,
moon tuntia myöhemmin.

Edellämainitun kerran jälkeen
olen sitten ohlut hirvijahdissa
miltei vuosittain, Suurin kaata-
mani hirvi painoi yl] 5,00 kiloa
ja sillä olf 5-ihaaraiset sarvet.
Mutta, olen n.äihn~t sellaisenkin
kruunupään, jonka sarvet olivat
Ll.-haaraiset, Tämä hirvi, jolIllka
oli ampunut eräs pontaalainen sa-
Iametsästäjä Tervalammen maas,
tossa, oli kuitenkin jo vanhuut-
taan niin kuivetturnnt, ettei siinä
ollut juuri muuta kuin luuta ja
nahkaa,

Hirvenmetsästys sai ensimmäi-
sinä vuosina jatlkua 8 päivää ja
sinä aikan'a, sai kaataa ;n.i~1I1Imon-
ta kruunupäätä kuin kykeni.
Kerran olimme CaI!1l Meyerin
kanssa tuottaneet Kar'jaJlasta pari
salametsästäjien koiraa ja silllä
viikolla amrnuimme kahteen
mieheen hirven jlOikapäivä, Mut-
ta si1lo]n niitä oli myös pa,ljon
enemmän kuin nykyisin, sHJä
näimme kerrarn mm. sellaisen
lauman, johon kuului 16-17 hir,
veä. Yhteisillä retkiblä ammuttiin



taval lisesti pari kolme hirveä,
mutta jos oli hyvät koirat, niin
kaatoja tuli useampia.

Myös jäl!1i'ksiä ja peltopyitä oli
näilläkin seuduilila vuosisadan
alussa verrattain runsaasti. Esim.
Hykkilän takamailla sij aitsevan
Kelhunjärven tienoilla niitä oli
niin paljon, ettei juurii saattanut
enempää toivoa. Runoilija Bertiä
Gripenberg, parakinjohtaja Fab-
ritius, Carl Meyer ja minä olim-
me rakentaneet edeflä mairsitun
[ärven rannalle metsästysmajan,
[onka nimiotimme Kelhumlinnak-
si. Tämän 'Iinnamme' ja Hyikfki-
Iän kylän välisessä maastossa
ammuimme CaI'l1 Meyerin kans,
sa kerran kahden päivän retkellä
16 jänistä. Mutta peltopyitä oli
vielä monin verroin enemmän.
Erään.ä päivänä me 'linnan' omis-
ta1jat olimme linnustamassa Hyk-
killän kylän liepeiflilä. Jokaisella
meistä oli hyvä koira ja sen
vuoksi teimmekiri päätöksen, että
menemme kukin omalle tahol-
Iemme ja sitten kun olemme am-
puneet kulki1n 35 peltopyytä, ko,
koonnumme Kelhunlinnaam.
Kahden tunnin kuluttua olimme
kaikki jälleen koolla. Nyt saa
olla tyytyväinen, jos yleensä nä-
kee peltopyitä. - Kettujakin oli
silloin melkoisesti, sillä eräänä-
kin talvena amrnuin yksistään
Talsoilam ja Haision aulkeilHa 8
repolaista. Toisinari ne kyHäikil!1
[uoksuttivat minua tavattomasti,
ylksi pitkäJhäntä hiippaili aina
Toijalaan saakka, Kerran kohta-
simme Talsoilassa sudenj älj et-
kiri, joita tietenkin 'lähdimme he,
ti seuraamaan. Huiloka hylky jol-
kotteli pitkin maanteitä ja So-
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meron lähistölää me kadotimrne
sen jälj et.

Yhteisiä metsästysretkiä teim-
me myös proomuiUa. Mm. piis-
pa Hornborgin pojalla, joka sii-
hen aikaan omisti Turpoon myl-
lyn, oli sellainen ja hänen luok-
seen useimmiten tällaisella kul-
kuneuvoUa metsästysretket teim-
mekin. Hidasta proomulla mat.
kaaminen oli, mutta reippaassa
seurassg aika kului silti haus-
kasti. Proornussa oli käyttövoi-
mana suuri pystyasentoinen höy,
rykone, jonka kupeel'la oli kyl-
mänä säällä hauska 'lämmitellä.
Kerran olimme jäädä jäihin
kiinni, kun tuli 17 asteen pak-
kanen. Jäätä särkemällä pääsim-
me sentään pappilan rantaan,
jonne proomun ,jä,timme. Eikä
pidemmälle olisi voitu jatkaa-
kaan, sillä jää oli kuluttanut
laudat miltei puhki. Muitakin
-retkiä tehtiin vuosisadan alku-
puolella proornuilda varsin usein,
mutta harvoin niitä ulotettiin
Kuivajärven puolelle, sillä Saa-
rensalmi 'Oli niin matala, että
siitä oli tavattoman vaikea pääs-
tä lävitse.

Koirahullu olen ollut Iapsesta
saakka. Olen kasvattanut yli 200
koiraa, mutta vain kolme minul-
la on olluj todella rnieleistäni.
Olen kaiken ikäni ollut koiriin
nähden vaativainen ja sellaiset,
jotka eivät minua miellyttäneet,
tavallisesti amrnuin. Koskaari en
koiria myynyt, mutta joillekin
ystävilleni saatoin niitä kyllä
lahjoittaa. Olin sitä mieltä, et-
tä jos hyviä koiria kertyy liian
paljon jollekin paikkakunnalle,
niin ne Iopettavat jäniskannan.



Jos koira ei 2-vuotiaana hyvin
ajanut, niin katsoin sen toivotto-
maksi tapaukseksi ja lopetin sen
maallisen vaelluksen.

Paras koirani oli Hei-niminen
ajokoira-uros, joka sai sitten
Hämeenlinnassa ikuhtamitalinkin.
Se oli ilmiömäisen kestävä" 'kOo.-
kaan se ei tullut jalkoihin eikä
yhden päivän kestäessä 'ajosta
luopunut. Sen kanssa olisin huo-
leti lähtenyt Kilvan kokeisiin.
Mutta eniten minä: sittenlki~ pi-
dän settereistä, Niiden viisautta
ja tottelevaisuutta ei voi olla
ihailematta ja sitä paitsi ne
muistavat saamansa opetuksen
paljon kauemrruin kuin ajokoi-
rat.

Mutta on minulla ollut huono-
jakin -koiria, joskaan niitä en ole
kauan 'katsellut. Eräskin hyväk-
si koiraksi luulemani lerppu-
korva erehtyi ravaamaan samaa
kierrosta omia jä,lkiään pitkin,
vaikka jänis old ajat sitten pui-
kahtanut muille maisemille. Kak-
si kierrosta sain sen menoa rau-
hallisesti katseLtua, mutta sitten
jo sanoin itsekseni, että »jos si-
ne Raikku perhana tule vielä
kerra omia jäJ1kiäs, niin minä
ampu sinut». Ja Raikku hullu
tuli ja minä ammuin.

Ennenaikaan minä tunsin
kaikki paikkakunnan koirat, sa-
moin kuin hevosetkin. Kerran
löiunme tästä asiasta vetoakiri.
Metsästystoverit lupasivat tuoda
alueelta sellaisen koiran, jota en
tuntisi. Jostakin kaukaa korves-
ta he sitten raahasivatkin näky-
viini tavattoman ruman lotka-
korvan. Mutta dcuinka sattujkaan,
olin sattumalta juuri edellåse-

nä sunnuntaina ollut koiran ko-
tikulmilla metsästelemässä ja
sidloin nähnyt tuon rurniluksen.
Eikä sitä kerran sen nähtyään
voinut olla sokeakaan tuntemat-
ta. Sanoin tietenkin sitten suo-
ralta kädeltä, kenen omistama
koira oli ja mastä se oli kotoisin,
eikä minun kykyäni sen [älkeen
epäilty. - Pystykorvia minulla
ei ole ollut ,kuin pari kappaletta,
enkä niistä ole erityisesti pitä-
nytkään. Mutta sittenpä en myös
ole juuri muita lintuja kuin pel-
topyitä ampunutkaan. Ennenai-
kaan katsottiin,ettei i}innustami-
neri 'sovi herrasmiehelle, se ei ol-
lUt urheilua, vaan metsäkul-
manmiesten elinkeino.

Entisinä hyvinävaikoina sattui
metsästysretkillä aina jotakin
hauskaa. Ja jos ei sattunut, niin
si,tä järjestettidn, sillä se kuului
vähän niinkuin asiaan. Kerran
ollessamme hirvijahdissa Tam-
melan Torajärvellä mukanam-
me oli myös eräs helsinkiläinen
pankinjohtaja. Sijoitimme hänet
parhaaseen passipaikkaan ja an-
noimme kaikki tarvittavat oh-
jeet - hän nimittäin ei ollut
koskaan aikaisemmin kiväärillä
ampunut. Ei sitten kauan kestä-
nytkään kun hirvi tuli näkyviin.
Hstaasti ja rauhallisesti se aste-
Ii aivan pankin.johtajaa kohden.
Mutta niin erinomainen :kuin ti-
laisuu.s olikin, pankkiherra hä-
keltyi silti pahan kerran. Sen
sijaan, että olisi ampunut hän
ryhtyi renaamaan pyssynsä luk-
koa ja hoki samalla: Odota, odo-
ta, odota. Meistä tuntui, että hir-
vi todella aikansa odotti, mutta
kun pankkiherra ei sittenkään



käyttänyt tilaisuutta hyväkseen,
se kääntyi mennäkseen, jolloin
minä kaadoin ·sen. .

Puhtilan vaari Torajärveltä
oli hieman perso väkeville. Tä-
män tietäen heitin vaarin nähden
kenran talon kaivoon pari aspe-
riinin pulveria ja 'laskin sitten
nuoralla pullon kaivoon, muka
vettä ottaakseni. Pullon pohjana
oli spriitä, mutta sitä vaari ei
tiennyt. Kun sitten annoin hänen
pullosta maistaa, hän innostui
karnalasti. - Antakaa, herra ap-
teekkari, minulle muutamj, tuol-
lainen pulveri, minä maksan mi-
tä vaan, minä annan koko talon,
hoki vaari.

Saman talon vanhaemäntä taas
oli kovin ihmeissään, kun luuli
joukossamme olevan myös pa-
pin. Taiteilija Lindforssiilla sat-
tui olemaan päällään pitkä mus-
ta takki, mistä lienee juhlasta
suoraan lähtenyt mukaamme.
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Jostakin hän oli sitten saanut
valkoista pahvia ja suuriskelmi
mies kun oli, Ieikkasi siitä itsel-
leen liperit. Illan kuluessa Puh-
tilan muori sai sitten aiheen siu-
nailla: »Herranjestas, on siinä
'pappi; kiroilee, pelaa korttia ja
ryyppää viinaa, taivaan isä var-
jele, on siinä pappi.»

Mainittakoon vielä, että ap-
teekkari Hjelt on myös innokas
urheilukalastaja. Hänellä on
omat kalavedet: Turun saaristos-
sa, j.onne hän joka kesä tekee
useita viikkoja :kestäviä retkiä.
Hänen suosituin pyyntivädineen-
sä on heittouistin, jolla hän on
saanut jopa 14~i.loisen hauen ja
useampia yli 10" kilon painoisia.
Hänen paras saaldinsa heittouis-
timella on 75paUkea kahden päi-
vän aikana.

Forssan Lehti 15. 6. 196~
E'. V.

Nummilähde forssalaisten historiallinen
vedenottopaikka

Nummilähde - sanottakoon se
nyt kaiken varalta - sijaitsee
Linikkalam nurnmel'la ns. Paran-
tolan harjun länsipäässä. Sinne
Linilkkalan lammen itä- ja poh-
[oispuolitse johtava He kaar.telee
hauskasti Parantolan harjun
viertä seuraten. Lammen länsi-
puolitee tultaessa ei tätä 'IHall'ju-
tietä' [ouduta kularemaan kuin
muutaman kymmenen metriä.
Itse lähteelile on tielitä matkaa

viitisenkymmentä metriä ja sin-
ne johtaa Y'hä vielä hevosella -
ja braktor il'la - aj-ettava uoma.

Ennen pailk'ka oli vielä runol-
Iisempi kuin nykyisin, sillä nä-
kymän taustana oli Sundbergin
torppa suurine tuuheine pihakoi-
vuineen, Nyt taustana on Turun
-Hämeenl'~nnan valtatie. Mutta
lähteen lähin ympäristö on edel-
leen 'entils-elilään. Vaikka lähde on
hietaharjun rinteellä, paikalla on
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Pahoin on suojakatos kallellaan ja 'ränni' on hajoamaisilloan,

hämmästyttävän rehevä kasvus-
to. Siellä amsva,a tuomia, piiula-
[ia, paatsemia, leppiä, koivuja,
kuusia ja valtavia petäjiä, onpa
läheisyydestä löydetty luonnon-
varaisiä härrkäpithladiakin.Pinta-
kasvublisuus on monilajineri ja
erityisesti kiintyy huomio siihen,
että melko suuri alue on rehevän

kor tteeri peittämä, TällaiseLle
esiiritymiselle ei liene muuta seli-
tystä kuin se, että vesisuoni kuL
kee niin läJhe1.lämaan, pintaa, että
vesisuoni kulkee täl:1ä paikadla
niin lähellä maan pmtaa, että
korte siinä voi menestyä. Näin
a1naikin aI"V'€Hoppaanamme toi-
minut Forssan Parantolan talou-



denhoitaja Enkiki P a iLm e n.
Vastaavarslainen esiintyrnä on
muuten myös Paeantolan ja vaJ-
tatien vällssä, jossa lähteen vesi-
suonen on ikClJHionvuoksi niin-
ikään noustava aivan maan pin-
nan 'läheisyyteen. Villi ruusuperi-
saskin osui silmäämme tuossa
1äihdeiJ.ehdossalkäveUessämrne.

Mutta itse Iänteen katseleminen
tekee mi:elenapeaiksi. Luonnon"
varaisena lähde on sidainnut var-
sinaista vedenottopaikkaa hie-
man ylempänä ja sen suojaiksi
on Forssa-yhtiö aikoinaan raken-
tanut katoksen, Nyt se on kui-
tenkin mihtei romahtanut. Osa
katosta on pudonnut länteensil-
män päälle ja kun silihen vuosi-
kymmenien (kuluessa on Usäiksi
varissut lehtiä ja neulasia ym.
roskaa, on JäJhteen paikalla nyt
vain kostea pabkika, jossa vesi
tihlkuu pinnal'le niljaisen ryönän
lävitse. LäIhlteestä on kauan sit-
ten johdettu maanalainen puu-
putki vedenottopaikalde, Siihen
on rakennettu paksuista lankuis-
ta suuri var astoinäiallas ja sen
suojaksi umpinainen katos. Mut-
ta, rtärrnäkinon pahoin rappeutu-
nut. Katosta ei ole enää suurta-
kaan hyötyä, SillIä päreet ovat
suurelta osalta kokonaan pois.
Näin ollen vesialtaaseen. joka
muuten sekin on pahoin mädän-
tynyt, on päässyt kaiikenlaista
roskaa. Altaasta vesi [uoksute-
taan pukourua myöten astioihin.
Kouru on pukkieri varassa niin
koräcealla että sen alle hyvin so-
pii ajoneuvossa oleva tymnyri.
Mutta ei ole kauan, silllä kouru
on hajoamaisillaan. Vettä saadak-
seen on käy,tävä avaamassa al-
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taan alasyrjässä oleva raana ja
voidakseen sen näJhdä, on avad-
tava katdkS'en päädyssä oleva
luukku. 'I'alvella raana ja kouru
kuitenkin jäätyvät ja näin ollen
vesi on nostettava altaasta ärn-
pärilIä. Kun altaassa on, kuten
sanottu, paljon roskia ja jokai-
nen nostaa vettä omalla astiaä-
laan, veden hygienisvys ei ole
kovinkaan taattu. Ylijäämä vesi
virtaa talvisin raanaru ja kourun
jäädyttyä katoksen edustalle kas-
vattaen siihen jääpaakkuja, [otka
tekevät 'kullkemilsenkatoksen luo
vaikeaksi, jopa vaaralliseksi.

Näin siis nyt. Entä ennen? Vie-
lä 1920-Juvu:Ua sitä huollettiin
kuin aarretta, sillä sieltä tuotiin
vesiesi:m. ka~kille yhtiön her-
roille ja suurelle osalle työläisis-
täkin. Virkailijoiden asuntojen
pihalla oli jatkuvasti vesityrmy-
ri, samoin Forssan 'pytinkien'
edustalla, kun taas Vilksbergin
pytirrkiläisilie vettä jaettiin ärn-
päriin metsänhoitaja Karstenin,
myöhemmin ins. Ignatsuksen
tynnyristä, Viksbergissä oli iky[-
lä kaivoja, mutta Nummilährteen
vettä pidettiin niin paljon pa-
rempana, ettei virkailijoidle kai-
vovesi kelvannut. Sen katsottiin
olevan jopa jonki,nlais,ta terveys-
vettä. Yhtiöllä oli ainakin kaksi-
kymmentä rattaille ja, lähes sa-
man verran rekeen sijoitettavaa
tynruyri.ä. Talvitynnyrit olivat
tiinun muotoisia, päältä avoimia,
kun taas ratastynriyr it olivat mo-
lemmista päistä umpmaisia ja ne
olivat niitä varten vartavasten
tehdyillä rattailla makuullaan,
Peräpäässä ol] raana, josta vettä
laskettiin. Talvitynnyrtstä vesi
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Näin huono on veden varastoaltaan suojarakennuksen katto. Ei ihme.
että altaassa on roskaa.

pistettiin ämpäriUä, koska raana
olisi jäätynyt. Tietenkin vesi 100-

vi'lla pakkasilta tiirsuissa jääiyi
ja niin sai JOIku halkotarhan mies
tämän tästä komenn'll'kse.n 1äihteä
niitä tuuradla avaamaan.

Forssa-yhtiöllä oli niihin ajkoi ,
him kaksi tallia, joästa toinen oli
n)"kyisen voima-aseman paikkeil-
la jal tämän talHi-n hevoset huo-
lehtivat yiksinomaan tehtaan
ajoista - kartanon hevosilla oli
omat ajonsa, Viksber'gin tallin
hevosmiesten tehtäviin kuului
myös veden ajo ja sidnä olikin
työtä melkoisesti, sidlä vettä tar-
vittiin paljon. Si.J.lä Nummiläh-
teeltä tuotiin vesi paitsi 'huus-
holleihin' myös juomavesi tehtai-
den eri osastojl'le. Nidden keskus-
käytävilHä Olli tinattu vesiastia,
johon ovimies toi' tynnyristä ve-

den ämpäriblå. Ja astian vieressä
oli k:ettiIllgiNä seinää kiinoitetty
tinattu muki, josta hyvässä so-
vussa juotiin. Kuumallla adkaa
saattoi joutua mukia, odottamaan
pimkän tovin. JoiHakrn 'viineirn-
millä' vaimoihmisiflä saattoi kui-
tenkin olla oma juomamukinsa,
jota he säilyttivät työpaikallaan.
Viksbergin tallimestareina van-
hat miehet muistavat mm. Kus-
taa Lundin ja Akseli Lindgrenin
sekä ajureina mm. Rallin Matin
ja Koukun Vihtorin.

Veden tuonnin yhtiön väelle
NummilähteeItä lopetti Iisakki
Julin, joka miltei välittömästi
isännöitsijäksi tultuaan määräsi
tynnyreitten sijaintipaikoille ra-
kennettavaksi kaivon. Ja siihen
myös päättyi Nummilähteen
'suuruuden aika' eikä siellä sen



jälkeen liene suoritettu min-
käänlaista peruskorjausta. Mut-
ta monet muistelivat pitkän ajan
kaihoten sitä aikaa, jolloin vesi
saatiin Nummilähteestä. Ja mah-
tanee joku muistella vieläkin.

Nummilähteen vesi on todella
erinomaista. Sen pohjavesiallas
<on todennäköisesti VatiJkallion
jyrkän rinteen juurella, koska
vain siihen suuntaan on saatu
kaivoja, joissa vesi riittää. Vesi-
suoni kulkee parantolan alueen
pohjoisreunamaa, jossa myös pa-
rantolan kaivot sijaitsevat. Niis-
sä oli ennen valtatien rakenta-
mista vettä 1,7 metrin vahvuu-
-delta eikä se siitä vähentynyt.
Mutta ilmeisesti tie painoi vesi-
suonia, koska vesi kaivossa vä-
heni toissakesänä 40-60 senttiin.
Kun pelättiin sen kokonaan lop-
puvan, kaivoja syvennettiin kak-
.si metriä sillä seurauksella, että
vesi loppui kokonaan, se painui
maan alle. Kaivot oli nopeasti
jälleen täytettävä ja pohjat tii-
vistettävä. Tällöin vesi nousi en-
tiselleen eikä se ole loppunut.
'Tällä hetkellä kai voissa on vet-
tä yli metrin vahvuudelta. Vain
tavallista runsaamman käytön
.aikana se hetkeksi hieman alen-
tuu. Vesisuoni kulkee paikoin
hyvinkin syvällä, mutta paikoin
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se nousee miltei maan pintaan.
Kun maaperä, jossa suoni kul-
kee, on hietanummea, on suoda-
tin todella mainio.

Entä tarvitaanko Nummiläh-
dettä vielä nykyäänkin? Vastaus
on, että tarvitaan. Lähteellä
käydessämme vettä sieltä nouta-
maan tullut rva Aino R a n t a -
n e n arvioi, että sieltä edelleen
noutaa talousvetensä lähes sata
perhettä, mm. kaikki Linikkalan
lammin itä- ja pohjoisrantamil-
la asuvat asukkaat. Ja haetaan-
pa sieltä vettä Kaikulan asutus-
alueellekin. Kuivina kesinä vet-
tä on tultu tynnyreillä ja tiinuil-
la noutamaan Parkkiarosta asti.
Lähde on siis edelleen tarpeelli-
nen - kuka ottaa tehtäväkseen
sen kunnossa~1don? 'Ailueen omis,
taa Oy. Finlayson-Forssa Ab, jo-
ka ei lähteen vettä enää tarvitse,
monet sen työntekijöistä kyllä-
kin. Kunnostamistyöt eivät tuli-
si maksamaan paljoakaan ja vä-
hällä vaivalla tuosta runollises-
ta alueesta saisi myös viihtyisän
oleskelupaikan, jonne moni mie-
lellään suuntaisi ilta- tai sun-
nuntaikävelynsä ja siellä men-
neitä muistellen hetkisen viiväh-
täisi.

Forssan LeMi 22,. 6. 1962

E. V.
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Sotilaspuustelleja ja niiden asukkaita
Lounais-Hämeessä

{Katkelmallisesti lyhennetty prof. Esko Aaltosen Sotahistorialli-
sessa juhlassa Lounais-Hämeen Pirtissä 12. 8. 1962

pitämästä esitelmästä}.

Vanhastaan oli Ruotsi-Suo-
men armeijassa järjestetty up-
seerien ja alipäällystöön kuulu-
vien palkkaus siten, että heille
osoitettiin kunkin sotilasarvoa
vastaava kartano tai talonpoi-
kaistalo, josta he saivat nauttia
tulot. Varsinkin ylemmät upsee-
rit antoivat palkkatilansa vuok-
raUe ja saivat siten vuokratulot
palkakseen, mutta monet ja eten-
kin alipäällystöön kuuluvat vil-
jelivät ja asuivat puustelliaan
itse.

Maamme sotalaitos organisoi-
tiin uudelleen 1600-luvun loppu-
kymmeninä, jolloin siirryttiin ns.
ruotujakojärjestelmään. Kun sa-
moihin aikoihin oli aateliston
lahjoitusmaat peruutettu valtiol-
le, vapautui runsaasti kartanoita
ja talonpoikaistaloja luovutetta-
vaksi armeij an päällystön puus-
telleiksi. Mainittakoon Lounais-
Hämeestä eräitä esimerkkejä.
Mustialan kuninkaankartanosta
tehtiin 1681 everstiluutnantin vir-
katalo, Saaren kartanosta 1684
ratsumestarin puustelli, samoin
Koijärven Karppilasta 1683. So-
merniemellä muodostettiin 1684
tapahtuneen peruutuksen jälkeen
viiden kylän taloista upseerien ja
aliupseerien palkkatiloja taikka
rusthollien akumentti- eli aputa-
loja. Mustialan sotilasvirkatalos-
sa asui 1690-luvulla eversti Adolf

Magnus Klingspor, 1708 tienoissa:
vapaaherra von Pahlen. Jne.

Virkataloluettelot alkavat.
yleensä vasta 1718; kolme vuotta
myöhemmin organisoitiin Suo-
men ratsuväki uudelleen. Lou-
naishämäläiset joutuivat kuulu-
maan lähinnä Uudenmaan jalka-
väkirykmenttiin, jonka everstin
virka talo sijaitsi Liljendalissa ja
everstiluutnantin Kirkkonum-
mella (Högbacka). Viimeksi mai-
nitulle oli lisä palkkioksi annet-
tu Tammelasta Linikkalan Skyt-
tälän kapteeninpuustelli. Eversti-
luutnantin komppanian päällys-
tön puustelleja olivat luutnantin
virkatalona Sukulan Jaakkola.
vääpelin Kydön Heikkilä, ker-
santin Teuron Rekola, lippumie-
hen Lunkaan Nissilä sekä vänrikin
Urjalan Salmen Jaakkola. Some~·
ron miehet kuuluivat Lohjan
komppaniaan. Sen luutnantin
virkatalona oli Pitkäjärven Simi-
lä, majoittajan Jaatilan Kylä ja
varusmestarin Vilukselan Huina ..
Vuodelta 1792 olevan lähteen
mukaan kuuluivat Uudenmaan.
jalkaväkirykmenttiin vielä So-
merolta Vilukselan Ronko, joka
oli toisen pataljoonan papin
puustelli, ja Vilukselan Kepsu
piiskurin virkatalona. Torron
Marttila oli kirjurin virkatalo-
na.

Toinen osa lounaishämäläisiä



kuului Uudenmaan ja Hämeen
läänin rakuunarykmenttiin, jon-
ka eversti asui Raaseporin kunin-
kaankartanossa ja everstiluut-
nantti Mustialan kuninkaankarta-
nossa. Tähän rykmenttiin kuulu-
van Sääksmäen komppian pääl-
lystöllä oli Lounais-Hämeen pitä-
jissä seuraavat puustellit: Kap-
teenin virka.talona Rantakartano
(joko Urjalassa tai Kalvolassa),
kornetin virkatalona Someron
Pusulan Saari ja kersantin puus-
tellina Menosten Sipilä.

Saman rakuunarykmentin poh-
joisesta pataljoonasta muodos-
tettiin 1791 Hämeen läänin jalka-
väkirykmentin jääkäripataljoona.
Siihen kuuluvan Sääksmäen
komppanian virkataloja oli Lou-
nais-Hämeen alueella jo mainit-
tu Pusulan Saari, nyt kuitenkin
ensimmäisen luutnantin puustel-
lina, Menosten Sipilä vääpelin
palkkatilana sekä Tammelan
(Kirkonkylän) Tuomala (myö-
hemmin Eskola) varusmestarin
virkatalona.

Jokiläänissä ei ollut yhtään
puustellia, koska Jokioisten,
Humppilan ja Perttulan kappelit
kuuluivat suurimmalta osalta
Jokioisten (ja Kartanonkylän)
suureen rälssilääniin, jolla oli
armeijassa omat ruotunsa. Koska
Urjalassa ja varsinkin Somerolla
oli paljon rälssikartanoita, oli
niissäkin pitäjissä suhteellisen
vähän sotilaspuustelleja.

Mainittujen puustellien halti-
joiden joukosta tapaa runsaasti
samoja sukunimiä kuin Lounais-
Hämeen kartanonomistajilla oli,
kuten Jägerhorn. Munck, Wright,
Kuhlman, Ramsay, Furuhjelm ja
Tammelander. Kartanonomista -
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jain pojat ja sukulaispojat aloit-
tivat sotapalveluksensa usein jo
16-17-vuotiaita. Kun he vähitel-
len kohosivat kaikkien arvoastei-
den kautta, he joutuivat vastaa-
vasti kiertelemään puustellista
toiseen. Mainittakoon muutamia
esimerkkejä.

Georg Henrik (myöh. von)
Wright oli 1739-40 varusmesta-
ri ja hänen palkkatilanaan Vi-
lukselan Huina. Vuosina 1749-
65 hän oli esikuntakapteeni,
palkkatilanaan Sukulan Jaakko-
la. Vuosina 1780-82 hän oli jo
everstiluutnantti ja hallitsi siinä
ominaisuudessa myös Linikkalan
Skyttälää. Mutta Georg Henrik
Wright oli jo v:sta 1756 asunut
Saaren kartanossa, jonka tyttä-
ren kanssa hän solmi avioliiton,
ja lopulta hänestä tuli maaherra.

Toiseksi esimerkiksi sopii
Ernst Gustaf von Willebrand.
Hän oli syntynyt Karunassa 1751,
meni 17-vuotiaana armeijaan ja
korotettiin kersantiksi; hänen
palkkatilansa oli 1769-1771 Veh-
maan pitäjässä. V. 1772 hänet
ylennettiin esikuntavänrikiksi,
ja hänen palkkatilakseen tuli
Kydön Heikkilä. Kirkonkirjojen
mukaan hän asui täällä pari
vuotta ja meni siinä välissä 1778
naimisiin Saaren kartanon tyttä-
ren Vendla Gustava von Wrightin
kanssa. Jokioisten kartanon
omistaja Reinhold Jägerhorn oli
hänen sukulaisensa ja nuori vän-
rikki näkyy merkityn kartanon
tilikirjoihin »sääntöpalkan» saa-
jaksi. Vuosina 1777-78 hänen
palkka tilansa oli Sipoossa asti,
mutta siellä hän tuskin kävikään.
Luutnantiksi hänet ylennettiin
keväällä 1778 ja sai palkkatilak-
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seen Salmen Jaakkolan Urjalas-
ta. Tämä oli hänen nimissään
kevääseen 1781, jolloin hänet ko-
rotettiin kapteeniksi ja sai vas-
taavaksi virkatalokseen Tuurhol-
man Helsingin pitäjästä. Siellä-
kään kapteeni von Willebrand ei
malttanut asua, sillä juuri sama-
na vuonna hän osti Viksbergin
kartanon ja kirkonkirjoissa mai-
nitaan hänen siellä asuneen nuo-
ren rouvansa kanssa vuodet 1781
-86. Tällä välin hänestä oli 1783
tullut majuri ja sai vastaavat
vuokratulot Snappertunun Drags-
vikin virkatalosta. V. 1785 hän
erosi armeijasta, mutta palasi pa-
rin vuoden perästä everstiluut-
nanttina takaisin ja sai haltuunsa
jo mainitun Kirkkonummen
Högbackan puusteIlin sekä tä-
män mukana Linikkalan Skyttä-
län. Hän erosi toistamiseen ar-
meijasta 1790, jolloin hän osti
Turun ja Porin läänin maaherran
viran. Jokioisten mahtavan kar-
tanon hän osti seuraavana vuon-
na, ja kun hän vähitellen yleni
kenraaliin asti, oli nousu köyhäs-
tä kersantista varakkaaksi karta-
nonherraksi ja kenraaliksi suu-
renmoinen.

Mustialan kuninkaankartanossa
asuneista 'sotaherroista' mainit-
takoon eversti Robert Fredrik de
la Barre (1717-25), ev. Johan
Karl Ramsay (1726-39), Gustaf
Adam Sture (1742-51, jolloin
kuoli), eversti Erik Johan
Stiernvall (1775-77), Adolf
Georg von Post (1776-86) sekä
vapaaherra Erik Abraham Lei-
jonhufvud (1786-91).

Näistä kolmesta viimeksi mai-
nitusta on aikakirjoihin jäänyt
merkintöjä. Jokioisten kartanon

omistaja, laamanni Reuterholm
kertoo v. 1776 päiväkirjassaan,
että rouva Stjernvallin kutsusta
hän tuli juhannukseksi Mustia-
laan. Sinne oli kokoontunut pal-
jon vieraita, kuten majuri Wright
(Saaresta) lapsineen, kapteeni
Krabbe rouvineen, rouva Reuter
tyttärineen, kornetti Lepsen lap-
sineen, kapt, Aminoff, luutn.
Uggla, kornetti Ramsay, kaikki
Uudenmaan rakuunoita, vänrikki
Willebrand, auditööri Brag ym.
»Talossa syötiin paljon ja juotiin
vielä enemmän punssia, bischof-
fia ja erinomaista olutta, joita
nauttien ajatukset hämmentyi-
vät.»

Everstiluutn. Adolf Georg von
Post taas muistetaan siitä, että
hän oli yhtenä TammeIan kivi-
kirkon laajennustöiden johtajana
ja teetti omalla kustannukseUaan
laajennettuun osaan parvekkeen
(lehterin). Sen kylkeen kiinni-
tettiin muistotauIu, johon on
maalattu hänen omansa sekä
puolisonsa suvun von Troilin
vaakuna. Tämä muistotauIu on
vieläkin kirkon seinällä. Kun
hän 1786 muutti Mustialasta Tur-
kuun, hän myi kirkon lehterin
Viksbergin kartanon omistajalle
von Willebrandille 100 riksistä.
Tästä summasta muodostettiin
rahasto, josta seura/kunta on ja-
kanut vähäisiä avustuksia.

Everstiluutn. Leijonhufvud oli
Viksber gin kartanon omistajan
Herman Berndt Burghausenin
vävy ja omisti kartanon vuosina
1793-5. Hän joutui sodan pää-
tyttyä 1791 virkavapaksi, mutta
jäi Mustialaan asumaan ja kuoli
siellä 1807. Hänet haudattiin
kirkkomaahan lähelle sakastin



ulko-ovea. Rikki ruostunut valu-
rautaristi on Forssan museossa ja
tilalle pystytettiin omaisten toi-
mesta kivipaasi.

Tammelan talonpoikaisista
palkkatiloista mainittakoon vielä,
että Sukulan Jaakkola oli puolen
vuosisataa luutnantti, sitten kap-
teeni Berndt Wilhelm von Gertte-
nin hallussa. Ainakin vuosien
1735-48 kirkonkirjan mukaan
hän asui Jaakkolassa monine su-
kulaisineen. Torron Marttilassa
asui Sonck-suvun väkeä, Kydön
Heikkilässä mainitun Willebran-
din lisäksi SnöboUeja ja Reuter-
sukua, Teuron Rekolassa Holste-
ja, Lunkaan Nissilässä kersantti
Johan Holstin jälkeen 1750-93
kersantti Kaarle Kustaa Eskman
sekä v:sta 1793 eteenpäin ker-
santti Petter Adolf Simolin. Mai-
nittu Kustaa Eskman perusti sit-
ten Okslahden talon, johon hän
sai kiinnekirjan 1795.

Kydön kylä oli 1700-luvulla
aikamoinen keskus. Siellä oli
Heikkilän puustellm läheisyydes-
sä ruotusotamiesten harjoitus-
kenttä ja komppanian varasto-
suojia. Muissakin Kydön taloissa
asui alipäällystöä perheineen.
Holstin suku oli laaja; tyttäriä
naitiin eri tahoille ja näitä emän-
tiä sanottiin madameiksi. Kydös-
sä asui myös nimismies Orell ja
koko laaja suku; Silvon kirjoissa
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heitä oli runsaasti. Kydön Kirsti-
Iässä asui kappalainen Barck ja
monia muita saman suvun jäse-
niä. Varsinkin Tammelan pap-
pien tyttäret näyttävät mielel-
lään asettuneen Kytöön, joka si-
jaitsi melkein isoa pappilaa vas-
tapäätä. Myös käsityöläisiä asui
Kydössä tavallista enemmän.

Erottuaan armeijasta alipääl-
lystöön kuuluvat sotilaat saivat
5-6 riksin vuotuisen eläkkeen.
Heitä pyrki torppareiksi taloihin,
mutta monien piti elää itsellise-
nä. Upseeristoakin saattoi jäädä
maalaiskyliin asumaan. Niinpä
mainitaan kirkonkirjoissa, että
Ojaisilla asui ratsumestari Otto
Lindberg perheineen ainakin
vuodet 1781-92, ja Patamon Pa-
loniemessä nuori ratsumestari
Erik Taxell.

Puustelleja ja niiden väkeä on
paikallishistorioissa käsitelty
vain ohimennen. Puustellit itse-
näistyivät 1920- ja 1930-luvuUa.
Niiden suojissa saattaa vielä olla
vanhoja asiapapereita, ehkä soti-
laille kuuluneita esineitäkin, So-
tilastorpista tiedetään niinikään
vähän, eikä monta sellaista ole'
enää pystyssä. Linikkalan Heik-
kain ent. ruotusotamiehen torppa
taitaa vieläkin olla asuttavassa
kunnossa Forssan seurakunnan
haassa Lounais-Hämeen sairaa-
laan johtavan tien varrella.

Forssan Lehti,
18.8.1962.
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"Sille lyödään, joka eniten tarjoo ja
huutonsa vastaa ... "

»T'iimii talo puhuu itte puoles;
taan • • . en kehu enkä hauku,
mutta metsät kasvaa että kohina
käy . • • Maanviljelijä on eläis.
sään köyhä mutta kuollessaan
rikas ••. Nyt sitte kaikki puli-
na pois! Paljonko pannaan poli-
jahintaa? Minä teen tähän ta.
loon isännän tänä päivänä -
Seitsemän miljoonaa ••• Tiedän
ettei tänne ole köyhät vaivaan-
tuneet • • • Yhdeksän miljoo:
naa ••. ja neljäsataatuhatta!
- Jokos riitti, tiedusteli mek,

Iari hikeä otsadtaan pyyhkien ti;
larskauppaa j,ännittyneenä seu,
ranneelta perhkunnahta, joka oli
asettanut rpohjahi'IlJnalksi,kuusi
miljoonaa.

Kuka oli tämä verraton rnek,
lari? Hän oli KaLle 0 iksan e n
Someron pitäjän Kultelan ky-
lästä, aiikanaan monen pitäjän
kuulu vasaramies. «iHyvät hin-
riat - nopea myynti>, se oli Ok-
sasta se.

- Huomasin heti, kun tulin
huutokauppapaikalle, että idmas,
sa Ollioikeata «viriä a , V.älkeä:oli
mustanaan ja toistasataa autoa
reunusti pihaa, jatkoi Oksanen
kertomustaan tuosta lähes vuosi.
kymmenen takaisesta Nummen
pitäj ässä ikäydystä tilankaupasta,
melolari taidon, rnestarinäytteestä,
kertoillessaan pyynnöstärnme
muisteloitaan tästä monivivahtei-
sesta kaupantekomuodosta. jota
hän menesteyiksellisesti 55 vuo-
den ajan hoiteli. Siinä on huuto,
kaupan historiaa pitkälti.

Minä pidin ensimmäisen
huutokauppani vuonna 1902,ker-
too tämä somerolainen meklari-
mestari. Eräässä talossa odi.kuu-
lutettu pidettäväksi eLäJkevaarin
jäJämi'stön huutokauppa, mutta
meklarla ei kuuJlunut paiikahle.
Silloin talon isäntä pyysi [otaku,
ta väkijoukosta tulemaan huuto-
kaupan pi,täjäksi. «KyJ.lä:kai
tuonvertaiset tavarat myytyä
saadaan«, minä tuumasin ja hy-
vinhän se kävi.

Hyvinhän se kävisi varmaan
vieläkin, mutta ei Ikatso 8Q,_,vuo_
ties enää [aksavansa. VanJhamek-
lari osasi suuren taiteidijam tai-
teHijan tavoin vetäJytyä syrjään
vielä parhaassa vauhdissa olles,
saan joitakin vuosia sitten.

Ostajia ja 'joukonjatkoa'

Nylkyisin 'kuulutetaan huuto-
kaupat sanomalehdissä, mutta sii-
hen aikaan, 'kun Oksanen mekla,
rintiensä aloitti, ne muiden kuu,
lutusten tavoin luettiin julki' kir-
kossa. Siinä tulivat yhtenä nau,
hana »Ikär.äjärotoko11ats , veron-
kannet, vankikankurit, hevosvar.
kaudet, huutokaupat. Kuulutuk;
sia kuulemaan lähetetyihlä kylien
miehillä oli oltavakiri tarkat koc-
vat ja hyvä muisti.

<Mutta hyvirrpä vain tieto kul-
ki eteenpäin näHlälkin tiedotus-
välmeiblä. Ei puuttunut huuto,
kauppatilaisuuksista välkeä, oli
ostajia ja oli «doUlkoI1åatkoa«,.
Tu.ltiin .kaukaakin, toisista iky.JilS_



tä, jos ei muuta varten, niin
«meklaria kuulemaan».

- Ne olivat semmoisia pieniä
[ublahetkiä, kyläkokouksia, ne
entisajan huutokaupat. Sattuipa
'keoran JQS toisenlkin, että. tarvit-
tiin virkavaltaa apuun kohon,
neen »duhlamieJ.en« taltuttami.,
seksi. Kerrankin. minun piti pois-
tua talosta sallin ilkkunan kautta
- se oli niitä dcieltolain ailkoda -
kun välkijoukossa oli ruvettu am,
muskelemaan eilkä kaupanteosta
näin ollen tulllut mitään.

»Onko mies puumerk-
kinsä väärtti?»

Nykyisin on huudot irtaimiston
huutokaupoissa lunastettava, k ä-

teisellä, Mutta ennnevanlhaan
jouduttiin antamaan pitkäaikai,
siakin luottoja, aina puoleen vuo,
teen asti. Siinä Ikysyttiin huuto-
kaupanpitäiiltä ihmistuntemusta.
Oli pystyttävä arvioimaan, oliko
mies huutonsa väårtti, Huuto oli
rahanpuutteessa nimeldä vahvis-
tettava. Kun Oksanen aloitteli
toimintaansa huutokauppojen pa,
r issa korvasi nimikirjoituksen
vielä monessa taapuksessa puu-
rnenkki, jonka sitten toinen puu,
merkki o.fkeaksi vahvisti. Aiko-
jen kuluessa ja kirjoitustaidon
yleistyessä tehtiin kuteruilkin Ja-
kiin sel'lainen säädös, että toisen
mainituista allemerkinnöistä piti
'Olla oikeata «ipr.äntti,ä••

Pilahintoja ei sallittu
Rautakangista aloitettiin maa,

talousirtaimen huutokauppa en-
tisaikaan, kuten nykyisinkin.
Kamakaupat o'li keskitetty para,
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hhksi keskipäivään ja sitten .tulI
käJyttötavaran vuoro. Kysytyirn ,
piä olivat kaikki maatalousapu.
v,äJlineet ja_koneet, jotlka siihen
maailmanaskaan olivat vielä pe-
rin harvinaisia, Niistä käytiin an;
karaa ikujanjuoksua milloin niitä
kaupattavaksi tuotien. Myös vaa-
tetavara nousi hintoihinsa. Ny-
kyisinhän ei Ikukaan välitä. kä,y_
tetyistä vaatteista" ne joudutaan
myymään «~ossissa« arvlohdn,
taan, mutta vielä viime sodan
jälkeisinä tavaa-apulan vuosina
o'li eterfkin Karja,lan siirtoväki
varsin 'huornattava vaatteiden os-
taja.

Pilahintaan ei yleensä mitään
huudettu, siitä pstivät jo mekla,
rit huolen, Oksanen muisteli vie-
lakin hdenoisella Ihalveksunnalila
sitä vuosientakaista her rasmiestä,
joka er åän kartanon kuulinpesän
huutokaupassa 'kehta,si tarjota ar.
volokaasta pöytädiinasta paria sa;
tasta - Oksanen myi sitter» lili!_
nan kuudel'latmhannella.

Raskaitakin askeleita
Oksasesta, kuten kaiikista tun-

netuista huutokaupanpitåjistå
kerrotaan lukemattomia kaskuja.
Heidän sutkautuksensa elävät
muistissa ja periytyvät heidän
seuraaijlleen. Kun Oksanen oli
parhaassa vauhdissaan, oli huuto,
kauppaväellä hauskaa, Mutta
kaiiklki muistot eivät ole valoisia,
varf oja liHto"Y tähänkin toimin-
taan. Huutokauppoihin ja niitä
seuraaviin perinnänjakoihin, liit-
tyy usein »sisäistä ilman virfä»,
jossa vatitettavar, usein ahneus
ja kateus ovat osallisena. Mek,
larirrtoimessa saa paljon kuulla
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Kalle Oksasen osalta on huutokaupat pidetty, mutta muistot tältä
monivivahteiselta työsaralta elävät kirkkaina mielessä.

ja. nähdä ja parhaansa mukaan
sovitella kiristyneitä mieliä. Ja
iikävää on mennä tuttavar» tai ky ,
Iänmiehen tilaa vasaran alle. lu-
kemaan. Raskaimpina nousevat
Oksasen mieleen pulavuodet 28-
3.:3. - Painavat olivat siilloiri as,
keleet, mutta ei minua sentään
missään pahasti kohdeltu, yrn,
märretuiin, että työtäni minä vain
hoitelin .

• Huutokauppa elää edelleen

elinvoimaisena kauppamuotona
ja «sille lyödään, jotka eniten pys-
tyy tarjoamaan ja hinntonsa vas-
taarmaan«. Historiaan ovat onnek,
si siirtyneet ne kuntien järijestä_
mät huutokaupat, joissa €lI1I1en
annettiin vanhuksia, vaivaisia ja
lapsia vähirnmän vaativan hoi,
dettaviiksi. Myös niistä on Kalle
Oksasella omakohtaisia muistoja,
joihin palaamme toisessa )'lhtey-
dessä. Forssan Lehti,

19. 8. 1962.
Marjatta Arrankoski.
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Kerjuutieltä huutopojaksi

Muistoja lapsuudesta. jota ei ollut

Tämä on kertomus ajalta, jol;
loin kö,-hät olivat köyhiä. Ajal-
ta, jolloin ei ollut sosiaolisio
avustuksia ja laitoksia, jolloin
oiihiiosaisimmot ja avuttomim-
mat vanhukset, vaivaiset ja ko:
din huoltoa vaille jääneet lapset
myytiin kuntakokouksissa pide-
tyillä huutokaupoilla niille talot-
lisille, jotka eiihimmiillii mak-:
sulla tarioutuioat heistä huolta
pitämään. Helposti luiskolulam:
me ajattelemaan noita aikoja
kaukaiseen historiaan kuuluvi-
na. Ne ovat onneksi historiaa,
mutta eivät niin leauleaieta, et-
teikö keskuudessamme vielä
eläisi monia henkilöitä, joilla on
mainitunlaisista huuto kaupoista
omakohtaisia muistoja.
Haastate.Jlessani viime viikolla

vanhaa tunnettua somerolaista
meklaria Kalle 0 Ik sas t a, joka
kertoili lukijoi.llernme vanhoista
huutokauppa tavoista, ulottui hä-
nen tarinansa myös noihin aikoi.
hin, lähes 80 vuoden taakse var,
haisimpiin lapsuusmuistoihin,
jotka lähtemättömästi ovat pai-
nuneet hänen mieleensä. Pienen
huutolaispojan - sillä se oli Ok-
sasen lapsuuden osana - turvat,
tornuus tuntemattoman kohtalon
edessä, lapsuus, jota ei ollut ku,
vastelee sen vaiheissa, jotka täyt-
tävät nykypäivien ihmisen mie-
len järkytyksellä ja säalidlä. MuL
ta Oksasen kertomus on samalla
kuvaus ihmismielen lannistumaL
tomuudesta. sen sitkeästä pyrki-
myksestä alhosta valoon.

Tiepuolesta kunnan
hoidokiksi

Kirjoitettiin vuosi 1880, kun
kertojamme ensi kerran näki päi.
vänvalon Someron Ollilan kylän
Hakalan talon muonamiehen
asunnossa. Meillä on lupa ajatel-
la, että lapsen syntymä oli onnel-
linen tapahtuma, joka kertaan-
tui vielä kolme kertaa, ennen-
kuin Kalle.poikanen ennätti nel.
jänvanhaksi. Mutta sitten perhet-
tä kohtasi ankara isku. Isä, ah-
kera työmies, sairastui keuhko-
kuumeeseen ja kuoli jättäen nuo,
ren äidin nelj ine pienokaisineen
vai:keaan asemaan.

- Siihen aikaan kävivät köy-
hien lapset aivan yleisesti ker,
juulla. Niinpä minäkiri äitiä aut.
taakseni päätin lähteä onneani
ihmisten luona yrittämään. Olin
tämän ensimmäisen kerjuumat,
kani aikaan neljän ja puolen
vuoden ikäinen. 'I'overikseni otin,
äidille mitään asiasta virkkamat.
ta, puolitoista vuotta nuoremman
veljeni. Muistan viejä elävästi
tuon matkan: purevassa alkutal.
ven pakkasessa me vaelsimme
tuon 8-9 kilometrin matkan Ol.
lilasta kirkonkylän liepeille, nk.
Pikku.Joensuuhun. Jaatilan sil,
lalle päästyä pieni veljeni alikoi
itkeä väsymystään ja pala kai-
kerteIi minullakin kurkussa. Ilta
jo hämärsi ja nälkä kurni vat-
sassa, sillä emme me olleet roh.
jenneet minnekään matkan var-
rella poiketa. Silloin sattui eräs
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isäntä näkemään meidät siinä tie,
puolessa, nosti rekeensä ja vei
meidät yöksi kotiinsa, mistä mei,
tä sitten aamusel,la lähdettiin vie,
mään takaisin kotiin.

Perheen heikko asema tuli
näin kunnanisien tietoon ja jo
seuraavana uudenvuodenpäivänä
pidetyn kuntakokouksen jälkeen
äidille ilmoitettiin, että hänen
kolmeHe vanhimrnalle lapselleen
oli kunnan puolesta hankittu kas,
vatuskodit. Vain nuorin jäi äidin
hoitoon.

Ensimmäinen puku
- Olin siis neljän ja puolen

vuoden ikäinen, kun minun oli
lähdettävä kotoa huutopojaksi
eraaseen Jaatilankylässä ole,
vaan taloon. Kaksi veljeäni pää-
sivät kasvatettaviksi siihen Ha-
kalan taloon, jonka palveluksessa
isäni oli ollut. Siellä heistä pidet,
tiinkin hyvää huolta. Isäntä sii-
nä talossa, jossa minä -kontrah;
din« mukaan olin r-ipillepääsyyn
asti, oli hyvänluontoinen, mutta
emäntä oli vieraspaikkainen, suu,
ren talon tytär, joka ei vierasta
köyhää porkaa hyvällä silmällä
katsonut. Kohta jouduin toimit-
telemaan asioita ja sitä tietä ras.
kaisiirikiri töihin heti 'kun kyn-
nelle kykenin. Karjassa kävin
niin pienestä kuin muistan.

Senaikaista suhtautumista
köyhäinhoidon suojattiin kuvaa
hyvin seuraava tapaus, joka ei
liene ollut ainoa laatuaan. Monen
vuoden uurastuksen palkkioksi
isäntä oli kerran hyvillä mielin
ollessaan tullut luvannseksi nyt
jo kymmenettä käyvälle Kallelle
uudet vaatteet ja määrännyt

emännän jatkamaan ikuteilla ole-
vaa sarssia niin, että myös Kal,
lel le tulisi housut ja takki - oli
vähän talon häpeäkin, jos huuto,
poika ihan rääsyissä kulki. Tuli
sitten räätäliinmenon aika ja
isäntä tiukkasi kangasta. Emäntä
kangertelemaan Ja välttämään
suoraa vastausta, kunnes selvisi,
että hän oli lahjoittanut kankaan
sisarelleen tämän pojan puvuksi.

On helppo kuvitella pettymyk,
sen suuruutta ja surkeutta. Oikea
puku olisi merkinnyt ei vähern,
pää 'kuin lisääntyvää ihmisarvoa.
Mutta silloinpa isäntä näytti, että
oli herra talossaan. Komensi ren-
gin valj astamaan parhaan hevo,
sen kirkkorattaiden eteen, Kallen
kärryille, ja niin mentiin pitäjän
tunnetuimman kankaidenmyöjän
luo ja ostettiin kaikki tarvittava
»vaatevärkkiä« varten. Voi olla.
että naapuri talossa pidetyillä
häiJ.lä ja niiden tarjouksilla oli
osansa tässä eleessä, mutta Kalle
sai kuin sarkin ensimmäisen pu,
kunsa emännän kyyneleistä ja to,
railusta huolimatta, puvun, jonka
piti 'kestää sitten ripillepääsyyn
asti.

Karjapiian 'koulu'
- Katekismuksen ja koko jou-

kon virsiä ja muita lukuja minä
opin ulkoa kuunnellessani iltaisin
lukusille valmistuvan talonväen
lukemista, mutta lukea minä en
osannut, kun kukaan ei viitsinyt
opettaa minulle aakkosia. Kuusi-
viikkoinen kierto-koulu tosin toi-
mi naapuritalossa. mutta ei sinne
minua päästetty. Yhtenä päivänä
minä sinne salaa karkasin, mutta
emäntä sai asian tietoonsa, eikä



minulla sen koomiri ollut kou-
luun asiaa. Olin jo iso poika, kä-
vin kymmenettä, kun siinä talos-
sa palveleva hyvänluontoinen
karjakko - hän oli kotoisin sieltä
minun lapsuudenkotini naapuris-
ta ja oli tuntenut äitini, joka sii-
hen aikaan oli jo monta vuotta
ollut hänkin vainaa - pelasti mi-
nut pulast-, puukstaavien suh-
teen. Kehoitti minua eräänä ke.
säpäivänä väen vetäessä päiväle,
posia pihanurrnel la vuolemaan
itselleni pitkän puutikun. [olda
sitten osoitti minulle kaikki kir-
jaimet a:sta ö:hön. Siihen karja,
piian antamaan oppituntiin mi-
nun koko koulun1käyntini supis.
tuikin, mutta kaipa se Elsa oli
ollut hyvä opettaja, [koskapa rip,
pikoulussa olin lukusetelin perus,
teella paras oppilas!

'Kontrahti' päättyy
Se rippikoulu oli muuten ras,

kasta aikaa, kun koulussaolon
pa·kosta viemä aika oli pystyttävä
saamaan tiukennetulla työtahdil-
Ia takaisin. Mutta siihenpå sitten
kontrahtini päättyikin. Ripille
päästyäni olin oma herr ani, vapaa
menemään ja hankkimaan leipä,
ni työn palkkana. Kasvatusväke,
ni tosin olisi vaatinut minulta
vielä yhden vuoden palkatonta
työtä »sen työn korvaukseksi, mi,
kä meillä on ollut sinua kasvat,
taessamme«, mutta siihen minä
- joka olin ottanut asioista sel-
koa 'kunnanmiehiltä - sanoin, et.
tä eipähän. Isäntäväkeni oli juuri
silloin myynyt Jaatilassa olevan
talonsa ja muutti toiseen pitä-
jään, jonne olisivat vaatineet mi,
nut mukaansa. Peittelin emännän
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hyvin vällyihin
mutta ohjaksiin
nut käskyisiä
huolimatta.

muuttomatkalle,
en enää tarttu.
ja uhkauksista

Kunnan luottamus-
mieheksi

- Kaikesta huolimatta en voi-
nut välttää hyytävää yksinai.
syyden tunnetta kuorman häi.
pyessä tienmutkaan. Mutta vähi-
tellen mieli rohkaistui. Mikäpäs
siinä, mies rippikoulunsa käynyt
ja työhön tottunut, tie pitkänä
edessä, ota ja mene. En kuiten-
kaan mennyt kauas, en silloin en,
kä myöhemminkään. Naapurita.
losta otin renginpestin. 75 mark-
kaa oli palkkaa vuodessa - se oli
hyvä palkka - ja Iisäksi työ,
vaatteet, 2 paria saappaita, kolme
paitaa ja sarssipuku. Tämä Mäki.
Iän talo Jaatilassa oli hyvä paik-
ka. Vaikka työntahti oli kova,
niin hyvä siellä oli olla. Emäntä
tunsi vaiheeni ja piti minua kuin
omaa poikaansa. Mutta en minä
siinä talossa ollut kuin vuoden,
,kun tarjoutui tilaisuus päästä
maatyömieheksi Kultelan Matti-
laan. Mattilassa minä sitten olin,
kin muonamiehenä 22 vuotta,
kunnes perheen kasvaessa ryh-
dyin itsenäiseksi souvirnieheksi,
mikä yritteliäälle antoi runsaam,
man leivän kuin muonamiehenä
010. Siinä sivussa sitten toirnitte,
Iin meklariDlhommiakin.

Ja kunnan asioita, voisi kerto ,
jamme tähän lisätä. Sillä Oksa-
nen on sittemmin saanut piirrellä
niitä salassa opettelemiaan
puukstaaveja toiseenkin paperiin
kunnanhallituksessa ja -valtuus.
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tossa ja monissa muissa lauta-
kunnissa istuessaan ja toimies-
sa.an - mainittakoon toki se-
kin, että Oksanen on ollut
lehtemme perustamisesta läh_
tien sen asiamiehenä. Ja tuota
vaikeuksissa kasvanutta sisua on
riittänyt jaeUa lapsijoulkoHekin,
yhdeksän kaikkiaan, joista osa on
työnsä ohella ponnistellut aka-
teemisille urille asti.

- Ajattelin aina, aina asetin
itselleni vaatimukseksi, että las,
ten piti saada käydä koulua, joka
omalta osaltani jäi vain yhteen

päivään, Heidän piti saada tun,
tea, että heillä on oma koti ja
onnellinen huoleton Iapsuus.

Elämä oli armottomasti ottanut
lapsuuden, mutta oli salaperäis.
ten tasapainoon pyrkivien lakien.
sa mukaan antanut korvaukseksi
turvatun, rauhallisen vanhuuden
omin käsin rakennetussa, rehe-
vän puutarhan ympäröimässä
omakotitalossa yhdessä päivän
helteen jakaneen vaimon kanssa,
lähimmäisten ja «kylänrniesten,
kunnioittamana. -

F, L. 24. 8. 1962.

Marjatta Arrankoski.
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