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Muistoja

Kuivajärven

takaa

Vanhoista papereistani otan nipun lyijy kynällä teho
tyjä muistiinpanoja. Ensimmäiseen liuskaan on merkitty
«Emäntä Jaakkola 1939». Olen silloin haastatellut muutaman tunnin ajan Lunkaan Jaakkolan talon emäntä
Huita Jaakkolaa (1887-1951),
jO1\.2oli erittäin hyvä loer;
toja, sanavalmis, hyvämuistinen ja puhetavaLtaan rehe.
vä. Samoissa liuskoissa on tietoja myös vanhalta Mara.
kias Nummenpäältä. Mahdollisesti hänkin oli haastattelu.
tilaisuudessa läsnä, samoinkuin ehkä myös isäntä V~ne
Jaakkola (1880-1946),
kumpikin
erinomaisia kertojia.
Julkaisen jotenkin S'2lLaisinaanosan muistiinpanoista.

Kalaa tuli järvis.tä
Nuottakalastus
oli entisaikaan
yleistä Lunkaassa ja Hykkilässä,
Varsinkin Nissin Topias oli kova
ikalamies.
Hian harrasti talvrka ,
lastuetakin.
Nuotta ja köydet
adettiin hevosella
jääHe.
Pari
miestä hakkasi
tuur alla jäähän
avannot, samoin, kaksi miestä
uitti pitkää salkoa apunaan käyttäen nuottaa avannosta toiseen ja
pari miestä veti sitä köysi1lä reitille. Nuottaa ylöskiskomassa
oli
näin kuusikin
miestä.
Riuska
Seppälän Maida oli usein muka,
na j a' korvaisi yhden
miehen
työn.
Nissin Topiaan Lisäksi harras,
tivat talvinuota-, vetoa Pehkijär ,
vellä Pihtikosken
miehet, eivät
muut.

SUV1seen aikaan vedettiin nuot,
taa melkein aina yöllä, usein aamuun asti, jolloin ennätettiin vetää viisilkin apajaa, Rantakelalla
oli aina' kaksi henkeä,
samoin
kuin
nuotan laskijoitakin
oli
kaksi.
Nissin nu'otan laskijoilla
oliovälineenään ns. selkäkela. ky,
Iän muissa nuotissa vain köydet.
Suvinuotalla
ei tavallisesti
ollut
naisväkeä mukana. Kalansaaliis,
ta muistetaan,
miten kerrankin
Nissin nuotalla, kun sitä oli aamuun asti vedetty, saatiin viisi
saaviilista kaloja, Rannasta kan
nettiin taloon kaksi vahvaa ~eL
käkopalhsta,
Kylän muijat pantiin perkaustöihin
ja saivat pal.
kakseen talosta, annetun ruoan Ii,
saksi pikku.kalaa. Toisinaan men,
tiin Mustialaan
myymään
isoja
kuhia.
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Varhemmin
oli nuottakalastusta harjoitettu
myös Oksjärvessä, vaikka siellä oli vain jokunen pohja sopiva. nuotan vetoon.
Okslatb:den talon rannassa oli täs,
tä ajasta muistona vielä nuottahuone. Lisäksi oli perimätietona
kulkenut, että Abyyn talostakiri
oli Oksjärvessä käyty
nuottaa
vetämässä.
Myös Hykkiläm
taloilla oli entisaikaan ollut nuotat ja. nuottahuoneet.
V:n 1870
tienoissa, jolloin. Malakias Num,
menpää muutti H~kkilään,
oli
jäljel'l.ä enää ainoastaan
EnkikL
Iän nuottahuone
ja, nuotalla kävi vain Eskolin, joka asui Sipi ,
Iän maalla.
Nissin Topias ilmiasteli Oks,
j,ä'rvess.äkin, joka keväisin meni
myöhemmin auki kuin Kuivajär ,
vi, Oksj ärveen pystytettiin
pä,
rekatittoita.

'I'ervaa ja potaskaa

poltettiin

Hykkilässä
ja Lurikaassa
oli
vakiintuneita
tervahautoja,
joissa
koko kylä poltti tervansa.
Lun;
kaassa oli sellarneru Hokan talon
luona
sekä Okslahteen
vievän
tien varrella lKylmänahteen koh,
dalla, Hykkilässä taas 'I'ulanderin
mökin takana .. 'Ruattiri' (Ruotsin
vallan) aikana terva. oli vietäJvä
Turkuun, kun ei ollut rahaa mak,
saa veroja.
Okslahden kulmalla
poltettiin paljon tervaa
Heiikki ,
isännän aikana vielä parikin mii,
lua keväisin, varhemmin
sitäkin
enemmän.
Ennen kuin Heikki.Isäntä
oli
avannut
maantien
Lunrkaasta
Okslahteen,
oli tervan kuljetus
järven yli vaivalloista.
Soudet,
tiin Hangaslahteen,
josta kävi

jonkinlainen
rata. Nummenpää.
hän ja sieltä päästiin Kelhuun.
Ennen kuin
Okslahden maantie
oli avattu,
soudettiin.
paatiHa
tervaa myös. Hölmöiän lahteen.
Siitä meni nummien kautta tieura kohti Lurrkaan kylää siihen
asti, mistä kylän myllytie erkani. Hölmölän kohdalla oli karjanlevo, aitaus, jossa Nissin eläimiä
pidettiin.
Sysiäpolttivat
tarpeisiinsa talolliset sekä molempien
kylien
sepät.
Malakias
Nummenpään
pikku poikana ollessa valmistet,
tiin vielä potaskaa, vaikkei kertoja ollut sitä itse nähnyt. Koi;
vuntöpeistä saatu tuhka keitettiin
lierneksi, joka. sakoi. Väkevä live
karkastiiru potaskauuneissa ja tu,
loksena saatiin valkoisia kappaleita, kuin kalrklkia, Jos potaska
murentui pieneksi, oli tulos huono. - Hattulan metsäkulmilla
oli
potaskaa
nämä
main viimeksi
valmistettu.
Potaska kelpasi tur ,
kulaisille kauppiaille, jotka, toisi;
naan kävivät sitä varta vasten
maaseudulta
ostamassa.
Kylänseppiä
Lunkaan kylänseppä, vanhin johon mudstitieto yltää, oli Grön,
berg.nlrninen
mies, joka, kuoli
v:n 1870 vaiheilla.
Hänen työpiiriinsä Jouulut myös iI.VIyllyil{ylä
siihen asti kun Hykkilän seppä
Leander
Segerstedt
alkoi siellä
käydä. Seppä Segerstedtin
piiriin kuului ikotikyl.an lisäksi Loimosten ja Lamminpään
kulmat
sekä Grönbergin
kuoleman jälkeen myös Lungas.
Lahkosepällä
oli kotikylänsä
taloista vähäisiä pellon ja niityn
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lappusia, GrönbergiUä siis Lun;
kaasta ja SegerstedtiUä H;ykki
Iästä. Lisäksi talot maksoivat sepälleen ruiskappoja kutakin ken,
gitettävää hevosta. kohti: 5 kap,
paa ne talot, jotka eivät joutuneet sepälle maita antamaan, sekä 4 kappaa muut. 'I'orppareit,
tenkin sepäru Ikotikylässä piti
maksaa 5 ruiskappaa, koskei
heillä ollut sepälle maita antaa
viJljeltäväksi. Lisäksi seppä sai
koivuisot polttopuut vuorovuosin
kunkin talollisen metsästä, S~_
pän täytyi kuitenkin itse huolehtia puiden hakkaamisesta. Kerto,
j'at muistelivat, että Lunkaan sepällä oli kotona aina kokovuotiset polttopuut.
Syyspuolella, viimeistään hy,
vissä ajoin ennen joulua, seppä
kävi
härjällä tai hevosella
ajaen hakemassa ruiskappo,
[aan lahkon jåsendltä. Näillä mat,
koi.lla seppää kestittiin ruealla ja
viinalla ja kuormaan pantiin ylirnääräisinä lahjoiria lampaanla,
poja, kynttilöitä, pelIavia ja
hamppuja.
Tällaisia palkkaetuja vastaan
Iahkonseppä takoi hevosenken.
g.ät ja .naulat sekä kun nosti
äkeiden, sahrojen ja sontarattaiden rautaosat. (Kuuluiko vuosi;
urakkaan myös työrekieri rau,
doittarninen sitten kun rautaja;
laksiset reet tulivat
käytän,
töön, sitä en huomannut kerto,
jilta Ikysyä.) Talo toi tarvittavan
raudan, pani apulaisen ja ruokki
sepän työpäivinä. Hykkilän seppä pääsi sikäli helpommalla kuin
Lunkaan seppä, ettei hykkiläläL
sillä ollut peltojen kivikkoisuu,
den vuoksi rautapiikkisiä äkeitä
v,aan risuä:keet - näin väitettiin

l_

Lunkaassa.
Kiokkorattaiden
raudoitus ei kuulunut vuosipalkan alaisiin töihin, vaan se piti
korvata kunakin kertana erikseen
rahana tai vHjaUa. Muutamista
taloista (kuten Miklkolasta) saatettiin olla pajassa, viikko yhteen
menoon, varsinkin kevåällä.
SepäUä oli kotokylässään oma
paja; se ei siis ollut Iahkon ku,
ten monella muulla seudufla oli
tavaldista, Larnminpään, Abyn ja
Okslahden talcilla oli kullakin
oma, paja, Loimosissa kaksikin,
ensin Ylitalolla ja sitten sellainen
rakennettiin myös Alitaloon. Myllykylään taas olivat Mustialan
torpparit pystyttäneet yhteispa,
jan. Okslahden talo ei lopulta
paljon
lahkonseppää tarvinnut,
kun Heikki.isäntä rupesi itse ta,
komaan hevosenkengätkin.
Huuvalassa oli Grönfors.nimi,
nen lahkonseppä. V. 193,9' sen paja oli vielä pystyssä, taitaa olla
vieläkin. Lopen Tervadaenmidla,
niin syrjäinen paikka kuin se
olikin, oli niinikään oma seppä,
Lunkaassa se muistettiin siitä,
että hänen toinen vaimonsa oli
«Selän isän Ieski« Lurnkaasta.
Sepät siis viljelijät maita ja
piti.vät kotieläimIä,. Sekä Lun,
kaari että Hylokilän sepällä oli
kaksi lehmää ja hevonen, mutta
muistetaan sekin aiika,jolloin Se,
gerstedtillä oli hevosen asemesta
härkä, Tammelan viimeinen här ,
kä. ,seppiä ei juuri voitu varak ,
kaiksi sanoa, paitsi Huuvalan
Grönforsia, mutta, hänhän piti sa,
malla kauppaa. Lopulta, Grönfors
osti. vielä talonkin, Huuvalan
Heilokilän. Isäntämiehenäkin ihän
vielä takoi. Hänen ensimmäinen
vaimonsa oli Portaan Intalasta,
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toinen Uskelasta, Portaan: Mole,
niuksen isännän sisar. Sepällä oli
vain yksi poika, Mikko, jonka
häJn koulutti. Muistetaan, että
Mikko
saarnasi
joulualamuna
Tammelan kirkossa. Mikko.mais,
teri muutti sitten Forssaan. jossa
hän hoiteli Tammelan kunnan
asioita.
Seppä Segerstedt
takoi vielä
sen. suven, jonka jälkeen hän
syksyllä moli. (Lounais.Hämeeri
Pirtin rappukivenä on hylätty
hautakivi, jossa on nimi Lenateri
Segerstedt ja kuolinvuosi 1870.)
Hänen poikansa Jalmari oli niin.
ikään seppä, muttei enää ruven,
nut lahkonsepäksi, Hä'Illkinlluo.
pui ammatistaan kivulloisuuden
takia jo H}12.o~lluvun
alkuvuosina, ja hänen pajansaikin on jo hä,
virmyt. Seppä Grönrfors myi vanhaksi tultuaan Heidokilän talon
Sukulan J'aakkolan
pojalle ja
rakennutti itselleen Heskkidään
asunnon, jossa kuoli jo vuosi,
kymmeniä sitten.
Savupirttejä

ja sotamiehenmökki

Loimosten
Syrjänpäällä
oli
Hakalan
Kustaan
sauhupirtti,
Kertoja, Jaakkolan emäntä oli jo
käynyt rippikoulun, kun muistaa
Kustaan
lesken, Reetan siinä
asuneen. Myös Loimosten Saari,
lassa oli sauhupirtti,
sittemmin
riihenä; sen pafkalle rakennettiin
myöhemmin
suuri
makasiini.
Siinä asui yhteen aikaan Juha.
niminen mies, joka myöhemmin
sai sukunimekseen Ni.iatymäki,
koska hän raivasi sen nimisen
torpan ja rakensi sinnekin sau,
hupirtin,
Sama Juha oli ensin
raivannut ja rakentanut
Lun,

kaan Jaakkolan maalle Hakalan
torpan. Hänen oli, kuitenkin pL
tänyt se jätt.ää, kun Jaakkolan.
isäntä, Antti nimeltään, oli vuosikymmeniä sitten (Amtti oli ViL
le Jaakkolan äidin. isä) mennyt
itse Hakalaan asumaan [ättäes;
sään talonsa vävylleen Iisa'kil le.
Antti kuoli pian Hakadassa, mut;
ta vaimo jäi sinne asumaan ja
poika J oose peri sitten Hakalan
torpa.n. Mutta kuten. nähtiin, ei
Juha häädöstä menettänyt
si,
suaan, vaan rakensi vielä kaksi
torppaa. Hän oli syntynyt noin
v. 1829. Juha itse hävitti Niitty.,
mäestä savupirtin v zn N~90 vaiheilla. Hänen kuolemansa jälkeen Niittymäki pantiin kahtia.
Lunkaan ruotusotamieher» ni,
mi oli Grön. HäneHe olivat ojais,
laisetkin velvolliset maksamaan
palkkaa. Grönillä oli oma mökki
keskellä kylää, Mäkilän aitan
("pualin') takana. Tänö oli vähäi,
nen ja kalpea, ilman porstuaa.
Seinässä oli vain yksi pieni nel i,
ruutuinen lasi. Pojan nukkuma.,
lava oli päiväksi kasattava, niin
ahdasta sisäl,lä oli. Grönillä oli
kuitenkin myös talli, joten hä,
nellä arvattavasti oli- joskus oL
lut hevonen. Myös vähäisiä peL
tolappuja ja niitty 'hänellä oli
viljeltävänä.
Emäntä JaalIDkola
kertoi 193 9, että hän lapsuuden
ajoilt-aan vielä muistaa Grönin
vaimon. Samoin hän kertoi vielä
nähneensä rusthol lien sotamies,
ten pitävän paraati., Tammelan
kirkonmäellä.
Niitten kersantti
Haclin asui Lunkaan Mattilassa.
1

Karhu karjassa

Joku kertojista muisti vielä
Mäkilän paimenen ja kertoi kuul,
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leensa kuvauksia
karhun tuhotöistä. Yhtenäkin vuonna. kamu
old Lunlcaassa
tappanut
neljä
lehmää ja valkoisen häriän, Här,
~ä joutui karhun kynsiin lKuol_
huhta.nimisellä
Nissin niitulla,
j<Jka oliJ 'kuoki.ttu
j al poltettu
muutamia
vuosia
aiikaisemrnin.
Joukko
kylän
poikia oli tällä
nii tulla,
kun
karnu
hyökkäsi
härjån kimppuun,
Pojat juoksivat katolle pakoon ja kuulivat,
kun härk.ä porasi j:a karhu mörisi. Paimen, Kalajaakon
Antti,
oli nukahtanut
Hanklahden
ran,
nalle. Kun poru 1aJkkaisi, lähtivät lapset ajamaan, karjaa
kylään j äämättä odottaenaan ehtoo,
ta. Arvattim heti, miksi karja tuli jo päivällä, Ikotiin. Mentiin ter ,
kastamaan
tapahtumapaikkaa.
Rärti,än lihat
vielä
kelpasivat
syötäväksi.
Samoina suvina
karhu
tappo]
myös
eriväkien
ehnkoi.ta, mm. ent. sotamies Grö,
nin Iesken lehmän, samoin Heik,
kilän isäntä. Mutta sille karjalle,
jota Kuianpäässä
asunut
Pirje
pairnensi,
ei tullut
vahinkoa,
vaikka' tuota naispaimenta
pidettiin hulluna.
Entisa.ikaan
oli koko kyl.ällä
ollut yhteinen paimen, joka huolehti
itsell istenkin
(eriväkien)
lehmistä.
Lunkaan Nissillä oli
kuitenkin
likimaa hakana, joten
sen ei tavinnut
yhtyä paimenlahkoon.
PaimeneHe maksettiin
ruiskapps
elukkaa kohti,
muJlit
ja
ensikarjalaiset
mutkaan. Ias,
kien.
Ruoan [a yösijan paimen
sai vuorollaan taloista, niin monta
päivää
peräkkäin,
kuinka

monta
nautaa, kustakin
talosta
karrassa oli. Kun: tilattomat
(eriväet)
eivät voineet paimenelle
a,nta,a viljaa, he korvasiva,t pal,
kan muulla tavoin: kutka antoi
mekon, kuka' paidan jne. Kerto,
jien aikana et Lunkaassa kuitenkaan enää ollut kylärpaimenta,.
Karjalla
oli metsissä vakinaisia makuupaikkoja,
ns. levoja.
Okslahden kufmallakin oli kolme
tällaista levoa.

Niitut kasvoivat kaulusmättäitä
Vanhanaikaiset

niityt
kasvoi,
kaulusmättäinä.
Kun sitä ei menty ajoissa niittä,
maan,
se kuivui olkimaiseksi.
Mutta sitäkin
ruvettiin syöttä,
mä,än
lehmille
vasta [ouluksi,
kUn koko syksy oli tyydytty ol ,
ikiin. Ensimmäiset
lehmät taval,
lisesti poikivatkin vasta maariak.,
si. Koko kylä kävi jouluksi ha,
Ikemassa maitoa Nissiltä, jossa
jokin
lehmä
jo oli poikinut.
Jaalkkolan. emäntä muisteli, mi,
ten hän
nuorena. tyttönä meni
[ouluaamuna
Nissille maitoa hakemaan.
Minulle
oli Jussilan
Anttoo kertonut, kuinka hän oli
joulumaitoa
käynyt
hakemassa
sukulaistalosta,
Teuron
Lekkalasta asti.
Ensimmäisestä
ky 1vöheinästä
uhottiin kovasti.
Timotei olikiri
hentoori kasteheinään
verrattuna s aika pcikae«. Sitä syötettiin
elukoille kovin säästeliäästi.

vat kasteheinää

Forssan

LehH 3,0. 8. 196Q.

Esko Aaltonen.
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Kansakoulupojat
Kouluneuuos Kaarlo

Forssan tehtaankirjaston
käyttäjinä
Merikosken muistelma uuodelta 1933

Forssan Uudessakylässä Lindstedtin talossa syntyi kesäkuussa
1878 poika, joka sai nimekseen KalLe Aukusti. Hänen isänsä
oli työnjohtaja KalLe Kustaa Lindstedt ja äitinsä Willvelmiina
Willberg. Vartuttuaan poika kävi A'leksanterin kansakoulun ja
meni, tehtaase'en työhön. 19.vuotiaana hän pääsi seminaariin ja
hänestä tuli kan~'.Lkoulunopettaja v. 1901.Suurena nimenmuuttovuotena 1906 Lindstedtin Kallesta tuli Kaarlo Merikoski. Hän
toimi opettajana parissakin kansakouht.ssa,kunrves muutti 1911
Sortavalaan. Hän oli siellä v,:een 1944 asti semi1U1J'.Lrin
harjoituskoulun yliopettajana ja omisti muutenkin rikkaan elämäntyönsä
Laatokan Karjalan hyväksi. Hänestä tuli myös kirjailija. Julluzi_
si suuren määrän oppikirjoja, kulttuurihistoriallisen
teoksen
Taistelu Karjalasta (1939), romaanin Uskonluopio (1936) sekä
joukon kaunokirjalLisi'l kirjoituksia ja muistelmia, jotka 1953
ilmestyivät viehättävänä ve,oksenaVoimia ja vastavoimia. Fors.
san Lehdessä on aikanaan julkaistu tästä teoksesta se luku, jossa
Kaarlo Merikoski kertoo olostaan Forssan tehtaan työmiehenä
ja lähtöään maailmalle.
Kaarlo Merikoski muisteli rakkaudella syntymäkyläänsä. Hän
kävi täällä aika ajoin. Muistetaan vielä se kaunis puhe, jonka
hän piti Forssctn satavuotisjuhlilla 1947. Hän kuoli Helsingissä
22. 2. 1954.
Siitä on kulunut yli 40 vuotta,
kun ensimmäisen
kerran eraana
lauantai-iltana
hyvissä ajoin ennen kello kuutta astuin Forssan
tehtaan lainakirjaston
saliin. Olin
saanut
vanhemmiltani
hopeamarkan, mikä oli maksettava, ennan kuin
sai lainausoikeuden,
mutta sen saikin sitten kokonaiseksi
vuodeksi.
Markka
oli
muuten siihen aikaan verrattain
tiukassa ja siitä johtuikin,
etten
aikaisemmin
ollut päässyt
kirjastoon, vaikka kyllä useasti jo
olin sinne pyrkinyt.
Paria vuotta vanhempi toveri-

ni oli selittänyt,
että kirjastoon
on mentävä aikaisin, jotta ennättäisi saada »hyvän paikan». Astuimme suurehkoon
huoneeseen,
jossa ei ollut mitään muuta katustoa kuin pitkä, suorakulmaisesti asetettu
pulpetti.
Pulpetin
takana on pöytä ja tuoli ja niiden
takaa avautui
ovi toiseen huoneeseen, missä avonaisilla
hyllyillä olivat mustiin kangaskansiin sidotut, nahkaselkäiset
kirjat. Sairri~e todella hyvät paikat,
sillä asetuimme nojalleen pulpetinreunalle
aivan kirjastonhoitajan pöydän
kohdalle.
Toverini
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huomautti, että siltä paikalta näkee hyvästi, mihin »lystits kirjat
joutuvat, niin että tietää pitää
varansa.
Vanha Viikmanni, tehtaantyömies ja kirjaston hoitaja, oli jo
toisessa huoneessa
kirjojansa
järjestelemässä. Muistan selvästi,
kuinka suurella kunnioituksella
seurasin hänen askeleitansa, kun
hän verkalleen liikkui toiselta
täyteläiseltä
hyllyltä toiselle.
Ajattelin jo silloin ja monta kertaa myöhemminkin, että kuinka
Viikmanni, joka oli samanlainen,
vaatimaton työmies kuin moni
muu, voi olla niin korkeassa virassa
kuin kirjastonhoitajana.
Sillä kirjasto oli jotakin suurta.
Minulla oli hämärä käsitys siitä,
että kirj asto, ei ainoastaan se,
mihin olin ensi kertaa astunut,
vaan kirjasto yleensä ja oppi on
on se rajamuuri, mikä erotti sen
maailman, mihin minä kuuluin ja
sen toisen, oppineen maailman.
Toisella puolella olivat tehtaan
suuret herrat, isännöitsijä, insinööri, värkmestari
ja
monet
muut sekä Vekmanni, opettaja,
jota kaukaa pelkäsin ja kunnioitin, Maria Larssonni, opettajatar,
Palmuruutit, Nikanderit ja kaikki muut oppineet ihmiset.
Sanallakaan emme uskaltaneet
Viikmannia
häiritä ennenkuin
hän tuli lainaushuoneeseen. Silloin toverini selitti, että minä
olin uusi lainaaja, jolle olisi annettava numero. Viikmanni avasi
suuren kirjansa, otti markkani
ja ilmoitti, että siitä lähtien olin
numero 105 Forssasta (Viksbergin puolelaisilla oli oma numerojärjestyksensä, joka sekin alkoi
alusta). »Sait pahan ja pitkän

Kustaa Vikman.

numeron», selitti toverini. »Mutta
ei se mitään tee, kun vaan kiljaiset vikkelästi ja kovaa.» En
silloin vielä täysin ollut selvillä,
. missä vikkelätä kiljaisua tarvittiin, mutta illan kuluessa se kyllä selvisi.
Kuuden korvissa täyttyi lainahuone lainaajista. Ensin otettiin
kaikilta lainaajilta pois heidän
kirjansa. Se tapahtui siten, että
kukin vuoronperään sanoi numeronsa ja antoi kirjansa. Lainauskirjasta etsittiin numero; vedettiin kirjan numeron päälle viiva
ja kirjat astettiin suureen pinoon
kirjastonhoitajan vieressä olevalle leveälle penkille. Nyt huomasin, että toverini oli oikeassa
paikkamme suhteen. Tiesimme
tarkalleen. missä joku »lysti»
kirja oli; painoimme nimittäin
kirjan ulkomuodon tarkoin mieleemme.
Lainaaminen tapahtui siten, että Viikmannin apulainen otti
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kirjan toisensa jälkeen penkiltä
ja sanoi sen nimen. Ken sitten
ensimmäisenä
ennätti
sanoa
oman numeronsa, sai kirjan. Milloin oli kysymyksessä
joku tavallinen teos, sujui kaikki hiljakseen ja ilman melua. Mutta
usein sattui, että jokainen halusi
jotakin hauskaksi tunnettua
kirjaa. Silloin ei välitetty siitä, ennättikö joku ensimmäisenä,
vaan
huudettiin
kilpaa, niin että koko
sali oli yhtenä huutona. Kaukana
kumminkin
siitä, että huudossa
olisi ollut erikoista vallattomuutta. Ilmaistiinhan
vain kanta ja
merkittiin puumerkki,
jolla
ilmaistiin,
että kirja
oli hyvä.
Muistan
selvästi,
kuinka
esim.
Ivalon »Reservikasarmista»
aluksi aiheutti sellaisen metakan, etten luule Ivalon kirjojen missään
sen perusteellisemmalla
huutoäänestyksellä
tulleen
hyväksytyiksi. Sattuipa
niin, että Viikmanni tällaisen äänestyksen
tapahtuessa
hymähti,
nyökkäsi
apulaiselleen
ja - tämä
asetti
koko riitakapulan
toistaiseksi
syrjään.
Sen kokemuksen
muuten sinä
ensimmäisenä kirjastoiltana
sain,
että toverini oli oikeassa: maailmassa on todella kovasti huudettava, jos mieli tulla huomatuksi.
Parastani
kyllä tein. Huusin kimeällä äänelläni, minkä jaksoin,
hiki virtasi ja takimmaiset olivat
vähällä rutistaa
minut litteäksi.
Mutta kirja toisensa jälkeen merkittiin jonkin muun numerolle.
Lopuksi sain »Pohjan piltin» sekä »Nuorta väkeä». Ensinmainitun sitten luin suurella halulla,
mutta jälkimmäinen
kuului niihin kirjoihin, jotka minulla sa-

moinkuin muillakin pojilla lojuivat käyttämättöminä
seuraavaan
lauantai'hin saakka, kun niitä ensin vähän oli selailtu.
Siitä kirjaston
ahkera käyttäminen sitten alkoi. Ei ollut koko
pitkänä talvikautena
ainoatakaan
lauantaita,
milloin vain terveinä
oltiin, ettei olisi kirjastoon menty. Ja ennen vanhaan muuten 01tiinkin terveempiä kuin nykyään.
Lukuhalu
kasvoi niin suureksi,
että valvottiin
myöhään
yöhön
lampputuikun
valossa ja ahmittiin kirjoja,
pääasiassa
tietysti.
romaaneja.
Mutta kumma kyllä
harrastettiin
tietokirjojakin.
Luulen sen olleen kansakoulumme opettajien ansion, sillä usein
he opetuksessaan
koskettelivat
seikkoja,
jotka oli mainittuina
lainakirjaston
kirjoissa.
Kun näin jälkeenpäin lukuharrastuksiansa
muistelee,
johtuu
ajattelemaan,
että paikoin maku
varmaankin
kaikkina
aikoina
suurin piirtein
katsoen
on samanlainen. Aletaan satukirjoista,
edetään sitten seikkailukirjoihin;
sen jälkeen tulevat historialliset
kertomukset
ja romaanit,
viimeksi muu kaunokirjallisuus
ja
tietokirj a t.
Satukirjoista
luetuimmat olivat
»1001 yön tarinat» sekä suomalaiset kansansadut.
Topeliuksen
»Lukemista lapsille» tekivät silloin
poikainkin
keskuudessa
kauppansa paremmin
kuin nykyään,
ehkä siitä syystä,
että
satukirjoja
oli vähemmän
kuin
nyt. Andersenin
sadut ilmestyivät hiukan myöhemmin
ja niitä
katsottiin yleensä joutaviksi.
Seikkailukirjoista
olivat ehdottomasti etualalla »Räätälinkisälli
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Andreas Jelkyn merkilliset
elämänvaiheet
neljässä
maailmanosassa» sekä Vernen »Matkustus
maan keskipisteeseen».
Edellisestä ovat useimpien lukujen pitkät
alaotsikat vielä tänäkin päivänä
sanasta
sanaan
muistissani. Ja
kun 40 vuotta takaperin
kaikki
se, mikä oli painettua,
myös oli
totta, uskottiin niin Jelkyn kummallisiin vaiheisiin
kuin
myös
Vernen matkaan silmää räpäyttämättä. Tuskin tarvinnee mainita, että Cooperin intiaaniromaanit, joita silloin jo oli käännetty
suomen kielelle,
hyvin
tekivät
kauppansa. »Viimeinen mohikaani» oli niistä vaikuttavin.
Muistan kuinka sitä lukiessani ja tullessani kohtaan
»Unkas kaatui
kuolleena maahan» kauhistuneena ääneen kertasin mainitun lauseen. Tuntui siltä kuin olisi kaikki ollut tyhjää
ja merkityksetöntä sen jälkeen, kun Unkasta
ei enää maailmassa ollut.
Erinomaisia kirjoja, jotka »joka mies»
oli lukenut,
olivat
»Välskärin
kertomukset»,
»Hatanpään Heikki ja hänen morsiamensa», »Rautakallo,
eli kuinka
viimein
kävi»
(Kaarlo
XII),
»Härkmannin
pojat»,
»Fekka
Sallinen», »Juhani Herttuan hovissa»,
»Kruunu
ja
okaita»,
»Ivanhoe» ja »Ben Hur». Ja sellaisetkin kirjat kuin kaksi viimeksimainittua
luettiin niin tarkoin, että ne muistettiin
miltei
jokaista yksityiskohta ansa myöten. Kun olin lukenut Ivanhoen,
kysäsi isäni kerran,
mikä oli
Cedrik saksalaisen sikopaimenen
nimi. Häpesin kovin, kun en sitä
muistanut.
Sen jälkeen
kävin
mielessäni läpi kaikki Ivanhoen

monilukuiset
henkilöt ja huornasin, että minulla oli ollut kova
onni: isä oli kysynyt sitä ainoata
nimeä, mikä oli jotenkin
luiskahtanut
pois muististani. Kirjoista keskusteltiin poikajoukossa
melkein
samalla
tavalla,
kuin
kirjakeskustelu
nykyäänkin
monessa seurassa käy.
Käännöskirjallisuus
muuten oli
korkeassa
kurssissa.
Ehkäpä se
johtui siitä, että muualla tapahtui enemmän
saikkailuja
kuin
meidän pienissä oloissamme. Päivärintaa
kumminkin
harrastettiin, samoin muitakin kotimaisia
kirjailijoita,
mikäli heidän teoksensa olivat puhtaasti
kertovaa
laatua.
Niinpä
esim.
sellaiset
teokset kuin Ahon »Kievarin pihalla», »Muudan markkinamies»
ja »Rautatie», olivat luettuja, joskaan Ahon »Fapin tyttären»
ja
Jokain
»Unkarilaisen
nabobin»
välillä olisi vaaka luonnollisesti
kallistunut
viimeksimainitun
puolelle. Kaikki, mikä ei ollut
kertovaa,
oli yleensä
ikävää.
Esim. luonnonkuvaukset
sivuutettiin kertomusta luettaessa.
Mutta kertomuksista
ja romaaneista siirryttiin vähitellen tietokirjallisuuteen.
Siinä poikapiirissä, mihin minäkin
kuuluin,
ei
ollut montakaan, joka
ei tarkkuudella olisi lukenut esim. seuraavia teoksia: »Kongo, uusi valtio mustien
maanosassa»,
»Ihmeitten
maailma»,
»Fohjoisnavalta päiväntasaajalle».
Ja sellainen valtava tietoteos kuin Weberin »Yleinen ihmiskunnan
historia» luettiin
niin tarkoin,
että
muistettiin
ulkoapäin
lukuisien
historian
suurmiesten
kasvonpiirteet. Kemiaakin harrastettiin.
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Kun kerran sain käsiini
eraan
paksun kemian oppikirjan ja löysin sieltä
suureksi
riemukseni
ruutireseptin,
menin tietysti heti
sitä kertomaan
parille naapurin
vesalle.
Mutta
en voinutkaan
lyödä heitä hämmästyksellä,
sillä he olivat sen jo keksineet aikaisemmin. - Tietokirjoja
luettiin
luullakseni
niinä
aikoina
hartaammin
kuin nykyään.
Luulen osuvani tarkalleen
oikeaan sanoessani, että 40 vuotta
takaperin oli suuri joukko kansakoulupoikia,
jotka olivat lukeneet jokaisen
kertomuksen
ja
romaanin,
mitä
suomenkielellä
oli ilmestynyt. Tämä tietysti silla
edellytyksellä,
että paikkakunnalla oli niin täydellinen
kirj asto kuin
kotiseudullani,
johon
hankittiin
kaikki uudet teokset.
Näytelmät ja runo kokoelmat on
asetettava
aivan
toiseen
asemaan; niitä ei katsottu sellaiseksi kirjallisuudeksi,
jota luettiin.
Näytelmät oli painettu sitä varten, että saatiin niitä näytellä, ja
runokirjat
olivat iltamia varten.
Mutta urheilullinen
harrastus
iti jo silloinkin. Oli ilmestynyt
kirja, jonka nimi oli »Hiihtourheilu Suomessa». Sitä lainattiin
ahkerasti kertomuskirjojen
ohella, ja luulen sen edistäneen hiihtoharrastusta.
Esitykseni kansakoulupojan
kirjaharrastuksista
olisi puutteellinen, jos en mainitsisi sitä tärkeää

asemaa, mikä ns. kellokirjoilla
siihen aikaan
oli.
Porilainen
»kauppaneuvos»
Pihl oli alkanut
julkaista »Montekriston kreiviä».
Sitä ilmestyi -erittäin
huonolle
paperille painettuna - vihko viikossa,
Lunastamalla
teoksen,
jonka
hinta tietysti oli korkea,
sai kellon senjälkeen
kun kirja
kokonaisuudessaan
oli ilmestynyt. Kellojen erilaisista arvoista
riippuen
olivat
vihkohinnatkin
tietysti
erilaisia.
»Montekriston
kreiviä» luettiin
joka
ainoassa
mökissä, sellaisissakin,
joissa ei
mitään muuta kirjaa ollut kuin
katekismus, raamattu ja virsikirja.
Mainituksi vielä tulkoon, ettei
kansakoulussa
ollut oppilaskirjastoa, josta oppilaat olisivat saaneet lukuhalunsa
tyydyttää.
Vanha Viikmanni on varmaankin jo pitkiä' aikoja nukkunut
»Tammelan
nummessa».
Otaksun, että se valistusahjo,
»Forssan tehtaitten
työväen yhteinen
lainakirjasto»,
jota hän pitkiä aikoja erinomaisella uutteruudella,
vaatimattomasti
ja
hiljaisesti
johti,
on kehittynyt
suureksi,
aj anmukaiseksi
kantakirjastoksi.
Mutta
sellaisenakin,
kuin se
Viikmannin hoidossa oli, tyydytti se heränneen
lukuhalun
ja
saattoi monen silloisen nuorukai,
sen pyrkimään maailmassa eteen.
päin.
Forssan

Lehti,

19'. 10. 196i2.
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"T eke sine uuti portti, kyllä ml ne maksa ... ·'
Apteekkari

John Hjelt

Kojon
kartano on nähnyt
monet vaiheet, mutta ylivoi_
maisesti loisteliainta aikaansa
kartano eli silloin, kun Ernst
Wahren oli sen isäntänä. Sil_
loin kartanon saleissa vietettiin upeita juhlia, siJellläsilkki
kahisi, kristallit kimmelsivlWt
ja samppanja lve:lmeili. Silloin
kartanon talleissa korskuivat
upeat oriit ja vainioita vilisti_
vät jalorotuiset koirat.
Täilla,isia,mielhkuvia nousi siJmiemrne eteen kuurmeltessamme
apteekkari J,oIhn H j e 1t i n tari.,
nointia niilJ.:täaJjo~lta.jolloin. hän:
oli Ernst WaihLrenmihJyvänä:ysibälv,ana
oliut Kojon kartanossa
usein IlläJhtyvieras.
-Ernst
WaihLreIll,
Forssan pe ,
rusta] an Axel WHlhelm Walhrenir» poika, oli inltdhimoineIll he,
vosmies ),a, hevosters kasvattaja,
Hänen ,ta'l'li.ssa,a:nsaattoi oUJa 16
rotuhevosta. siMä hän harrasti
niiden
jalostusta
ja' tietenkin
myös !kauppa<a.Kerran hän val,
jasti' kaik'si korskuvaa unkartlais;
ta' oritta, joita ei vielä l'aimkaan
tuntenut,
vaunujerssa eteen ja
pyysi rouvansaikin iCldelultl.e.
Odit
ry'!lJt:äsiv,ät heti niin hurd aan
1aukkaar» ettei' edes voimistaan
kuulu
Waihiren pystynyt' näitä
hnlilt:s:emään. Hu~a meno jatikui
Forssaan sa,aiklkaja vielä ltääBäkäJäJnWaluren ei! saanut niitä PY'säJhitymä,än.Mutta torLIrrahän sai
hevoset
sentään, Ioäännetyksi.
Vauhti ei Ilrui:tenkaa,n kotirnat,

muistelee

menneitä

IkaHaan YlMäJänhUjlEmtynyt, sillä
oridt olivat vaulhikoonltuneeit1'aiVOOIl!asti, Kuilqkopilltin tienhaa,
rassa Wa!hIren )'['itti hurjin pon,
ruistuksin
hi!lJ,e1ntää hevosten
vauhtia tie tät en, eU,ä vaunut eivät j)'lrkä,ssa mutkassa p,ysyis'i
pystyssä. Mutta häin ei. yrityikSiSisään onnistursut ja, seurauksena
Olli,että vaunut Ikileräht,ivät peL
lolde hurtj asti pyöriN,ä'nlähäikikyräJnä:.Onneksi Waihren ja, hänen
rouvansa
simkosiwat sivuun [a
vähttyivät !lIä,injäfunästä vaunuj ein alle, Molemmat ti etenkin
loudckaantuivet, mutta' eivät sen,
tään saaneet pysyviä vammoja.

Merkillinen tallimestari
Wahren ja niinikäiän hevos.
'kauppaa haciorttava Menosten
llmrtanoin isälnitäJMaunulla veiivät
kerran hevosiaara myös Pietacin
UilhistöUä sLj aitsevassa Krasnaje
Selossa pidettyyn suuren nälYttelyyn. Hejl'Iä oli uljairta hevosia,
joilUa V,enäj.äJl:läoli hyv-ä menekki,. Er.äs näyttelyyn tuoduista hevosista, oli niiln raivokas, ettei
kukaan uskaltamit tuoda, sitä, tal.
lista ullos, Venäläieet lupasivat
viimein palkinnon 1811<1e:,
joka sen
tekee. Tällöin Wahrernin, ta,N'imestari '- hänen sukunimensä
OlliLehtd - sanoi', että kyllä mi;
nä sen haen. Hän oli harvinaisen
pieni mies, tuskin viidem jalan
miatainen, muuta hänerlä oli ihmeell'inen k~
ikäsitelUä hevosia. Hän käveli alva'n rauhai'ldses-
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ti raivoisan oriio Juo" puheoli silvitsevan ei tuehaan tarvinnut
le ibJetlkenajkaa j'a,talutti sen sH- tulla hänen puhe~111een.Kerrran
ten ulos, jossa se tepasteli. lauh,
Wahrer» ajoi SUUTenunkarflaisen
keana kuin Iammas hänen jälesoriir» sisälle saakka. Sattui olesään.
maan selilaisella tuulella ..
Samaan näyttelyyn lähdettäes,
sä oli Waheendr» hoidossa o[1ut
Herrat metsästivät
va:LHo,nomistama siitosorj Poike
'I'oisinaan
metsästysretket
riebaantunut siinä määrin, ettei
muodostuivat
varsin
omalaatui,
ikukaaln uskaltanut mennä sitä
siksi.
Kun
maa
oli
jtäässä
ja lun,
läJhrelUelkään.Miehet, j'o'illm sitä
r v.ooän "aj.ettiin hevosslla pit.ta
y;ritti'vält, ['ennooti,vät ratapihalle
ikuin pyssyn suusta syJ!käJistynJä.. ikin metsiä koirier» [uostessa niilden tuntumassa. Kun a.jo alkoi,
·SiltloinLehti: meni vaunuun ja tuhevoset
IPY'.s.äJytettiin
jar miehet
li hetken kuluttua siel.tä takaisin
rienslvät etsimä:än irtselrloeenpastaduntaen rrimurrvarreeta äsken
silpailkkoda.
viei1ä rhurj'ana lkoI1S1kunuttaheWaihren1I:la olioi!1JiihiJlJ
aikoihin
vosta kuin koiraa.
suuri romuluinen koira, joka ei
kä['siny.t rn ui ta lähe:ttyvHLään.
Laita uusi portti,
Minulla oli myös pahansisuinen
haukkuja j,a vari!kika.sle ei ollut
mine maksa
kovinkaan pelottavan näköinen
Vuosisadan alussa oli vielä
tiesin sen verraUomaksi ~a:w:>eU~
y:leisilläkin teilliliäJ,ukuisasti port;
j a1k1si'.
Erä~rnrikleI1l"a.n
metsälle läihteja. RierhalklkaarHetuule'lle s,attlessärnrne W. sanoi minulle, että
tuessaan Walhren ei vaevautunut
'[os jläteMäisiin tuo sinun koirasi
itlJiitä avaamaan, AJioellessaanrhäkotiin; pe'llkääJn,että minun koinellä oli miltei 3r1napa:rivaJoalk:klO
rani tappaa sen, Minä sanoin.
vaunujen edessä. Riehakkaalle
että ei suinkaan sentään näin
tuulelle sattuessaan, W. lasket,
hullusti' käy, antaa serutuhla vain
ti lPo~,tha päir» täryttä vautrtia ja
sen eteen ehdittäessä !hän pidlälL mukaan, Kohta kun W. päästi
koiransa ir ti, se :ryntärsi minun
ti. hevosiaan.
VäJki,varhvarndes
koi'rani
kimppuun. Mutta tämälpä
Ikun oli', hän sai hevoset ndim voiponnahti sal amana pä'äl:leihyöikmakkaaeti
j arruttamaan,
että
kääijän ikurklkuun ja nidri kiivi,
vaunun puomi, joka oli hevosten
että hernki siltä olisi mennyt,
v,ä1tLssä,
työntyi eteen jar lennätti
ellemme olisi r-ientäneet väliin,
portrn pirstaäeina ympäristöön.
SilJl10inl
W. tokadsi, että onpa mah,
Kun talonpojat tai Itorppadt sit;
dotori
koiraksi.
ten tuli.vat asiasta valittamaan
Wahren tokaisi, ett.ä laita sinne
uusi portti, rnine maksan, Valit;
tamaan
tultiin. kuitenkin, vain
harvoin, siJllä Wahren o.u, mies,
josta rahvas piti, sillä apua tae,

Punainen jänis
Me tsästysmeeko Illa harrastet,
tiin,
kuten jo ajkaisemeninkin
olen !kertonut, kaikenlaisia kujeic
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ta. Niinpä jloku herroista, liekö
op, Koik!kisenomistukseen, TamoHut appiukkond, olf saanut [ä,
me'lasta G. muutti Sysmäiän ja
niikseI1(poj
an e.1ävä'nJiikiinni ja
sieltä Porvoon runoiliijadn,kotiin,
värjåsi sen punaiseksi, Kun sitjossa häm vietti elämänsä viimeiten taas J,äJhdettiin j,ämilSijaJhrtiin,set vuodet.
a:ro>iuatJko
kiii'ehti sovitulle kohtauspaikadle L~likaHion
rr,äihetKestäviä hevosia
tyville ede1täJikäsLnja päästu pu,
Hevosiin vielä palataikseni, on
naisen
pUipUi}ussi,nvapauteen.
todettava, että ne ennen aikaar;
Tietenkin koirat pä!äJsLvtät
sen järr_
o]]vat paljon kiestävämpiå kuin
jille 'V'alittömästi ja ihetken kulut,
IlIyk~isirn.Esim, ~sänJ1aj atti Liestua tuo ihmeotus joutui Carl
j,ärvelnä Hämkätietä myöten pa,rMeyeriin ,tärhtäimeen. Pitkän aI.ruda Turkuun ja edestakaiseen
kaa ihäJnihmetteli: «Punainer» jämaffkaam ku.lui aikaa, kia~si päi ,
nis, Lihan punainen jänis, onko
vää ja yiksi yö, toisin sanoen, entäJN1ai,sta
ihmettä ennen nähty».
simmäisenä päivänä, mentiin, yö
oHUn 'I'urussa j aJtoisena päivälnJä
Runoilija Gripenberg
palattiin. TäLlaista:taivalta nlyilwErnst Waihreniln vakituisena
alj.anhevoset tuskin p~,s:tYV.äti
tevieraana oli mm. tunnettu ru,
kemään, Hevonen jdHa matkan
noilida Bertel Grilpenlberg. Hän
tein, Olliemo Poken j,ä1keläimen.
asui monet vuodet Kojon karta,
Itse olen aijanut Forssasta Turnon piharekenouksessa rarkikai<t- kuun 11 tunnissa. Oliaulyönyt veten limuGmiriensa kanssa, Gr i, toa ,e,ttä pystyn tekemään mat,
penberg oli intohimoinen luon.
kam puolessa vuorokaudessa ja
nonbhailija
j,a kamarkoiramies. voitin vedon. Minulla oli ki'lpa,
Seurassa hän istui tavaldisesti
kärryt ja rkaiiklkisuurdmmat mäet
ajlatu1ksiinsa' vaipuneena ja i t.,
käivelin tai juoksin hevosen rin,
seensä
sufLkeutuneena, mutta'
nadla. iMatkalJa. en syöttän~t hesaabtoi - juihlissa väkeviä nauvosta,
Uskoisin, että hevosten
.tittuaan - pelä5\ty;ttälä:
muut viehyvään kurstoon vajkutti se, e,trtä
naat pahanpäiväisesti, Tapahtui
ne saivat dcesät olla metsissä Iaiusean kerran, että hän kesken
turn.iåla jossa myös niidem loavlot
kaiken ottL pistoorir» taskustaan
kehittyivät .JuJjiksij aI terveiksi.
ja, ampui sinä, pöydäru alle Jattiaan, Koskaan hän ei kuitenkaan
Uskollinen tamma
ketäär» vahingoittanut. Toisinaan
hän 011 ~ui tenkin trä1SrkYVä,Il;
iloi,
Hevosten viisaudesta voisin [u,
nen ja saattoi' silloin tehcläJex
teillJ.a miten pItkään tahansa,
tempore mi,tä Ihanimpia runoi a,
mutta !kerron Isiitä tässä vain pajotkaJ !näintavallisesti omisti J,ä,s- ri esimenkklä. Ensimmäisen maa,
näolevi'lle naisilbe, Kun Wahren
ihmansodarn a·ikalna venäläiset
palckoluovuttivet minulta Heinä,
luopui KJojonkartanosta Gripenberg muutti 'I'amrnelaan, josta
maailta os:tamani Ty;utö-nLmisen
hän osti huvilan. Se [outui sieten
hevosen Ja veivät sen pacteritöi-
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hir» Loviisaan. ErääJnä aamuna se
seisoi tallini oven edessä ja tervehti
minua
pihalle
tullessani
iloisesti ihimue,n. Se oli päässyt
karkuun ja ilmeisesti rienltä'nyt
kotiin parasta vauhtiaan,
koska
oli aivan uupunut.
- Vapaussodem aikana saman
tarnman
ottavat puolestaan,
punaiset ja se kuldoeutui Lahteen.
Siel'lä hevosia kotiuttamaar» ryh,
dybtäessä
eräs ruäi:L'täseuduilta
hevosia
turmdstamaan
merinyt
isäntä vä~tti, että tuo hevonen on
apteekkarin.
Miestä uskottiän,
h!äIn istui rattaiUe ohjaiksiin kajoamatta
ja hevonen toi hänet
talldni edustalle.
Totearipa
vielä, että Heinämaalia
oli en-

nenaikaan
erinomaisia
hevosia,
[oiblatalon isäJnnält ajoivat monia
palkintoja,
Kaikkein
hurjimmat
myydiin rminullle, siinä minä pidin
ratiu1sta: hevosista.
Hevosista ja koirista voisi !kertoa loppumatitomi'in, sill:lä ne ovat
älyiklkäitä,
uskollisia,
vieläpä
hienorunteisiaåoin
j'a, siksi ne ovat
enemmän kuin ]hmisell1 palvelijoita. Niitä voi hYViälläJsyyJlä sanoa tovereikseen
vakuutti alPteeikikari Hj,eLt lämmin SäiV(Yää.
nessään,
Ehkä meiblä v'ie[,ä tuonnempa,
nakin on Iti:la,isuus päästä kuulemaan
apteekkaci
Hjeltin, tarinoita.
r

E.V.

Sylti-Matti

plsteli

SS-vuotias

sudenpoikasia

teräsvaari

On harmaa tuiskuinen
talvipäivä,
kun saavumme
Juho
T ö y k k älän
vanhanvaarin
asunnolle
Humppilan
Kesonkulmalle. Löydämme etsimämme tupansa
edustalta
rankoja
katkomasta
ja ihmeen hyvin
saha puree puuta, vaikka sahan
käyttäjä on jo SS-vuotias. Vanhaisäntä Töykkälä on vähäläntä mies, mutta vielä vanhanakin hän kepsehtii
keveästi ja
kaikesta voi päätellä, että hän
on ollut myös harvinaisen
voi-

muistelee

poveensa

menneitä

makas. Ja näin on täytynyt ollakin, koska hän vielä 73-vuotiaana osallistui ojanluontikilpailuun
j:t saavutti
kunniakkaan kolmannen sijan. Nuorempana hän on ollut pistämätön
ojamies ja halkojen hakkaaja.
Kun
olemme
ilmoittaneet
Töykkälälle,
että olemme tulleet
häntä haastattelemaan,
hän pyytää käymään sisään ja on heti valmis
juttelemaan.
Pyydämme
häntä ensinnä kertomaan lapsuudestaan ja saamme kuulla, että
hän on syntynyt
Humppilanky-
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Iässä pienen torpan poikana. Kun
tilalla oli peltoa vain kaksi hehtaaria'
oli lasten hakeuduttava
vieraan palvelukseen
sitä mukaa
kuin kynnelle kykenivät.

Naapuri noitui lehmät
- Minä lähdin
10-vuotiaana
paimeneksi tätini tilalle Ypäjälle,
kertoo Töykkälä sitten. - Kauniilla ilmalla metsässä oli mukava olla, sillä niillä tienoilla oli
paljon sysikojuja, joita oli hauska tutkia.
Siihen aikaan
näet
monet Ypäjän torpparit maksoivat veronsa
kartanoon sysillä.
Mutta ukkossäällä
rupesi kovin
peloittamaan
ja niin tätini mies
suostuikin siihen, ettei tarvinnut
koko päivää olla lehmien perässä vaan sai käydä ne vain ehtoolla hakemassa
kotiin. Mutta
sitten lehmät
tulivat yht'äkkiä
sellaisiksi, ettei niitä saanut millään metsästä pois ja niiden maitokin tuli ihan löntteinä. Silloin
tätini sanoi, että hän kyllä tietää, kuka lehmät on noitunut ja
käski minua kähveltämään
naapurin rapun pielestä luu dan. Ja ellet luutaa saa, niin tuo ainakin santaa semmosesta paikasta, mistä emäntä on varmasti yli
astunut, hän sanoi. En uskaltanut
ottaa luutaa, mutta santaa otin
rapunedestä.
Täti sekotti sannan
maitoon ja pani myös jauhoja
joukkoon,
että sai liemen pa,
remmin juotetuksi
lehmille, jotka silloinkin olivat metsässä. Ja
niiltä jalkojensa
sijoilta ne lähtivät kotiin, eikä maidossakaan
ollut enää mitään vikaa.

Reservissä helpot päivät
Tätini
luota
muutin
setäni
luokse rengiksi Metsämaan Tytykoskelle ja sain sitten jo vähän
palkkaakin.
Sitten muuttelin
talosta taloon ja olin vähän aikaa
Jokioisten Kartanoiden
Liutupajun
tilallakin
muonamiehenä.
Täällä
osallistuin
ensimmäisen

kerran
ojanluontikilpailuun
ja
hyvin
rnmua
luonnistikin,
ensirnmäisen palkinnon
sain. Palvellessani sitten Humppilan YliRekolan tilalla etumiehenä
minut kutsuttiin syyniin ja jouduin
reserviharjoituksiin
Urj alaan.
Palvelus aika
oli ensimmäisenä
vuotena 7, toisena 5 ja kolmantena 3 viikkoa. Monet pitivät kasarmielämää
ikävänä ja harjoituksia
rankkana,
mutta minun
mielestäni palvelu oli helppoa ja
olot mukavat. Ruokakin oli niin
erinomaista,
etten parempaa 'ollut syönytkään.
Pistinharjoituksissa pärjäsin hyvin ja ampumisesta sain 'oikein palkinnonkin.
Naimisiin mentyäni päätin lopettaa rengin hommat ja muutin
kotiin,
jossa pykkäsin
meille
huoneen
vanhan
rakennuksen
jatkoksi. Isä oli silloin jo tehnyt
Paavolan isännän kanssa kaupat
tämän Kytömaan tilan vuokraamisesta. Vaikka
ei tätä silloin
vielä voinut paikaksi sanoa, kun
ei peltoa ollut edes kapanalaa
eikä minkäänlaisia
rakennuksia.
Tällä tienoolla oli silloin parin
hehtaarin
alakannikkoa
ja sitä
minä rupesin virapelikseni
ottamaan ylös. Päivät olin ojilla tai
metsä töissä sekä toisinaan rakennushommissa
ja ehtoin aamuin
kuokin tätä palstaa. Suviaikaan
nousin jo neljältä ylös ja ehtoisin tein töitä 11 saakka. Kun ala
tuli kuokituksi,
piti siitä tehdä
päivä viikossa taksvärkkiä taloon
ilman hevosta.

150 syltää ojaa päivässä
Ojanluonnista
minä tykkäsin,
sillä siinä pääsi liukas mies hyville palkoille. Vanhaa ojaa loin
päivässä 150 vanhaa syltää, jos
ei tarvinnut penkkoja puhdistaa,
jos täytyi, niin sitten tinkini oli
100 syltää. Uutta 6 korttelin ojaa
sain päivässä valmiiksi 50 syltää.
Ja kävi se metsätyökin
minulta
siihen aikaan. Kerran tein loppiaisesta kevääseen asti joka päivä 9 rnottia
kuusikyynäräisiä
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halkoja päivässä. Mutta metsä oli
hyvää ja minä pidin työkaluni
kunnossa.
Kerran
otimme isäni
kanssa
raivausurakan
ja kuokirnme Venäjän kartanolle
Myllysuolla 5 hehtaaria
peltoa yhtenä kesänä. Se oli melko sileäpohjaista
maata, vain osa siitä
oli kannokkoista.
Ja olen minä
tehnyt 32 makasiiniakin.
Yhteen
niistä - se oli 25x8 metrin suuruinpn sahasin isän i kanssa
myös laudat käsisahalla.
Viimeisen makasiinin
rakensin 75-vuotiaana. Tein yksinomaan urakkatöitä, sillä niissä ansaitsi paljon
paremmin
kuin
päiväpalkalla,
mutta niinpä minulla sitten myös
olikin aina rahaa, vaikka meillä
oli 9 omaa lasta ja lisäksi kasvattityttö.
Kun torpat itsenäistyivät,
minulla oli taas hyvä onni. Paavolan tilan omisti silloin Antti Eskola, joka oli erinomaisen
hyvänluontoinen
isäntä. Sain valmista peltoa
lisää niin paljon,
että sitä yhteensä tuli 12 hehtaaria sekä lisäksi 8 hehtaaria
hyvää metsää .. Myin metsästä suurimmat
tukit Forssa-yhtiölle
ja
niin minä sain tilani. maksetuksi
kolmessa vuodessa. Sitten uusin
vähitellen
kaikki
rakennukset,
sillä ei minulla
torppariaikana
ollut kuin yksi huone sekä sauna, riihi ja vanhasta ladosta tehty navetta. Pidimme paljon karjaa ja niin ei tarvinnut enää souvailla.

Palkkio

tulipalon

sammuttamisesta
Ja hyvä tuuri minulla on aina
ollut. Kerran syttyi Venäjän kartanon kuivuri palamaan
ja tällöin oli suuressa vaarassa myös
tilan suurin navetta, jossa oli 400
nautaa. Näin sauhun nousevan ja
lähdin juoksemaan kuivuria kohden. Tulin paikalle parahiksi kun
aluepäällikkö
yritti kiivetä katolle, jonka läpi liekit jo löivät.
Mutta tikapuut olivat kovin pystyssä ja jäinen räystäs niin liu-

kas, ettei mies päässytkääri
katolle. Mutta
minä pääsin, kun
minulla oli koivet jaloissani
ja
olin niihin aikoihin ketterä mies.
Autoin sitten katolle myös kaverin itselleni ja saimme hakatuksi lappeeseen
aukon, vaikka
partakarvamme
kärventyivät.
Kun talossa oli ruisku, saimme
palon sammumaan.
Isäntä kiitteli, että se oli minun ansiotani, ja
antoi 100 markkaa palkkioksi. Se
oli suuri raha siihen aikaan, sillä
se tapahtui
ennen ensimmäistä
maailmansotaa.

»Sytti.Matti pisteli
sudenpoikasia

poveensa»

Juho Töykkälä kertoi myös hyvin
tun teneensa
Sytti -Ma tin,
Humppilan
kuuluisan
sudentappajan ja taikojen
tekijän. Näin
hän kertoili Matista.
Tuolla
Vanhemmanmaassa, joksi Humppilan Rautavuorta
niihin aikoihin sanottiin, oli vielä minun nuori ollessani paljon
susia. Sieltä ne huutelivat
öisin
julmasti
niin että lapset pelkäsivät. Elukoitakiri ne veivät Äitini
kototilaltakin
ne
veivät
lampaan
miltei
isoisän silmien
edestä. Susi juoksi lammas suussa aidanvierustaa,
kun isoisä saapui paikalle. Hän sai seipään käteensä ja löi sillä aitaan niin että
riuku katkesi. Susi pelästyi tätä
rymäystä
siinä määrin, että pudotti lampaan suustaan.
Sytti-Matti olisi kyennyt tekemään susista äkkiä selvän, mutta
sitä hän ei tehnyt vaan ryösti
niiltä
ainoastaan
poikaset. Parempi
on lehmää
lypsää kuin
tappaa, Matti tuumi. Yrjön yön
tienoissa hän vietti vuorokaudet
umpeen Vanhemmanmaassa
sudenpesiä tyhjentämässä.
Kerrankin tuli suuri emosusi punainen
kieli roikkuen ja rumasti muristen ihan Matin taakse, kun hän
ronasi sen pesässä. - Pysy siellä vaan, oli Matti sanonut ja pistellyt poikasia puseronsa poveen.
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Sytti-Matti kosti
Paikka kuntalaiset pyrkivät pysyttelemään
Matin kanssa hyvissä väleissä, sillä jos sopu särkyi,
siitä oli pahat seuraukset.
Mattilan Juha jätti kerran tarjoamatta
Matille ryypyt, vaikka tiesi tämän tulleen sitä närpeämään,
sillä Matti oli kovin 'aineen'
perään. Tästä oli seurauksena,
että
Mattilan
lehmät
eivät
tulleet
metsästä
kotiin. Mattila hoksasi
heti, mistä kumma johtui ja pyysi Mattia ryypylle samalla ihmetellen, mikä heidän lehmiinsä oli
tullut. Saatuaan sitten vielä toisellekin jalalle Matti rupesi jahkailemaan,
että
eivätköhän
ne
sentään taas rupea tulemaan. Ja
jo samana ehtoona lehmät todellakin tulivat taas tavalliseen
aikaan kotiin.
.

Matti antoi jäniksille
määräyksen
Kerran
Venäjän
kartanon
isäntä oli .pyytänyt Forssan herroja
jänestämään
ja palkkasi
Matin oppaaksi. Matka suunnattiin Akselinmäelle,
jossa tavallisesti
oli jäniksiä
vilisemällä.
Perille päästyään
herrat ottivat

ryypyt, mutta
eivät tarjonneet
Matille. Ja niin kävi, ettei yhtäkään jänistä saatu ylös, vaikka
herroilla
oli hyvät koirat. Silloin Venäjän isäntä arvasi, mistä kenkä puristaa
ja tiedusteli
muina miehinä,
kelpaisiko
Matille ryyppy. Tottakai se kelpasi
ja nyt alkoivat asiat luistaa toivottuun
tapaan.
Matti määräsi
herroille
passipaikat
ja jäi itse
alueen keskelle. Eikä kulunut aikaakaan,
kun
pyssyt
alkoivat
paukkua,
Matti oli antanut
jäniksille määräyksen
lähteä liikkeelle. Ja sanottiin, että Matti sai
linnun putoamaan
miltei miten
etäältä
tahansa,
kun hän pani
pyssyynsä
hopeisen
luodin
ja
noitui sen .
• Töykkälän papalta olisi varmaan riittänyt juttua miten paljon tahansa, mutta ilta alkoi Jo
hämärtyä ja tuisku tuprutteli
kinoksia tielle, joten meidän
oli,
lähdettävä.
Mutta ehkäpä käymme häntä haastattelemassa
uudelleen sitten, kun hän täyttää
100 vuotta, jos silloin vielä elämme. Pappa voi nimittäin
hyvinkin kurkata
sadan vuoden
rajan yli, sillä hän on edelleen lujakuntoinen
mies, jonka ei tähän
mennessä
ole tarvinnut
kertaakaan turvautua
lää'cärin apuun.
Forssan

Lehti

3. 2. 1963.

E. V.

Kun

kylätappelu
oli muotia
miehet sankareita
Tokioislainen

uanhaisäntä

Koijärvellä oli eräs Jaako-niminen väkivahva mies ja
kerrankin se antoi sellaisen voimannäytteen, että kaksi raavas_
ta miestä joutui sen vuoksi pa-

muistelee

ja voimamenneitä

han kerran
naurunalaiseksi.
Jaakon kimppuun oli iltamutalon pihalla hyökännyt useampia
miehiä, mutta juuri muuta he
eivät saar.eet aikaan kun sen,
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että [aako suuttui. Kun miehet
olivat pötkineet
karkuun, oli
[aako
niin kiukuissaan, että
kahmaisi pihalta
valtavan kivenjärkäleen ja heitti sen ilta.
matalon ikkunasta sisään. Kaksi vahvana itseään pitävää miestä yritti myöhemmin kantaa leiven ulos, mutta ei siitä mitään
tullut. Noloina heidän oli lopul:
ta vain kieritettävä järkäle keskilattialta smnanviereen, mlSsa
sitä lopun iltaa käytettiin istuimena. Monen miehen voimalla
Jaakon kivi sitten seuraavana
päivänä kangettiin kottikiirrvi:
hin ja vietiin ulos •••
Näin kertoi.lee eritisaj an voi.
mamiehestä Jokioisten Rehtijärven kylässä
asuva
83-vuotias
vanhaisäntä
Vihtori
J r v i;n ,e n. Haastatedtavamme
muistaa
hyvin ne ajat, jolloin hänen entisessä kotipiJtäjässään Koijärvellä
ja myöhemmin Jokioisissa vielä
eleli voimistaan kuuluja miehiä
ja jolloin huvipaikkojen
pihoilla
tämän tästä puhkesi kylienväli.
si:ä tappeluja.
- Itse en kylätappeluihin
osal,
il:istunut, muöta sivusta jouduin
monestikin
niitä katselemaan,
muistelee
Järvinen.
Hurjaa
touhua se oli katseltavaksikiri.
Tavallisia
clbvat yhiteenottojen
jälkinäytökset
käräjillä.
Joskus
[oku tappelijoista lyötiin
jopa
hengiltä tai hakabtiin raaiarikok,
si. Useimmiten
tämänlaatui.s·et
'kylienväliset
voimainkoitukset
kuitenkin sujuivat Ilman pahempia seuraamuksia,
si.llä mukana.
olij at pyrkivät
noudattamaan
ä

ionkinlaisia

kirjoittamattomia

lakeja.
Tappelu
oli eräänlaista
nuorten miesten
voimien punnitsemista
rajua hevosenleikkiä.
Aseiita eivät tappelij at pitäneet
mukanaan
muutamia
räryhääjiä
lukuunottamatta.
Milloin nyrkit
eivät riittäneet,
tempaistiin
aidanseiväs tai muu saatavissa ole,

va 'kättä pitempi' aseeksi. Joskus
kuitenkin
tunteet
kuohahtivat
liiaksi j asilloin saattoi seurauksena olla ruumis, j-opa useampia,
kin. Ei sidloin ollut maakylissä
peli isej a, j obka
olisivat, järj es'tystä pitäneet - olisivatko pys_
tyneetkään.

Piimäinen opetus
rehnasteli joille
Albtuisesti räyhäämään
pyrkiviä rehvastelijoita
löytyi entisai,
kaan miltei joka kylästä. Koijår.,
vel!.ä oloni ajalta muietan erään
tapauksen,
jolloin itse jouduin
tämänlaatuisten
'häijyjen' hätyy,
teltäväksi.
Miesten aikomukset
menivät kuitenkin
myttyyn nololla tavalla ...
Olin siihen aikaan metsätöissä
ja saavuimme tuk,kipomon kans,
saerääseen
taloon puukaupoille.
Kauppa. syntyi ja ,ta'van mukaan
isäntä
tarjosi
harjakaisina
pari
viinapikar.illista.
Talossa oli koL
me poikaa, joiden mielestä en 01.
lut lainkaan ansainnut
'1oiselle
jalalle' tartiottua ryyppyä. Niinpä
eräs pojista aikoikiri napata pika,
rin kädestäni.
Sain työrmetyksi
mi-ehen syrjään,
mutta samalla
ryntäsi kimppuuni
myös toinen
poika. Tämänkin miehen kykenin .tcrjumaan kauemmaksi, mut,
ta silloin puuctuf leikkiin jo kolmaskin veli. Peräännyin
seinän
vieressä olleen
hyllyn viereen
kun kaikki kolme ryhtyivät samanaikaisesti hyökkäämään.
Ko,
valla rytinällä punaniskaiset veiJ.[eksej hyökkäsivät
kimppuuni,
muuta vikke1änä miehenä ennä,
tin hypätä syrjään, Samalla kui,
tenkin seinällä. oHut hylly romahti alas ja sillä olleet suuret
piimäastiaj
putosivat
suoraan
veljesten
päälle.
Silloin alkoi
pirtt] täristä kirouksista
velj esten aikoessa toden teolla ryhtyä
kostaaman minulle tapahtunutta,
Nyit puuttuivat
kuitenkin isäntä
ja tuikkipcmo asiaan ja murisevat
veljekset jätrtivärt aikeensa.
Talosta Iähriessämme
kelpasi
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Pirteillä
avioliitto.

Järvisen
Paljon

vanhuksilla

on ensi

on ennättänyt

meille .tukkipomon kanssa nau,
ru kun näimme miten talon nais,
väki kaivol.la kaateli yltä päältä
piimåisten veljesten niskaan äm,
pärdllä vettä ja rapsutteli näitä
Iuudalla
puhtaaksi.
VeI je siten
tempauksen vuoksi ei talon päi,
vällispöydässä
nähty talkkunaa
pariin päivään.

Lantakuormia
leikkipaikalle
Muuttaessani
J akioisille eivät
kylätappelui
olleet enää kovin,
kaari yleisiä, muuta silloin tål löin
niitä kuitenkin sattui,
Latovai.

vuonna

tapahtua

takanaan

yhteisen

60

elämän

vuoden
aikana.

niossa oli Käpykankaan
keinu,
jolle nuoret kerääntyivät
vapaa,
aikoinaan ja näillä keinumetkoil,
Ia eri kylien nuoret miehet monestikin ratkoivat kalavelkojaan.
Hävinnyt osapuoli alkoi välittö,
mästi hautaa kostaa ja ennen pit;
kää otettiin uudelleen yhteen,
Pirulan kangas ali suosittu piirileikkipaikka
ja täälläkin
sat,
tui muutamia tappeludta. Karca;
no, joka omisti maan, ei oikein
hvväksvnv+
nuor-ten
kokoori+u,
mista Pirulassa ja niinpä se yrid;
ti eri keinoin lopettaa kokoontu,
miset, Muistan
kuinka' kerran
tasaiselle
pii-rileikkipaikalle
oli
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räjäytetty
pommiHa suuri mondtukin, Eipä kestänyt kauaakaan
kun nuoret olivat sen täyttäneet
ja Ieikki j abkui. Kerran kartanon
miehet ajoivat
kokoontumispai,
kalle lantakuormia,
mutta tämäkään keino ei
tepsinyt. Vasta
sitten kun Rehtijärvelle
tuli
opettaj a Seppälä,
joka perusti
nuorisoseuran
ja Rehtilää
ryh,
dyttiiri
rakentamaan,
Pirulan
kangas menetti
merkityksensä
nuorison kokoorutumispaikkana.

Uudet housut menivät ...
Järvinen teki taksvärkkiä Reh,
tjiärven
kartanoon
16 vuoden
aj an ja täLtä kaudelta on hänen
muistissaan
joukko hupaisia ta,
pauksia,
Koiranleikki
oli
taksvär kkirniesten
kesku udessa
hyvin yleistä, kertoo haastatehta.
vamme. Pilan
kohteeksi joutuneen ei kannattanut
suuttua, s11ilä ennen pitkää hänelle tarjou,
tui varmasti
tilaisuus kostoori.
Joillekin annettiin oikein veljelJistä sakin hi.vutustakin
kun tiIaisuus sattui.
Jonkun onnettoman lakin turmeleminen oli yleistä huvia. Mo,
net Lakit kulwtettiin
esim tah,
kolla puhki ja annettiin tämän
käsittelyn jälkeen takaisin ornis;
tajalle. Mudstanpa kun eräällä
taksvärkkimiehelLä
oli
uudet
housut jalassaan
viika tteita terottamaan
tullessaan. Kun tämä
huomattiin, niin hänet nostettiin
miehissä tahkon päälle j,a' yhden
kiertäessä
pidettiin
miestä pai,
kallaan niin kauan, että onnettoman takamus
paistoi paljaana.
Miehen kun:to kokeiltiin
taas
parhaiten niitdotöissä,
joissa kilpailuhenki
oli tava.Jlinen. Sahtia
valmistettiim elcpåiviksi runsaasti ja lisäksi oli
tapana tarjota
miehille viinaryyppy
ja kahvit.
Järvinen
muistelee
miten hän
monet kerrat
j.outui hakemaan
sahtiin tarvmtavaa
vettä hevo,
sella aina
naapunikylietä
asti,
kun kartanon oma v.2si ei tarkoitukseen kelvannut.
Paljon sah,
tia tehtiin, mutta
paljon sitä

menikin kun neljäkymmentäkiri
viikatetta
oli eloa, kaatamassa.

Emännän hyvät yö
TaI visin joutui vat talosvärkki,
miehet suorictamaan
hevostensa
kanssa usein pitkiä ajoja. Eräällä täldaisella matkalla sattui hu,
paisa tapaus, joka: j älkeenpäin,
kin aritoi naurunaihetta
pitkäksi
aikaa ...
- Yleinen talvijalkine
oli. siihen aikaan
koivet.
Satuimme
kerran kuitenkin
matkallamme
taloon, jossa täl laist a jalkineöta
ei tunnettu.
Yöpuulle mennessämme jäliti jokainen koipensa
eteisen nurkkaan - viileässähän
ne 'säilyivät
sopivan pehrneinä.
Viimeksi levolle
mennyt talon
emäntä oli kuitenkin miesten jo
nukkuessa
alkanut
surkurtella
näiden märkiä j alkineita ja hy,
vää
tankoittaen
noutanut
ne
eteisestä tuvan
uunille kuivu,
maan. Luuld taksvärkkimiesten
ne unohtaneen,
Kun emäntä sitten aamulla ylösnoustuamme
antoi meille kuivumaan
viemänsä
koivet, pääsi
meidtä
yhdestä
suusta
epätoivoinen
voihkaisu.
Aihetta
siihen
todella
olikin.
Koipemme olivat yön aikana ku,
tistuneet ja kovei1Jtuneertsurkeik,
si kippuroiksi, joilta oli. mahdoton
ajatellakaan
j abkaan vedettäväk,
si. Meillä riivti äkäistä
murinaa
koko aamupäivän kun. liottelim.,
me vesisaavissa
jalkineitamme
alkuperäiseen
muotoonsa' ...
Vihtori J'ärvisellä tuntuu ole,
van ehtymätön tarinavarasto.
Ei sitä kaikkea
sentään viitsi
kertoa,
tulee
vaikka sellaista
oman kehun hajua, toteaa hän
iloinen tuike silmäkulmassa.
- Kyllä pappa paljon vanhoja
muistaa, vakuuttaa
haastatelta,
vamme puolisokin, 90-vuotta äskettäin täyttänyt
T i 1d a Järvi.
nen,
Vanhukset ovat
muuten ensi
vuonna olleet tasan
60 vuotta
avioliitossa,
Paljon on kaikenlaista ehtinyt
tapahtua yhdessä,
olo aikana. Elämän/taival ei suin-

kaari ole oIl11itniiltä <kaikkein helpoimpia, mutta siitä hucl.imatta
vanhukset
ovat uskomattoman
pirteitä, Tarkasti rtuntuva:t papaL
la olevan tiedossa jopa tämänherL
ken poliittiser tapahitumat. Ja sa,

nomalehdet
- ne luetaan miltei
viimeistä riviä myöten. - Mikäpä onkaan silloin viettäessa e.ä,
män ehtcopuolta kun on terve ja
mieli pirteä.
Erkiki Laakso
Forssa-, Lehti,

Legendaarinen Anna Eskolin
kuulu voimanainen
Anna Klrisrtiina Esk'Olin, ~UJten
hänen nimensä
koko+aisuu+essaan kuului, syntyi Urjalan Mat,
kussa
Loppula-nimisen
torpan
rtyrtltärenä 19. 3. 1882. Huomautettakoon, että Ma1:lku kuului Urja:la.n kuntaan Yliotteen 1924 aeti.
Anna Kristiinan
vanhemmat
'Olivart; isä Joel syrut. 13. 7. 1843
sekä äi,ti Anne Kaisa svnt. 14. 12.
1846. Heidän perheensä
oli: erittäin 1apsirikas. Lcppula oli Menosten MaunlU]aJn kartanon
torppa ja täätl'l.ä Anna Kristtiina'kin
vietti lapsuutensa
päivät. Murtrta,
knnten Väinö Linna
»p'enrtink'lltlmalaisistaan.«
'kentoo, oli torppareiden elämä epävarmaa,
Pie,
nfkin - isäntäväen
mielestä sopimaton
'käytJtJäy,tyrrn.men saattoi vaikuttaa
torpasta
hä,ärtätmiseen. Nä,j,n 0>11muistitietojen
muka,a,nkä.ynyt
Joel Eskol}1ni,Ueki,n
hänen
joududduaan
epäsopuam
isamtäväkensä
kanssa,
Vuosisadan alussa hän oli antanun luvan j,ätrjes,tä,ä torpassa tanssia ja
tämän
seurauksena
oli isäntä,
väen »mitta täysi.« Hänalle annettiin häätö Loppulasta.
Häädö-,
jäl1kJeen Joel Eskolin.
asusteli eri pUiOlli'lll,a,
Urjalaa tehden sekalaisia. töitä. Vanhernrnalla i,änä,än hän toimi riihi vaarina eri taloissa
viljanpuintiaikoina, Menetettyään
kätensä jUJnaonneetomoudessa,
hän kientelr

2i4. 2. 196\3,

Urjalan

piltkin
piltä>j:ää soi ttedemassa
kraerrofonia, j:otkJa tuohon aikaan
oli harvinaisuus
ja ansaitsi täten
toimeentu.lonsa. Viimeiset
elinvuotensa
Joel
Eskolin asui
Salmen Ikylä:ss:ä ns.
Mullikka"
mäessä. Hän kuo>H 11. 8. 192,6.
Hänen puolisonsa oli kuoll~'llIttätä aikaisemmin ei1i 26. 5,. 19017.

Lisäsi voimiaan
vasikkaa

nostamalla

J10 pienestä
ltyltöSitätUiliti'en
Anna K,ristiina [oueui ottamaan.
osaa raskaisiin
torpari töihin.
Hänestä
kehietyi
ruumänrakenteehtaan voimakas, siksi hän selviY'tyi' raskaimmistakin
miesten
töistä suuremmitta
vai'keuksitta.
'I'orppa ei kWltenka,an, tarjorinud
tarpeellisia
elimnnahdoilfisunik
,
sia suur-el'le perhee'lle,
rrrinkä
tal1da Annan
olikin
alstuJ1kava
vieraan pa'lvehakseern Niinpä hä:n
tietämämrne
mukaan
toimikira
vuosisadan
vaihteessa
palveli] ana ainakin Iso-Köllim tilliall:la,jossa hän
töi,tteTIlslä talkia, joUJtud.
osal.listurnaan
myös k,arjan hoitoon. Kerrotaan,
etlvä hänen harrastuksensa
vcirnaibuun olisikiri
saanmt varsinaisen
sysäyksensä
tällilä rti:laHa, jossa hän leikin vae,
jO~ll:a oli a!llkan'lllt nostelila pikkuvasikkaa
joka päivä. Vasikan
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kasveetua
hän oli nostamst siltä
täysilkas-vui:sen aiki:n.
Saatuaan tarpeekseen
maataleustöistä ja karjanhoidosta
muUltti An:na Eskolin noin
2{}-vuoti,
aana Tampereelle
palveluikseen,
Palve'lijam
tehtävält
kläsDtJtiväJt
tuoldoin kadikki mahdollliset työt
- aina ~lWl1enlUlO!illlistapUlUil1pilltkkomiseen, 'I'amperee'lda hän tutustui myös tullev'a'an mieheensä,
suomenruotsalaisesta
äidistä ja
venäläisestä
isästä polveutuvaan,
Vaasasta tkotodstn olevaan sirkustadterlijaan
ja
voimernieheen
A'llIthoniulks'een, j-O'ka omisti sirikJuiksen nimeltä Aothoaius-Larnpey ja joka ik1eI1t'eliympäri Suomea näytölksi!ä: antaen. N.äiIlJ aäkOi heidän yhteinen
elämännaipaleensa v . 19.04 ja' Anna, EskoIin 1i~tltyi si:l1kulks:een.
Kun Annalla
oli lucntaisena
edelHy;tyksenä voimakas ruumiinrakenne,
jota
hän oli lisäksi
',treen2mnrUlt' palveli] an raskaissa
[okapäiväisissä
töissä, aloitti hän
voirnarlun
harjostukset
Anthoni.ulksen [ohdo'lda
toden teolla.
Hän toimi harjoitusten
lomassa
si~kulksen,
järj,e.steily,tehtä'viss,ä.
Määräcretoinen
harjoittelu
tUOIttilkin pian tuloksen ja hänen voirnaibunumeroietaan
tUlli sinlouk?e!l huippunumerojta,
esityksiä,
josta
'katsojalt
hämmäSltelliIVät.
«Tämä ei voi olla totta naisen
teikemäiksi«, sanottiin.
Pae-haimmildan
Anna K'dostiina Eskolinalla om' p1tuuJtJta 17-5
sm ja painoa 117 kiiloa. Häneri
si'rlkusesiltyksi\Sltää'lll maåJnilttaJmon
seuraavaa:
Hän
obt~ painonnostotankoa
mudsnmtavan tangon, jossa al'ku,painoa oli noin 50 ildaoa. Nostetua'an tämä<n tangon
haetloittensa tasad'le, tlia:I1ttui ta!ngon kum,
paiseenlkiiru päähän mies, Kolmas
mies asettui
hänen hantei hleen
siten, €Iutä kädet ja j a,]ialtroikkuiva,t eteenpäin ja ne sidolt.tiLn pyy
heliinalla yhteen.
Tällöin Anna
allo1tti hUlI"joanpyörirnisen
paiika'llaari tämän taalklkall1Sa kanssa.

Näistä miestennostoista
0i1Ii hänen ohjelrnistossaan
monta eriIadsta muamnelmaa
Voimanaisen
esiintyessä mm. Urjalam rt:yöväen,_
talolla eräs mukana ollbut kertoi,
ebtä lbältlaiseIlI tangon päihin taottuisi.elJ.'lä suuret
miehet, jotka
Anlna sioten
purmersi
suoriille
käsilille. Tämärs
jIDkeen t'ar,ttui
vielä kolme
miestä
ylösnostettnnnn tankoon:
yksi, ~umipa1se.enkm päähän aivan nostajan käsiotteen taakse Selkä kolmas mies
tangon ik.es.k.eBe
nostajari selän
taitse, Kun viide1tä mieheltä
oli
ja,lalj; i["lti lattiaslta,
Anna all'koi
käivel'lä yrnpär! esiintvmislavaa.
Miesten nostoista
mainibtaikoon
vielä
kahden
miehen
nostaminen yhdel'lä kädel,]ä. Hän sito~
kaksi isokokoista
miestä pyyihe,
Iiimabla olkavareista
yhteen ja
ottaen toiselta lk,ädJellllään oeteen
pyyheliinasta
miesten
wllli,sltä
hän punnersi
ikältensä suoraksi,
minkä j.äillke.enMin: allo1tti huiman
pyörirnisen paiikal1la1an.

Uskomatonta

voimaa

Kolme muuta, hänen vodrnailu.,
ohjelmaansa
kUJuilu,vaa' numeroa
ofivat vieläkin
ramkernpia.
Ne
saivat kvilmät väreet
katsojan.
sehkäpdihin.
Kenties
ilmilkik,e:in
karmaisevirs
numero oli se, jossa ;tämä teräksinen
nainen kävi
seHi,lllJeenmaneesijls ja hänen rintansa paähle nostettiin
kahden
miehen voimal'la lähes 200 kiloa
painava
kivi.
Hälnen silmiensä
suojaksi sidottiin lPyyheliina, Ikun
aviomies danttui
suuren
lekan
varteen ja iski kiven kappaleiksil. Tavahlisesti i!sikeittiin 5-6 ker,
taa ja eHrei kivi rilkikouitunult 10petenbiam tähän. Useimmiten
ilm-i'ternkin väkivahva
Anthoriius rikkoi kiven kolmella
neljällä
armot+oro an kovat!a lvönnibtä Täs,
sä ohjelmanumerossa
oli kerran
tapahtua
onnettomuus,
jossa Anna Kristiinan
henki oli hiuskarvan varassa.
Hänen
miehensä
olli ,lyönnyt !kiveä ja. ikUJU'sikertaa sen kullitenkaan riklkouJtumalt-
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Anna

Eskolinilla
hän

oli pituutta

päihitti

miehiset

175 sm ja painoa
vastustajansa

ta. Anna
kielsi enää lyörnästä
ja. vieriM1 kiven pääil1tään. Jostain syystä ei
Amahonius tätä
kiJ~lltoa kuulllhllt, vaan! Olli iskemässä vielä uudestaan,
Sirkusyleisöstä
näyltti siltä, entä lek a
murskaa
ltäiITlläinnaisen teräksenlUlja,n r·1ntaikehän
Viime hetkes,
sä mi:es s:ai, kuiJtenlkin lekansa
pysähtymään ai'VaITI. rinnan
tun-

117 kiloa.

Painissa

poikkeuksetta.

tumaan
ja sirkl1.l!syilleisö huokaisi
heGpotarksesta,

Erääss'ä

vodmaslunomerossaan

Anna Kr.istiina asettui, painidan
s i,l:taan,
jOlllo,i,n hänen pääN'eeIlJ
asetettiinerää:IlJl.ainen
lava. Täitä
esitystä
var-ten oli Yll'eisön [ou'kosta valitmn 8 kookkaimta mies·tä, jotika asebtuivat
lalva,lile pai-
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ikuu~l].eensatalfinacrJ.kahdesta matnoksi Hänen siltansa kesti' näin
kulaisesta
isämtämiehestå,
jotka
valtavan
painon alla!
miestä
väkevämpää
nauttineina
Urjalan
Laukeelasta
oleva
Frans Si'll]a,npää kertoi, että voi,tUilivalt Anthonluksien
sirkusesimanaisen
esiiretyessä
Urjalan
tyksiä katsomaan
erääseen mattyöväentalosse,
tuotiin
laval'le
ikulaiseen makasiiniin, TäJti ol.i ol,
painonnostotanko,
jossa o'li pai'lUit ovebla l'1ppuja vastaanottamassa, kun miehet kovallla. metenoa noin 100 kg. Anna, oli käyl~llå saapudvat.
Puhu.ivat
si'inä,
ny,t la,t;tiallle seUi!lGeen ja'lalt kouk istetituma kohti kattoa, AnthoetltåJensin katsotaan sisään ennen
nius oli nostanut
tangon hänen
kuiln 'liput ostetaan, josko ol'lenikäs'ii:Ul!een,
josta Anna oli sen siir_
kaan 'kannattaa mennä koko titäny,t jalkapohjiensa
päälde. Pcnlaisuuteen.
Anna Kr istiina kuiternkin huornaaiuti miehjlde säy,
n istetrua an
j ahkansa
suor-iksi
seäån tapaansa,
eltrt;.eiillman Iip~löspäin hän alkoi kiepuotaa tätä
pua sisäl,l'e pääse. Miehet välIttvaltavaa
painoa
j a!llkapohji'ensa'
pääIJil'ä. Painon raskauden
ollivalt' tivält v.iis' ovella olevan naisen
puh ei st a, vaan astelivar
suurikatselijat lkoetltama'lJla saaneet toeleisestj ohi ovella seisovan vaidetta.
"I'ietärnärnme
mulkaan hän·e,lil.ä manaisen sisälle, Tämä otti pari
nopeata askelta miesten perään,
01li'mu.irta,kin esidntymienumeroite
1Jar.ttui kumpaakiri
samanaikaimm. hän kentoman
mukaan, olli
sesti riiskasts ja. vauhti oli 011[11It
nostanut
tåysika's'vui!s'ia hevosta
kova
ulos
t11I~taessa. Suuressa
[oka
oli tahntebtu eräänlaiselle
miesjoukossa
isännät
joutuivat
korckkeehle,
josta hän sai hevonanirunad aisiksj naisen käsittelyn
sen hyvin hartiosbtensa päälle.
,taki'll. iol1nin
toinE"n m;PO
sanoi
Anthonius itse Ollierb:,täIn vaäikaverjl leen, että lieneekin
pa,
vä käsistään,
niinpä hän kamkoi
rasta lähteä tästä kotiin: ei sitä
paJljain :käsin ikettiniki,ä, väänsl
tiedä, minkädaisia ne sirkuksen
kuuden
tuuman
prässinauloi a
miehet av3I1-. kun naisetkin ovat
konkkir.uuviäcsi, ;taiittoi 25 pennin
noin voimal'lisia,
hopearahoja
ja. väänsi hevosenKuu'Iuisa voimanainen
sai runkenkiä suoriksi sekä teki, taika,
saasti
tarjouksia
myös
ulko,
temppuda.
laisiin sirkuksiin, pääasiassa SakVoirnailuohjelmar»
Iisäks» Ansaan ja Ruotsiin.
na Kristiina haastoi miehiä kansAnthoniuksi'l'le siunaantui kaiksaan pairirin. Eräs haastateltakiaan seitsemän Iasta, siksi Anna
vamme,
Huhdista
oleva Kallle
Kr-istiina oli paitsi voimanainen
Aaltonen, joika on Anna Eskolimyös
perheen
äiti.
Lapsista
nin veljenpoika,
kertoi, että häkuoli neljä aivan nuorena. Monen ol'lessaan asevelvollisuuctaan
rret lapsensaannit
keskeytt>tivä,t
suorittamassa
v, 19,20 Henrialassa
aina [oksikin aikaa hänen esiin.,
esiityi
täti
myös
siellä
sirtyrnisensa,
mutta esim. viimeiskmksineen.
EITI!nen voirnai'luesiten 'kaksosten j>ä'llkeen hän esiintylks,en adkua, saivat halukkaat
tyi jo kuukauden
ku'luttua täysiIlrnoitdaunua painiin ja Am.na oli
painoiselta ja raskaajla ohjelmalluvannut
500
silloista
rrrarkIa, kuten ennenkin. Tähän pystyy
ikaa jolkaiselile, joka hänet PY'styy
vain teräksinen
nainen!
\nO'iltltaimaan.Ilmoietautuneira
olikiri olltat ilwlme. Kun sibten voiTaitava ja hyvä äiti
maibuohjelenan j,äJlike.enkoitt! painirnisen vuoro, ei: yhtään yrimtä,
Tämän ikirjoitelman laatimisesj.ää dcehoituksista
huolimamta
i!]- sa meillä on ollut korvaamattomana apuna Anthoniuksien
vanmestyriy] areena'lle. Näin Ollikerhin poika, Helsingissä asuva Antoman mukaan ikäynY't useinkin.
Huvintuneena
Aabtoneri kertoo
ton Anthcnius, joka auliisti iker-
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tonut muistelrniaan
vanhemrnistaan. Herra Anthonius muistelee
äitiään er ikoisella Iämmöllä. Hän
oli ollut hyvä äiti, vaikka ei hänekä ja.t!ruvi'Slta kiertuetlla oloista johtuen
ri ittänytkään
paljon
aikaa
1apsil'leen. ALti oli dllUJt
kiltti
ja hyväsydäminen
nad.
nen, joka hoiti talouetyöt, lairtrto~
rnaukasta
ruokaa, tiskasi ja sii,
vosi kuin kuka tahansa perheen
äiti. AHi oli ollut myös taitava käsityöibminen,
joka valeriisti
mm. kaikki
esiiritymispukunsa
omakätisesri,
Eivätäcä puvuc oil'äeejkaen
miltään yksinkertaisia
trikosta .vaan koristeltu erikoiein
rönsytyksin,
pitsein ja padjeteiru
Herra Anthonius muistelee lisäksi, miten hän veljensä kanssa
piklkupoilkana sai kiertää sirkuksen mukana ympäri SUOiJTIie·a
sie,
kon ollessa mummon luona Vaasassa, jossa myös pojat talvisin käviväit koulua. Sirkus siirtyi paikasta toiseen joko kievarin
kyydiUä 1M junalla. Paikkakennalta
vuokraotiin
piha-alue
tai
vastaava pajkka, johon teltta PY'S_
tY'tetrtiin. Sanomalehdissä
ja rt;olppai'lmoituksissa
tiedotettii-,
esityksen alkarnisesta. Paljon esiin,
nyttiin myös markkinoilla,
jossa
saattoi olla jopa 10 esitystä päivittäin.
Anthoniukset
omistivat oman
sirkuksen, joka eSliintyi pa.itsi kotirnaassa,
myös
Leningradissa
ja
Pohjois-Ruotsissa.
Parhaim.,
millaan esiintyjien, määrä oli 26,
j oieta osa' ullkolaisia tairteilijoirta,.
Esimtyjistä
mainittakoon
tunnetUlt suomalaiset painidakuuhilsuudert Järvinen,
'I'uornisto ja Joki-

nen, T8I1lvisLnesiinmyibtiin, eloiku,vateaötereissa
kabare.ohjelmissa.
Anma Kristima·n aviomies sairastui syöpään ja t!;8lUtisai hänestä yliotteen
v. 19'23, [ohloin
hän kuoli 46 vuoden ikäisenä. Sinä vuonna sinlouksen ohjelmakiri
oli' ollut suppeampi. Pää a sialli sena ohjelmanonnerona
obi Turun
edustalta pyydystetyn
pyöriäisen
esiately. Noin vuoden ajam miehensä kuoleman
jä'lik,een Anna
Kristiina
vielä kieroteli ympäri
Suomea pYÖTiäi'stä essttelemässä,
kumnes hän kevääldä
1924 osti
erään englantiäais.rouvan
kanssa eläinmuseon, johon kuubui erilaisia ltäyrtettyjä eläimili. Näästä
mainietakoon mm. 4 m pimkä sahakala, Ieopardi, piikkisnka, al'1iga:altitO'ri'yrn, Tämän museon
kanssa: hän kierte'li kesän.
Dlokuussa v. 1924 kovat vodmainponmstuikset
siteen vaativat
Ur] alan voimanaiselta
iJJo~UiII]j,sen
veronsa. Hän sairastui ylllättäen
vatsakellvon ,tulJ,ehdlUiks'een,josta
kehittyi yleinen verenrnyrkytys.
Saman Ikuu'n 24 päivänä k8l~,k.esi
tämän uskortomiin
voimaimponniSitUlksiin pystyneen naisen va,iherukas elämä!l1,kaari. Hänen viimeinen leposijansa on Helsingin
kreiiklkaJ.aiskatoHseTIa
hautaus-

maaääa.
• Main:irttaikoOtIl Iopuksi, että
kertoi anamme
toiminsut Amthoniuksen
vanhin
poika
ikier,tetl~'
englantilais-rouvan
kanssa eIläinmuseota näyttrteJ.e:mässä aina vuo,
teen 1927 saakka, jolloin museo
kaupan kaueta siimtyi sirkus Bonon hahlincaan.
Matti Välkki
Forssan Leh'ti, 29. 3. 196 3
1
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Mustalammi

vanha talo Pernunnummen
kätköissä

Tammelan Portaan kylän takamailla Pernunnummella sijaitseva Mustalammin talo on
kiinnostanut monia kansantieteilil1öitä ja
taiteilijoitakin,
mm. Erkki Tanttu on pitänyt
sitä Jukolan talon esikuvana
'Seitsemää veljestä' kuvittaessaan. Monta kertaa mekin
olimme kuullut Mustalammin
nimen mainittavan ja se alkoi
kiehtoa mieltämme siinä määrin, että päätimme käydä paikkaan tutustumassa. Oppaaksemme saimme lehtemme asiamiehen Arvo M ä k elä n Pääjärveltä.
Tie Mustalammible
poikkeaa
Lopen tieltä pari kitometr iä en·,
nen Tammelan ja Lopen rajaa,
ALuksi se noudattelee
tasaista
nummea, mutta pian maasto käy
kurnpuilevaksi
j1a hetken perästä joudutaan
Iaskemaan
mm,
jyrkkä
Pernunmäki.
Kolsingin
sähkölinjaa
rakennettaessa
tämän rnäen päällä oli vorokki, jota miesvoimin kiertäen kuormaautot autettiin
vaijerrn
avukla
mäenpääille,
koska
senaikaiset
moottorit eivät jaksaneet
omin
voimin kiskoa kuormaansa
tätä
mäkeä
ylös, Pian sitten pi.lkottaakin edessä tumma vetinen Imunis Mustadamrrri ja sen pohjoisrannalla, etelään viettävällä ahomaisella
kurnpareella
sijaitsee
Mustalammin talo mahtavan lehmuksen
var-tioirnana.
Per ihle
päästyämme
hieman petyimme,
sil lä suljetun
'Pihapiirin
aikoi-

naan muodostaneista
rakennuksista ei enää, ole muita [älellä
kuin päärakennus, jossa siinäkin
on nyt 'huopakatto, Mutta muuten s,e kyllä on ulkoaoäiri täysin
alkuperäisessä
asussaan ja edustaa aidosti viime vuosisadan talonpoikaisasumusta.
Talon isäntä, ensi kuussa 74
vuotta täyttävä Juho Oskari Lintusyrjä on tunnettu aina hyvällä
tuulella
olevaksi
arrnoitetuksi
lejkirrlaskij aksi, Hän on jykevä,
myhäilevä
hämäläinen,
jonka
kanssa pääsee välittömästi tutuksi, Ja talon emäntä, miestään neljä vuotta vanhempi Olga Maria
on niinikään
nuorekas
vanhus,
Innostuessaan
hän saattaa käyttää varsin .kipakkaa kieltä,

Parorri komensi meidät
tänne korpeen
Pyysimme
Juho
Liritusyrjää
ensin kertoilemaan Mustalammin
talon vaiheista, Saimme kuulla,
että se on 'erotettu Portaan Luukkalan talosta ehkä jo lähes .parisataa vuotta sitten, koskapa talon riihen päädyssä on vuosi luku 1800, Siihen aikaan ti.lan .ko.konaispirrta-ala on ollut 210 hehtaaria, Talo ei kuitenkaan
ole
kauan
pysynyt
saman
suvun
hallussa, s illa se on vaihtanut
omistajaa ties miten monta kertaa, Siihen aikaan kun Portaan
majatalossa
vielä myytiin oltta,
taloa Olli pitänyt
Parta-Matiksi
kutsuttu
isäntä, joka oli perin

~

Mustalammin talo on juhlava ja puhdastyylinen talonpoikaisrakennus, joka tuo mieleen entiset ajat.
Vanha Jukola on saattanut hyvinkin olla saman näköinen, malkakatto vain tarvittaisiin.
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mieltynyt tuohon juomaan. Sittemmin tilan omisti mm. Saaren
kartano, joka myi sen Rosenlewyhtymälle,
jolta Lintusyrjä
sen
osti. Ei kuitenkaan
koko tilaa
vaan ainoastaan
40 hehtaaria,
josta 11 ha on peltoa.
- Minä olen kotoisin Saaren.
läänistä Lintusyrjän
torpasta ja
tein .kartanoon taksvärkkiä, olinpa siellä muutenkin työssä. Naimisiin mentyäni paroni komensi
meidät tänne, kertoo Lintusyrjä.
- Niin, sukkelasti se kävi. Minä lälhdin Helsinkiin pii aksi jo
yhdentoista vanhana ja palvelin
sitten saman suvun jäseniä jopa
Pudasjärveldä
ja Vaasassa" saakka. Lornadle vain pitrkottkylääni
tullakseni, kun tuo Jussi rupesi
minua katselemaan 'ja niin siinä
kävi, että jouduin tänne korpeen.
Ja täällä sitä 'Onoltu jo viisikymmentä vuotta. Ei minua sen puoleenkadudtanut
ole, kun sain hyvän miehen, ei juo eikä tupakoi
ja OIn hyvänluontoinen.
.Iuoppoa
miestä en olisi ottanut, vaikka
olisin kartanoon päässyt, sen verran 'Olin niitä katseblut, että tiedän, miten kurjaa juopon miehen
muijan elämä on, puuttui emäntä puheeseen,
- Tiedä häntä, kumpi sitä ensin katselemaan
rupesi, mutta
hyvin tuo on mennyt, myhäili
isäntä.

Kavalia kulkumiehiä
Koska Pernunnummen
nimellä
on varsin synkkä kaiku, rupesimme Lintusyrjältä
utelemaan
siihen liittyviä tarinoita.
- Kyllähän ne puhuu, että tuo
laaja Pernunnummi
olisi ennen

vanhaan ollut rosvojen pesäpaikka, mutta ei tääldä minun aikanar enää ele ryöväreitä liikkunut.
JMU epämääräinen
kulkumies
meillekin kyldä on eksynyt, mutta elkeenså näytettyään ovat saaneet äkkilähdön. Kerrankin eräs
yösij aa pyytänyt kulkuri rupesi
vaatimaan minua kanssaan kor
tia pelaamaan.
Valehtelin,
että
olin ennen pelannut amrnatiksani
rrum, junissa ja että
oli silloin
tu11ut pari kaveria heitetyksi radanvarteenkiri. Tällöin jätkän into laimeni huomattavasti.
Yöllä
heräsin
siihen, että mies hiipi
sänkyämme kohden. Arjäsin silloin, ettäeiks
uni maita, vai pitääkö näyttää, mistä 'Onviisi nirt,
tä poikki. Kaveri meni nopsasti
takaisin petilleen. - Toinen taas
kertodli, 'että hän 'menee Hämeenlinnan markkinoille.
- En sieltä mitään osta, mutta otap muutamilta rahat pois, hän r'e,hvasteIi. Minä puolestani sanoin, että
kyllä sernmoset rahansa pitävät,
joilla sitä on. Sitten tuo Iuikkari rupesi kahvia vaatimaan
ja
lupasi siinä sivussa heittää minut ulos. Sieppasin kirveen ja
sanoin,
että
katsotaanpa
nyt,
kumpi tästä lähtee. Luikuri meni niin nopeasti, ettei kerinnyt
hyvästiä sanomaan.
e-

Punaiset yllätettiin
Pernunnummella
Mutta on tuolla Pernurinummella tosissaan
tapeltukin.
V.
1918 siellä ottivat nimittäin punaiset ja vahkoiset rajusti yhteen.
Punaiset olivat räjäyttäneet
Saaren si.llan, muita odottivat
vihollisen siitä huolimatta
saapu-

van sieltä pam, Valkoiset 'Olivat
ktzitenkin
kiertäneet
Lunkaan
kautta ja yldäbtivät
punaiset pahan kerran. Ainakin viisi punaista kaatui ja haudattiin
taistelupadkal.le. Myöhemmin hauta aidattiin ja yhä vielä sitä joku hoitaa.

taivas kuinka !Se suuttui. Vähän
aikaa vaimoani tutkittuaan se rupesi haukkumaan
minua, että
kyllä sääkin t'011o.Iehmäs ja hevoses viet aikonas
låakar ible,
mutta muijas vasta sitten, kun
se on jo kuolernaisildaan. - Vie
pois se äkkiä, hän ärjäisi. Tähän
minä vastaisin rauhalisesti,
ettei
Toteutunut ennustus
sitä passaa pois viedä, kun se
elää vielä, Silloin tohtori leppyi
Pararrtajia ja noitia näildä seuyht'äkkiä ja antoi äidi1le niin hyduilla kuulemma on myös OI1:1Ut,
vät lääkkeet,
että hän parani
mutta en minä niitä Ollekoskaan
tuota pikaa.
nähnyt. Paitsi Grönholmin KalKelloseppä
Erland
Järvinen,
len Rävskälästä, Hän kävi paranjoka oli suuriskelrni mies, väitti
telemassa minun äitiärrikin, joka
kerran, 'että tuolla Pernunnurn'Oli halvaarituriut,
mutta eihän
mella 'On pahahenki. joka panee
semmoseen
tautiin
parannusta
hevosenkiri
[uuttumaan
pajkallöydy.
Semrnosta
lääkettäkiri
Ieen, Hän oli kerran yöllä tulosKallella oli, että kun hän avasi
sa juovuspäissään
meille, kun
pullon korkin, niin kitkerä savu
hevonen oli kesken kaiken tehtuprusi pullan suusta. Mitä lienyt tenän, ei ollut liikkunut sinollut rikkiä. Kerran Kalie väitti,
ne 'eikä tänne. - Se ,lähti jatkaettä kun hän oli ,kirkon aikana
maan matkaansa vasta kun Musmetsästämässä
ja ampui lintua,
talammin kukko kolmasti Iauloi,
puunjuurelle
mätkähti
heinäuskotteli Erdarid ihmisille. Jäljissäkki. Kallen puheetei:vä,t
paltä näin, että Erland oli ajanut
jon maksaneet, mutta melkoinen
hevosensa
lankunsahauspukkien
ennustaja
hän oli. Kerran hän
alle ja rattaat olivat juuttuneet
sanoi minulle, että uskoks, niin
pukkieri väliin .kimni. Kyllä täviidenkymmenen
vuoden kulutmä asia oli Enland ille itselleentua ihmiset lentelevät
ilmassa,
kin selvinnyt, kun höyryt olivat
kuin penkeleet. Kallen 'ennustus
päästä lneman haihtuneet,
muttoteutui jo parinkymmenen
vuota piruarttaan .kumrnituksista jutden perästä.
teli.

»Ei passaa, kun elää
vielä»
Paljon parempi pärantaja kuin
Grönholm olikun:nanlääkäri
GuIin Forssassa, vaikka olikin muuten perin omituinen mies. Kerran jouduin viemään tuon Olga
Marin sinnekeskellä
yötä. Ja vai

Susi porstuaan
Vieläkös täällä teidän aikananne on susia ja karhuja liikkunut,
utelemme
edelleen.
Ei ale paitsi se kuuluisa
Hattulan
susi.
Eräänä
yönä
kuulimme
koiramme
surkeasti
ulisten ryntääväri
porstuaan
ja
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kipaisevan
saman tien rappuja
myöten vinttiin. Tytär meni katsornaan, mistä hätä johtui, ja näki eteisessä suurerrebukan.
Luullen sitä koiraksi hän äriäsi, että
mene tiehesi siitä. Vastahakoisesti ja iJkeästi muristen se oli perääntynyt pihalle. Aamulla jahtimiehen totesivat, että tuo elukka
oH: oHut heidän jäJljittämä:nsä susi.
• Kentokaapa tekin puolestanne jotakin kokerrruksistanne,
.kehoitamme emäntää.
- Jaa-a, enemmän minä olen
kokenut
kuin tuo meidän
isä.
Vaasassakiri palvelin eläinlääkäriblä, joka oli niin rlkeä, että hakkasi rouvaansakin,
jonka oli Sak.
saeta tuonut. Rouva oli hento. ja

kaunis ihminen, mutta ka1kkeen
työhön .täysin oavuton, pukeutumiseenkin
häneltä
meni monta
tuntia. Usein minä otin rouvan
miehensä käsistä pois, kun se sitä pahoinpiteli, SiLloin se lupasi
aina antaa selkään
minullekin,
mutta minä sanoin, että yritäppäs, niin näet miten siinä käy.
Eikä se uskaltanut
käydä
minuun käsiksi, ylpeili Olga-ernäntä.
Milteipä haikein mielin poistuimrne Mustalammdlta. Siellä oli
saloseudun rikkumaton
rauha ja
tasapainoisia ystävädlisiä ihmisiä.
,F10RSSAiN :UEHITI 19. 5.

1963
E. V.

81 mottia oli urjalaisen metsämiehen
ermätysttlinvält
Metsätöistä on Lounais-Hiimeen monissa pitäjissä vuosikymmenien kuluessa lohjennut
leipä ja särvinkin monien per.
heiden pöytään ja suuressa arvossa on tämä työala edelleen.
kino
Moniin satoihin nousee se
miesjoukko, joka viimeksikuluneinakin kuukausina on ottanut
perheensä elatuksen metsästä.
Urjalan Hakkilan kylästä tapa.
simme
veteraanin, jonka elämäntehtävänä on ollut, lyhyitä
ajanjaksoja
lukuunottamatta,
metsät yö. Tämä mies, 78 vuotta
täyttänyt Juho K i v i ne n on
yli
kuuden
vuosikymmenen

ajan samoillut Urjalan metsiä
sahoineen ja kirveineen tavot.
teenaan karu ja ytimekäs päämäärä: poikki, halki ja pinoon.
Korkeasta
iästään
huolimatta
Juho Kivinen on edelleen hyvissä sielun
ja ruumiin
voimissa.
Niinpä meidänkin"
tavataksem,
me hänet, oli lukittua ulko-ovea
aikamme
kolisteltuamme
suunnattava ku1kumme lähimetsään,
josta sitten +apasimenekin tämän
i.äklkään metsien miehen kassata
,kädessä kokoamassa
hakkuujät·
teitä
polttcpuikseen.
- Ennen
minä täällä raikkaassa
metsässä
olen kuin tuolla pirtissä tunikkaanturnassa,
hän totesi.
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Urjalalainen

»mottimies»

Juho Kivinen kesäisessä metsässä.

Juho Kiviselle on vuosieri mit,taan kehdttynyt todellinen metsämiehen filosofia ja vanhanajan
rauhallisuudella hän tarkkailee
nykypäivän tapahtumia ja esittää niistä näkemyksensä seillkeän
peittelemättä, todeHisella metsämiehen huumor-illa. Lisäksi hänellä
on kertojan
lathja ja
äärimmäisen hyvä muisti. Ker-

ronta on täynnä nasevia, humor istisia sutkauksia,
Juttelutuokiomme
alkajaisiksi'
Kivinen kertoi, että hän on syntyperäinen urjalainen. - Tuossa Hakikilan Vilijasenmäessä minä 'Olen syntynyt, isävainaa oli
siihen aikaan Heikkjlässä etumiehenä. Isä palveli sen jälkeen
renkinä pailokakunna-, eri talois-
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sao Hänen ollessaan Kylmäkosken Korrin
talossa, jossa hän
muistamani
mukaan sai palkkaa
16.0 markkaa vuodessa, sekä vähän muonaa, minäkin ensi kerran
jouduin vieraan työhön. Olin sillain sellainen kymmenenikäinen
pojankolti ainen, k.u,n leipäpalkalla pääsin taloori Iampur iksi Talossa oli satapäinen
lammaskatras ja minun oli määrä karitsoi,
misaikana
pitää
huolta
siitä,
etteivät
avuttomat
vuanat menehtyneet
metsiin
tai
ojiin.
Aamusella
lai.tettiin eväät talosta Jampurin pussiin. Ne kåsitti-.
våt leipää, joppijuustoa,
suolasilakkaa ja piimää, joka Iaitetti in
puuastiaan.
Siihen aikaan minä
ja vetelin piipul'la sarnrnalia että
vohisi!
- KorriLta isäni muutti Hakkilaan Iisakki Pusalle mucnamieheksi, Tämä aika on muistissani
kaikkein
alutaimpana
aikana.
Kun
meitä oli kaidokiaan
10
laista ja isänd sai palkaksi vanhan
kapan (6 litraa)
verran rukiita
päivässä 'sekä Iisäksi 20 markkaa
vuodessa
pestiriä.
Sopimuksen
mukaan
hän teki
taloon
töitä
neljä opäiv,ääJ viikossa
ja kaksi
päivää oli tarkoltettu
muita ansiotöitä varten, jatka kuitenkin
hupenivat
polttopuiden
ja lehmän ruoan hankkimiseen. Jotenkuten eli toimentuloa niin kauan
kuin oli oma .lehrnä, mutta kun
t'ämäkin sairastui ja eli hukatta,
va, olivatkin
"kivet
kupissa".
Lehmän hinta oli siihen aikaan
400 rnankkaa eli .isäni kahden vucden rahapalkika, eikä, rahaa ollut.
Lapset kävivä,t pyytämässä
kylän talolli'silta
piimää
puiseen

pyttyynsä.
Tämä puinen piimäastia
aiheutti
meille
Iapsible
monta selkäsaunaa
kotona, sillä
se oli sen mallinen, että sen kan,
nessa oli katajanväärä
kädensijana, josta astiaa kannettiin.
Astian kansi -tuettiin paikaLleen puutapilla,
mutta
tapin
kastuttua
piirnäär» se tuli niin liinkkaaksi,
että monesti se Juiskahbi pods lävestään ja avonainen astia putosi
kädestä maahan piimän valuessa
pitkin tietä. Sitten sitä juostiinkin poru kurkussa
kotiin puhumaan asiasta ja selkään tuli joka
kerta että lJ.ä:ikyi.
Noina aikoina 'Oli lapsen kas. v.atus semmoista tehokasta,
ison
'!iirjan mukaan toimitettua,
eikä
mitään estoja syntynyt
piiskankaan käytöstä, kuten nyt puhutaan. Vaikka meitä o li tässä pienessä pirtissä näin suuri sakki, ei
meillä ollut saunaa eikä leivinuunia, vaan saunassa, käytiin ja
leivät paistettiin naapureissa. Äiti leipoi rukiista
leipää" jonka
kuivasi vartaassa kovaksi Leipien kuivuttua
ne varastoitiin
ta-ikinatiinuun,
joka suljettiin lukolla varmuuden vuoksd, etteivät
lapset olisivat olleet liian persoja
Ieiväble. Mei.llä oli kuitenkin Itähänkin oma "vetomme",
lapsen
pieni käsi sopi juuri ja juuri taikinatiiriun torosta sisään ja astian ollessa leipiä sopivasti puoli.llaan löimme kiveltä tiinun laitaa
vasten Ieivän kappaleiksi,
Näin
helpotettiiri
ainaista
vierastamme - nälkää.
- Oman leimansa lapsien mieliin painoivat
vanhat
ukot ja
akat, jotka kuulivat
pimeän aikaan kaiken maailman naputuk,
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sia ja dcoputuksia, joita sitten
kertoivat lasten kuullen ja nim1ttivät möröjkei. Meillä sentään
ei koskaan niistä puhuttu, eivätkä vanhempani niihin uskoneetkaan, mutta oli 'Paikkoja, joissa
lapset eivät hämärän aikana ulos
arvanneet pistäytyä edes pisul,
la, vaan Iiruttelivae pitkin lattioiden koloja.
Hupaisana
muistona Kivinen
kertoilee entisaj an puhdetöistä
talojen avarissa pirteissä. Käsistäänsaavat miehet tekivät astioita ja aiolealuja päreen valossa
hämärän, aikana. Erityisesti hän
muistaa minkälaista 'Oli hevosen
kengirtäminen
entisajkaan,
Hevonen tuotiin pir.ttiin ja kengity's
suor-itettiin
puhdetyönä.
Hommassa oli mukana myös toinen mies, joka piteli hevosen jaL
kaa ja mikäli oli hämärä, kuten
pirteissä yleensä 'Olli,lapset näyttdvät .päreelIä valoa. Hevosen
mahdoldisia luonnollisia tarpeita
varten oli paikalle varattu sankakoppa ja ämpärtpahanen, jotka
tarpeentullen
saatiin
nopeasti
käsille.

Motteja tuhansittain
Yksinomaan metsätöitä Kivinen kertoo tehneensä lähes 40
vuotta, ja täten elättäneensä kahdeksan Iapsisen perheensä. Noiden vuosikymmenien aikana on
mottej a kertynyt tuhansitt ain,
Mieltyrnystään metsätöihin Kivinen kuvailee: Minulle on ollut
vapaus kaikkein kalleinta. Metsässä saa tehdä työtä vapaasti,
saa 1ulla ja mennä koska haluttaa, eikä kelloa tarvitse aina
kytätä,

Entisajan, motinteosta muistuu
mieleeni, että minä olen hakanmrt motin 50 pennillä ja siinä
piti' olla vielä 10 sm Iisäkorkeutta. ISuurin ihak;kuumäärä minulla
on ollut 81 mottia kahdessa viikossa eli tilinvälissä, Olin .sillodn
mies paremmoillani ja meieä oli
samalla
ihaikkuulla satakuuta
miestä, mutta minun tulokseni
oli sillä kertaa »rekordi.s Tähän
tulokseen ei kylläkään r1ittänyt
8 tunnin päivä, vaan metsään
mentiin päivän valjettua ja 01tiin hämärään asti.
Metsätyömiestä eniten koettelevia aikoja oli 30-1uvun vaihteessa oleva puila-aika, joka varsinkin penheelldsefle miehelle oli
koettelemus.
Hatkomotista
sai
hintaa sillloin 5 markkaa ja
vaatimukset olivat suuret, koska
hakkuutöjhin pyr-kijoiden määrä
oli suuri. Pinon piti orla tiivis j.a
lisäkorkeutta
vaadittiin 15 sm
mittauksessa. Silloin oli päivän
pituutta jatkettava
kummastakin päästä.
Juho Kivinen rakensi mökin
vanhuuden rpäiviäns,ä varten sotien välivuonna. Siellä hä:n nyt
yksikseen
asustelee.
Pirteänä
varrhuksena hän edelleen ikäy
metsässä tuttuun tapaan kokoamassa Itselleen polttopuita. Hän
lueskeles paljon, aina raamatusta nykypäivän romaaniin. Sähkövaloa ja radiota, ei hänen asunnossaan ole. - Minä olen niin
paljon vanhan kansan mies, että
'en niistä välitä hän huomauttaa.
- Naapureilla 'On «telkat« ja radiot ja pistäydyn siellä, kun rnie;
leni tekee, vaikka en minä paljon niistäkääri vehkeistä välitä,
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kun niistä tulee aina s,Ltä samaa
«mostia oriita» ja sen sernrnosta.
Kehitys on kulkenut Juho Kivisen muistin aikana aimo harppauksin
eteenpäin.
Nyt ythteiskunta
tarjoaa
sosiaalista
turvaansa vaikeuksissa
olevi'lle paremmin ja myöskir»
enemmän
Ikuinenneill.
Li:lke,nnelväyllät dia
-välineet ovat parantuneet,
enää
ei kuljeta sellaisia patikkamarkoja kuin ennen. Kiv inerikin kertoo käyneensä
jalikapatikassa
Toijalassa
päivätteeltä
ja mat-

kaa kertyi lähes 6 peninkulmaa.
- Työläisen
elintaso on parantunut.
Ennen vanhaan minäkin
painoin työtä niska Limassa voikilon takia pari päivää, nyt sentään työmieskin saa' päiväpalkallaan voita puolen repullista
ja
herrat reppunsa
täyteen.
Ju:ho Kivisellä
on vaiherikas
elämänkaari,
jossa olisi ainekset
vaikka romaanin kirjoittamiseen.
FOIrSlS,aJn
Lehti 2'3. 5. 19.63
Matti

vuua«

Hykkifäläisiä
pyhäkoululaisia
I800-luvun
lopulta
Siihen aikaan 1920-luvulla, jolloin tulin Hykldlässä tuntemaan Juho Stenbergin, hän oli jo kumarassa kulkeva ja keppiinsä nojaileva vanhus, mutta olennoltaan eloisa, silmistään
jopa välkehtivä. Hänen kädenliikkeensä, vaikka jäykänlaiset,
ikäänkuin säestivät hänen puhe tapaansa, joka tuli hiukan kimakalla äänellä. Ukolla oli hyvä muisti ja monenlainen elämänkokemus. Hän oli pitänyt Hykkilän lapsille 1890-luvulla
pyhäkoulua. Asia selkisi minulle vasta miehen kuoleman jälkeen, kun sain käsiini hänen kirjoittamansa oppilasluettelon.
Vihkoon on merkitty
[okaisen
Ilapsen ja nuorukaisen
nimi, jak.a
vuosina
1890-98
istui Stenbergin Ikou'lussa. Kun pyihäJkowlu alkoi v. 18!90vasta lokakuun 9 pnä,
ei ensimmäisen
vuoden tun.teja
ennälvtånyt pa!lijon !k3JI'!btua.Mwtta j,os,euraavana
vuonna pyhäkouluiladset kokoontuivat
48 kertala" olPP~lama 14 tytttöä ja 17 poiIlma, åoskin jäJLkiJmmåiJset usein

pinnasivae,
varsiJnikin
'kesäilJlä.
Seuraavina
vuosina ,oppillalsmäärä aleni, jopa niinemtä v:n 1898
luettelossa
on enää vain neiLjån
ty;tön ja yMä monen podan nimet. Viimeisenä vuonna oppilaiden lukumääcä
jälle,e:n nousi (8
8). OpebtaJjan oma po~ka Vihtori seurasi isänsä opetusta peräti seitsemänä vuonna, Oskar! Viiman Ikuwbena ,selkä Heihmi Milklko-

+

ta, ~aiL1e LaJIl1IIIl,menja

Severi

Jussila vi~tenä VUOO1rrlJa.

Pyhäikotnlua lP,idebtiLn eJr~ tailojen ipi'l'ltissä,.OpipillOOlb
~tuilV.aib:pn-

km lPöydän ääressä,

Muufalkin
väJkeä ~oIkOOlIlJtui seuraamaan
opetuksen !kuillkua. Ensin Iaarlet,tiin virsi, mirukä Ö äIlJmeen Stenberg 11Ulki.raamaibtua dasten hilIJj,aa
kuunnellessa.
Sttten ihä'llJrupesi
kuuluetelemaan
edeJL1iJSeIlQä
IkerraJlJla anneetua !läJksyä. Qpeutatialltai OllisUJ.iUIVCl<,
dOIP,amoöolVaIudosanti. Matti Milk!koJa (Arrvela)
muistae seuraavan ,talP,au:k,s'enSipilän. !p~l'It1stä. SilLIä lIDertaa oli
pö'ydän äälI'essä vain poilkia" jodllta Stenberg ryihtyi lkuullustelemaan IläJkiSyä,.PodaJl .iIIllutilvält,
·ettei
läiksyä omUlUka,aiI1J,»IKCl<s,
perkele,
enks'mä .5'i: !lälksyä alIlltanukika»,
pääsi Stenbergjltä,
Kerholja! oli
talpaUlksen saatuesse niin vähäinen, ebtei hän viellä VI~lUlt
,pöydäJIlJ
ään-essä muiden :pythäJlmullu1ai,sbem..
kanssa, mutta väibtää Ste'lllbergin
puheen dääneen mieleensä,
Pyhälkoullua /kesti :ketrTaJlQaaJn' [uho Stenberg vanhoilla päivillään.
tunnin
verran,
Sen ipäärtybtyä
Stenberg jäi usein Iu'kemaam suusyntyrmäraöam, Jk;yIlälSitä muuton
reen ääneen Suometaeta varsinyrn. Ihetnikitlötiedot. MUItta tässä
kiri Milklkolassa, jonne jo vanhasylhibeyd.essäise ei ode tarpeen, Selli
taan Olli1"iJlaubusaJIlJOIffialleh.tiä.
Kysilj'a,an 'OI1en :ha1unnUJt lkolke.il11a,
Iäläiset kuuntelivat. - Toisinaan,
kuiruka lkauaJIlJmuisto IkuolJ1eis.ta
kun ikirikodla OllipyhälkoUlluduhJa,
tai podsmuumtaneista tkylläJlätsistä
Stenberg oppidaineen 'käiVeH sinsäillyy.
Esiltin IPythä/kollulai:stelIl
ne; he 'siljoi:btautuivaJt tkinkon phtki'btäi:siin: ip,en:kJkeihi:nmuiden !Py- nirrnillu:erubet101n
muutamilile Ylli 60vUloti,aiJl!LehylkkiJläJäisilli1e. Tudos
häkoul u:laiJsben lkaIlls,s.a,
Olli seuraawamlainen,
Stenbengin !la\PIsisltar
muistetaan
ensinnä/km Itytäir 01ga, joka jouTammelan Iki:rkonlkilrijoLstaV10~- tui nailmi:sil1n Habtulaan, Talkajärrvern SiJpiJlään. Tässä tallessa ,oili
si kärrsiväJllLsemä etsimdseihlä löyemäntänä oillut Stenbergin sisar,
tää Stenbergin pythäilwululai~ten
jClJObga melI1Ji:ensin pntärnään tatäyderliliset
nimet,
sukuperän,
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IOUJhta lk,alhdell1e vaJnihJal1letpadaJl!le.
Hän .avioiitui :s~bten Ito.Lsen v,etld,etksen kanssa, Henhlä oU 'kaik:s,~poikaa, ~j
oista insinööriksi
11 ukenut
kaaitui sodassa j aJ 'kaJl1lsaJkoUilUJnopebtalj alkisi! ilukienUJt lIDenebti: näkönsä. hS'UW.aJt I1qpuJl!ba Hämeenlinnassa,
Stbenberg,in
Poö ista
Juha
Vilhlboril lkaibos:L 'kapinaesa,
Väimö IkUJOIli:
ItaJPaitummai:sestiJ Tilkkurulassa
!j,a Oskairi! IjäiiJ asumaan
ImtiiIDölcldiln,
öossaJ hän
'kuoli
v. 1943.
TUilandedn
J,cralkoli1aJ (itullleet
Portaasta) Öa .A!Il!nilDlaoli! useita
Iapsia,
ÖO~Sltal lPyhällmUJlua 'käJvi
netlj ä. .A!liIDa unuumt] Forssaam,
Hilda
Loimoeiim
(puol.iso
A:nlltJi
Ahonen)
Q,a iSellrrni KaruJk:jäirwelJ1e.
Kalle halki! 'V1a~mOl!1Myl11y1kytläiSitä
ja muutti !p'00s LHyIk1ki'l[ästä.
HyklkiJläJSlsä Olli vuosisadan
a1lktl/puollelJla olJlUJt il"aaJuallina Juho
ViiJmain. Hänen
lPa@daaJn olivat
l1;oI'!plpaJr.iJb
J aaiklko (LetppäJsillita, IS.
1822) ja Kustaa
(,1183'5) [sekäJ renki Hs,aJkikiJ (183,9) ViJilmain. Viimelkisi mamiJtun o,a hänen lP,uo1isonsa Kaisam IPOÖiSltaJmuistetaan
hyvin Otto (enyöhemrnin
-Sinillaht~), KOII1ISlba(myölhemmm
Vallve-).
l'OIka ,toiJmi Ikanj akonsulermtlna
§a kuoli Iitissä, Iselkä Oskae-i, j:oika
oli ImebsäJnvaJI1tiJj,alIlJaJ
Hanwiallassa.
Ketolan torpan lVälkiJen suikurrimil oIU IStiJg,elJl. .Milkikollar» taJ10n
poika J'oose (IS. 1840,) oli ruvennuc viJLj,etlemääJn Ketollam l1:m!Ilpaa[,
ja n)~t lS~etHälkäJvwäit IP'ylhäJlmu:lua
Oskarr,
[Sema,
~il\,daJ ti aJ Aina.
Se/lima lj,a' Tillida II1alkiensw,alt siilbben
itset11een :mäikiJkuljaJn vamteen MiJkkolari malaJli1e :mökin, jdka! vieläkin on IP'YlSltY'ssä.Ma:nj aJ riiimiraen
!tytär tiOruJtui;il'lJ~ilsiin
Mustiaäan
Haaviston
<1:.or'IPIPaJaJn.
- TOII1PIP'ani-

kulrnahla
(Isonmäen
rnyöhemmän asunnon
tkolh:da,]1a') alH toinerskin Ketola. Sii:nä oli isännän
nimi! HeilWki lj,aJ[vailma!ThVtia (Sonai). Heidän rty;btäJrensä rtäy;tyi 011!La/ se Marla
:HieilkinltytäJr, 'joka
mainetaam
OIP\P
ilasluemtellossa
i'lmars sukunimeä.
- SipilläJl1I tailon
ltY'tär Auroora oli il'lJ~miJsiJs9apor,taalaliseln !KoSIDetl1la\j
an IbOI'lPPalrin
ika'IlJssal,d,wheidän ty;titäJr,enlsä Hnltai, j-ainlkal.nirnd OIIlJpylhäJkouJl ulluet[1JellOlSlsal,'Olli ISttben
Ruokosen
emäntä.
Aliina Ri!iJhilmäJki oliJ
sarnannnmisestä
talIlPaJSlta" joutui
naimisiån Vil1e:ntn ISaJI1Ibertn 'kamssao
ISe'gers'ted>bit
olivat
Hykkilän
lV,aJnhaJa i9etp1P!äJsulkua,.Heiik:k t Sege1'9be:dltilmä (s, 1818) oli kalksi
poilkala: 03kami: (1863) (ja Leander
([1855). Oskarjn ;tytäJr HU-hta rneni
Loamosnim Oskari Ylnbailon ernännälksi, Ö,aJjpo.iika AlkiselliJ toimi' sstteon Hy1k1ki11äJniky;läJselPpäinä 19'20Iurvukle 'alSlti. ViJLpel~iJt asuivat
mökissä, o:olka [s~jaiJus'i ,nylk. Vadn.ilallli aJSUTIlnOll1l
IkolhdaJlla. Lapsista
Emmua ooutu:i riaimasidm 'DeUI101Il
puoleen
!jaJ K.culilen unuistetaam
myöhemmin
asuneen
K.etlihun
Tuomolasse,
J,aJmalri ViILperiä ei
enää
Imuisuetttu,
tmumta samaa
pelI1hetbtä hänen
rtJäy;tyiOi]la.
Vilhboiri. Könnö on [SialmaIkuin vieläJki'l1!elossa olIe!Va Kaeunalam VithttoriJ, Parbti, !hänen 'VeIlö,eooä Ikuolli
Hy1k1killäJsgä;ÖWEmma! oli sisar, TiJliba LöÖtpellti oli Nummenpään
MaJlalkialkise:n ty;täJr. Saaren
Iään~Sltä Hylklkillälä:n rnuumtaneelhla
Marlalkialkiselmw oli :Slulkul1IiJmiLööpetti, vailkikei härstä Hylklkilläi9sät
silmäJ TII~el11äJ lPiuJhUJ1:JeIlJtu.Ti:Lta
joutui ~0II19S:aJI1J
puo1een riadmdsjim
(Syrti äJlä). MilklkollaJn 1a1P'S'iJSIta

käJviNäJt rpyhälkoUllua Hel1mi, elää
vtellä Lunlkaan Mä!kiJlämJvanhanaemä.IlJtäJnäl, sekä KalllLe, Huuvalam
He~kIkiIlä.n ilSämJtä..- Olga Palrni
olli samarmirruisestä
ffiOk.i;Stä:, elää
Salon
lkalUlP1lJlJgilSlSa(Lehuinen).
RauihaJ Kamlssor» 'Oli AT'Vid
Km (myölhielffilmiJn S,a,aw~laill) tYlttäwiå; Ipelrlheasu.iJ ensir» ,SiJpilän
majtokamaråssa,
mUluta muubti
snbten
Loirnosiin
w:iJlJj€lLemään
Könnön
Ita/1om: ltoiJSIba puoliskoa
(Saamlaa).
Arnailia
IHalk:aJ1a: Olli:
Oksjärven
ranIlJailllaJ !S'itj.a,ilbseiVm.ta
Haikal1an 11JOIripooba;Iker>oodat eivät
muistaneet,
aniJh.i;n A1maJlila :j'outuL
ViihtJoiri! Viimala oli! nnökistä;
jOlka vilelälkiJn iQIlJipylStyssäJ osuuslkalupaIn IläJheiLlä, asui siluten Hevoniemessä,
Severs Jussidru hyviin n1IUiJSIteta1aJI1l,
on owlUlbfkuolleel1Ja ~JY1ffiIffienlkUJruta
vuotta. - Akselli Vilk:JlundilSiba ei: muisbettu
muuta kuir» 'ebbål hä.neb Ylhd1s'tetitiin MaTiI Vilkllundiill'1, joika viellä
1920-!IUIVulllLaasui ent, Leppäsali·aIn ;OOlrlpa[}J
IhuOIlJeiJSJSa.
Lampisista ilTIIaotaan lKaJlJle d,a
Nelly. Lastere äriJli MaiIllta oli ErlkikiJlä,11I
ty!tltäldä, slOlLmiJnUltavioliuton
ViJhtolri: La1ffilP,ilSleln:lmll1lssia, joka
Oili L3./ITIJaJlansahan ;tuJkik:jpomod·a.
Perhe aSlUiJralkennuksessa
jOlI1lka
r'unko vielälkin
on osuuskauoan
ttat1olssa. LaIffiIP,iIS·etrnu U/blilvalt sbtIteln ISolmerniJemel]1e, j'OI3IbaVi:hvotri
vuolkirase MQIr()JlJ Ital1olI1l,åa s,ielJtä,
Pusulaesa
ostaanaamse
1ta1100tn.
Perheen
<ty1täw Nellly metI1Ji; nadmisiin
Amvid Elon IkalrliSlSru,jdka
oli kotoisir» iPlrUnJKtkallan (Auran)
piltäj ästä, - Miina Lehtorien
oliSäJ~e["iJn mölki:sltäJ, ddka
si;j aimsi
MiJldro~atn 'PJihaiplii;r~ssä. Tyltön isä
ttunruettttiiJn lPalretmmiJn
Pusarin
J ussin
l!l~meDlä (oli
Forssassa

Pousamm pawellwkistelslsa), ä.iJti 'OIU
Lamrnimpääm
v,ala["iil1JItYltär. Jussi
oli j äJtltäJny!b !VaiJmOinJSCU
'j,Cl/ Miina,
ti äi isän äidin, SäJberiJn KaiJSa![}J
hostoon; Ikuolli: nuorena fkeuh'kottautiin. iPimbbi, dossa vanha Kaisa
!ja hä[}Jen sasras sisarensa
Eeva
asuivat,
ihaö,odlbeuti'iJn, mul:i1JaJ s,atmaan
pilhaipfui.iII1I, ent. sotamies
Hykilru rtJtwa![}Jviereen rakensi
Villen nirmi:nen mies tkaenarinsa.
Tämä
Vilen
otll aäkamaan
tUJllU/t
HY'klkillääJl1ISiJp,illärn JU!S1S,t'nmukana Nummellitw Ijat mell1lI1JYltnadmisiir» Ibmenin Iesken AruniJn kanssa. Pariakunnahla
olli Ik:to!lme 'Las!Ita, iporilkaJSaiIlJuer.i:,dOSita ede!lilä oli
!puhe, 'Selk:äI ItY'btälvelt Olga" joka
pallv'elH ,MuS1tlal1aln!kiOlsltlhoI11ilSI3a"
j.a
Aino, dolka! matiJnttaatn lPylhälklOulu!laisenat d,a muutt] siltten HögfOlIiSl-

"ilm.
Sberubemgin vjhossa 'O[}J myös
nimi HulLta PäiUkikö. Tytön sulkunimi oli Ikutt:enlkin Linden,
PäIlilklkö Itaa3 oli pailkikalkUlI1Jta SomeIXlIltLa"josta ttYlbbö oli tUJltlut IsovaJI1lhienn!pwensaIuokse Hylklki!lään;
mÖlkiki sidailbsi IlIy!k. Peltisen huvi11atnlkioihdal]la. - Kun 'lue!btelOiSiS'8l
mainiltatarn Kat]1e Rei!kiinlPoilka:
man sukunimeä,
ikewwjatt uskoivatt siLlä
,tatrlkorbettUln Ketolan
Kaliea,
ja J aalkiko MaJtiInpoj a;]La
OjalLan Maitbn lPoiIk:Jaa (Puisto").
Alkslelli 'SOILsbrömilslbäJ'eli tietty
muuta! IkuiJn ,eutä. /Sen IniJmiJSiäoli
TU'!1P.OiQIUa:d,a 'ebtä IKaIlJle SOIls1lrÖlIniin muistetaan
naineen
Vuo,
lI"enpä.äJn Ibyttä.ren Kanlkaisista,
Kustaa lBalLmu,a ,eilikulk:alail1JiklembodiJsltaJ muiJsltaiIlJUlt. Amr'elLtiiiru Srenbergm
lj)atrlkoiltJta[}JeenJ Pallmia;
Kalile Pahm oli SiJp,iIlään !kuuluneen HolilTlla[}JrtJOr:pan I\r.illdellitjä.Irma
JÖiIimatni;w IkiemtoÖ,alt eiväJt
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voineet tun.niJsl;ata, VaJaiI1Jarvelivat
mrt SiJpilläJn theiinäJväen Juo LoiStenbergin
IkimjO'iJbtam.een nimen
mosissa, PilkkuserklkUIllsa
Silpilän
väärir»; esirn, Bjö:rkmaJlJ, KamlssoHeilkir» lkIaJI1Jssanuori JUJho muutti
rnien sukudadnen, asui iky:läJssä.
Nunnmeri piJtäljään JäJbtäJlän KiisPuolisen
,satala ndrnea ,käsilbtäIkiJ~le. KumpilkiJn nai Kiiskic» tyitmeestä luettelosta
muastettim siiJs ltäJren ti'Cl/ 'kUJmmaJ11elkim :siJkäJäiHylkik1lässä
74--65 wuoden
.jäil.- nen lkiII1klk'<.fuewa antoi
sukunilkeen viJe!lä suurln osa. 'I'unnistarneksi Sbenberg. Kun Hedlk:ki pacrmspl'Olseruuti oIliJs·i oblut viJelälkin
IlasL takooslIn HylklkiJläJäJn 1879, tuli
parempiJ,
d 015 Stenbergm
nimet
JuJho ISttJenJberg muikalIla. Täällä
oliJsivClJt Iläpeensä
OI~leett täydellihän
Itelki! suuterirstyötä,
neuloi
set ja odkeait. 'I'ulos on h~vä 10välrly)jä, IboiJmimuunarima ti,ne. Hädistus vanhan tkyläiylhJteiJsön kiinnel1lä: oli !liina! olllut~ä
rrnwSiti;
rbeydestä tl·CIJ~äJheiJsiJSltä ihrnissuhoman IPUJheel!llSarn Ulkaan ihäJn mrrn.
roeista ·setkä ,vamJham. suikUiPowV'eIIl qppi !kuuden papin saaJmalt ul1Ikoa.
erirruomooseSlt<lJ munstista,
HäJn lkäJv.r ahlkeraeti
lki'likO!ssa' åa
oli !p.app1em: ItUJbtu, kunnes
vanhempaJI1Ja! !J.oiJbtoni lheiJSitä; arvel11aaIlJ hänestä
ItUllJIeen peräti
juViJellä QoiJt<lJiJn
tielbOlj,a.J mo StenlIDalanlk1e11täijån, J uho IStenberg
bergistä. HäJn oli ,syntynyt 10. W. tlruOlHHYlklkmässä 22,. 12. 192,6.
1847 Teuroibla j.<lJrnuumtarunt nuoFOII1SSCIJU
Lehti 19. 1. 1964
rena poilkana HY'klki:län SilpiJlääJn;
Esloo AaLtonen
\keI'I'otCIJaJDJ,'entä: hän olisi 'karam-

*

"P itää
Forssan

toitottaa

taksi-nestorit

Arvidssonin neideillä oli
kangaskauppa, jonka näyteikkunassa harva se päivä saattoi
keksiä kissan vetelemässä piii:
vänokosia kangaspakkojen välissä. Neidit Arvidsson rakasti.,at kissoja, mutta olivat vihaisia autoille. Hildicneiti valitti
perunaso ppansakin maistu van
bensiinille, kun me siinä talon nurkalla kärytimme. Silloin minä sanoin, että kun te

nurkissa"

muistelevat

starttiaiko;aan

olette tuota yksinäisiä
naisihmisiä,
niin eikös sentään ole hyvä, kun me ollaan
yötä päivää vahdissa. Hildin
pääpuistatus lakkasi ja sanatulva toukosi, eikä perunasoppakaan sen leoornrnin lnaistunut bensiinille • - •
Nämä Arvidssonin
neitieri ben,
siininkatkuisej
ritarit olivat Forssan ensimmäiset
taksimiehet
Leo
Gylden,
Viljami: Tibma:n,
Oska-

·'1,1

Forssaan

on

Kauppakadun
olevassa

saatu

taksi.

varrella

Cheoroletissaaa

Tammen

kesällä

entisen

1925 Oskari

ja kertojamme

Kalle

päämyymälän
Vuori

vuoden.24

Heinonen

edustalla
mallia

saman, vuoden

Fordissaan.

ri Sepponen,
Oskari
Vuori ja
kertoj amme Kalle Hei n 0 n e n,
jotka vuotta aikaisemmin
eli v .
W2J501ivat Fordeineeri ja Chevroleteineen
asettuneet
entisen
Tammen päämyymälän
edustalle
Kauppakadulla
j<a sitten siirtyneet tänne kadun toisel le, neitieri

ja kissojen puolelle. Samana oli
hankittu
oma
puhelirikin
ja
vuokra-autoliikenne
kauppalassa
saatu vakaaJ.1e pohjalle.
Puhelimen numero- oli 11 ja ykköset
ovat sitten seuranneet
taksirniehiä lisääntyvässä
linjassa yh,
dyskuntamme
kehitystä
Ilmen-

täen: 1M 11111 ja nyt pyölaan
lisäsi ajoLenkinpituutta.
räytämms
11 ono päästämme takKyytejä oli runsaimmin sunnuntaisin ja lauantaisin
ajettiin joo
simiesten linja-autoasemalla olevaan päämajaan.
tansseissa rt.:aksil1a. Kesäisin oliTässä
nykyaikaisessa
päämavat
herrasväen
huvilakyydit
jassa voi vaikka välillä vetäistä
tuottoisa lähde. Autoihin lastattiin
silloin
paljon
muutakin
nokoset pehmustetuilla
penkeillä
päivystäjän
huolehtiessa
ajovuokuin perheenjäsenet,
mutta onneksi ajopelit osoittautuivat
huo.
roista.
mattavasti sitkeämrniksi
meni'I'uolloin Kauppakadun
varrel,
jöiksi
kuin
ulkokuoresta
voisi
Ia oli taksimaehellä suojanaan
päätellä.
vain avo-Fordin tarpeen vaatiessa ylös nostettava kuomu, HomKesällä mentiin mainiosti raskaammallakin
kuormalla,
mutta
ma
olisi ollut perin vilpoista,
syys- ja talvikelit olivat sitä hanmutta ensi aikoina kyytejä ajetkalampia sekä automiehelle että
tiin parhaastaan vain kesåkauteajokille, Kuraa old sadekausina
na.
Kun si>tt,en vuodesta
1927
akseliin
asti. 'I'ällöin oli esim.
asetuttiin
vakituiseen
ympäriMatkun asemalle
ajoon - [a
vuotiseen
ajoon, oli kertojamnäi;tä ajoja oli varsin runsaasti
mekin jo vaihtanut ensimmäisen
- varattava aikaa runsas tunti
ajokkinsa
lujaan 'kantti kertaa
ja
joskus <tarvi-ttiin
lcirvestä
kanttiin', Ja nYlt tulevat kuvaan
avuksi
ennenkuin
auto saatiin
mukaan myös muut nykytaksim,
jäätyneistä
ajot-aiteista ylös, He;
me vanhimmat,
Matti Hei n ovosmishet
olivat
luonnollisesti
n ,e n ja Kalle A al t 0 ne n ja
Iapioivähän myöhemmin Vilho H a 1 a- . vihaisia, kun automiehet
neen
ja
kirveirieen
lisäsivät
v aja
Leander
Yli - Se p p ä kuoppia tiehen. - Talvisin taas
n ,e n, jotka kaikki ovat mieleen.
01tiin
pahimpina
pyrykausina
johtumillaan
täydentäneet
seutäysin
'suljetussa
Iiikerrteessa".
raavassa kuvaa Forssan vuokraJos jostakin
syystä joutui mato
autoliikenteen
alkuajoista.
kaan,
sai varautua
aika urakSulamaan kahvilaan
kaan. Oli aivan tavallista,
että
matkustajien
täytyi
nousta
autoa
ja tehtaan ympäri
työntämään, kirioksia vasten pai.
Ensimmäisinä
vuosina ajettiin
IlIutltalElSlS'al
sa'3Jttoiv alt aJ~selUt ä a
parhaastaari
huviajebuja, edestaharnmaspyörär
isärkyä ja joskus
kaisin Jokioisissa - missä taval.
oli kuinoli'kin
jäätävä
~elle
Iisimmin på.s1äydyttiin Sulamaan
muiden hinattavaksi.
Kalle Heikahvilassa - tai Tammelan kirnonen muisteli kerran joutuneen.
kolla.
Elleivät varat riittäneet
Sai
,tälJ1.aJiseJlla;anlkar-ahla sää:lilä
näin pitkään Jenkkiin, niin ainakuljettamaan
Forssan
Iehtiä
kiin tehtaan ympäri pi'ti päästä
Mustialaan, Matkaan kului reip,
sunnuntaihuviksi.
Kaukolan
nä.
paasti' kolme tuntia, mutta leh.
kötornin valmistuminen
Tarnrne.
det tulivat
peri He. Yleensä ei
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Uljaat ovat Chryslerit ja Chevroletit ja uljaat niiden ajajat J. Stenberg,
Kalle Aaltonen ja Kalle Heinonen. Taksi on siirtynyt Arlvidssonin neitien Kauppapuodin edustalle ja saanut oman puhelimen. Viereisessä
rakennuksessa vaatetti räätälimestari Pauli Sankari Forssan herroja.
- Kaikki kl'vissa näkyvät rakennukset on purettu.
kuitenkaan
kukaan pahimpana
talvikautena
autokyytien
lährtenytkään ja taksimies joOuti vaikka mäkiä Iaskettelernaan.

Nimismiehen rajavauhtia
Auto. oli siihen aikaan arvossaan. Tasin Forssassa
alkoi ja
oHa
yksjtyisautojakin,
mutta
maakulmilla
auta oli vielä 2'QIluvun puolivälissä mummojen ja
hevosten kauhistus
ja pikkupoikien ilmeinen ihastus. Viimeksi,
maindtuista kannanotosta oli suoranaista hyötyäkin
sillä tienvar.
sien vintiöt olivat perin ketteräkinttuisia
kiirebtiessään
tavailemaan veräjiä auton edestä. Näin

säästyi kuljettajilta
raitista nousun
vaiva. Hevoset
pelkäsivät
niin, että useasti vastaantuleva
hevosrriies
j outui
pyörtämään
ajckkinsa tieltä.
Maakunnan
mummot siunailivat
«hirmumentiöitä-,
mutta
kauppalan alueella sai ajaa aino,
astaan 20 ki lornetrin tuntivauhdrlla, 'I'ästä oli si'lloisen nimismies Valkosen ankara määräys,
joO'kakuitenkin ali perin vaikeasti
pykälälleen
noudatettavissa,
SHloisissa
autoissa ei näet lähes~
kääri kaikissa ollut vielä enempää nopeus. kuin matkamittariakaan.
Heinosen

Fordissakin

oli aino,
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Sunnuraai-aielullo, Halvin kyyti maksoi kympin. Tämä Tammelan
kierros noteerasi kuitenkin enemmän, mutta isäpappa ei pihisteUyt,
olihan tytär vastikään päässyt ylioppilaaksi. Ratissa Kalle Heinonen.

astaan amperi-rnittari, joka näytkahtakymmentä
ndmismäehen ollessa ~ydissä.
Nim.ismies puisteli päätään ja
tuumi että «Ihurjaa menoa se on
tämä kaksikymmentä kilometriäk:in,eipä uskoisi». - Näin y'li 3,5
vuoden kuluttua uskallettaneen
tunnustaa,
että
senkertainen
vauhti oli kyllä neljänkyrnmenen kilometrin paremmalla puolena, vaikka ampäri pysyoHelikin
nimismiehen määräyksissä.
Aivan toisin kävi Halpa-Heikille e'li Hei'kki Linc1ellille,joka
myyekenteli Forssan torilla ja
halusi mennä, lujaa, kun kyyti,
maksun maksoi. Mutta. Heikin
matka suuntautui Heinämaan
kulmille, eikä sillä MeHä siihen
aikaan tosiaankaan voinu+ paiti kuuliaisesti

naa nastaa pohjaan. - Silloin
keksin! Forddssa 'Olikaksiosainen
tuu'lilasi ja avasin sen rakoselleen, jolloin tuuli huokui suoraan Heikin päähän. Tästä Heikki sai toivornansa vauhdinhurman ja huuteli: »Jo riittää vauhti, ,älä, hyvä mies, enää, vauhtia
lisää! « Todel lisuudessa kyyti oli
sHä ndmiemiehersr(lJj<livaruhtiaJ.

Jarrut liiterin naulassa
Nimismies oli taksin vakituinen kyydittävs etenkin tietar;
kastusten aikoihin. Auto toimi
silloin erinomaisena tarkastusvälineenä: sen mukaan, miten
paljon auto heitti, määrättiin
ajettavaksi
hiekkaa kucppiin!
Näillä, matkoilla ei - kuten ei
muulloinkaari - sopinut unobtaa
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Forssan taksin syntyvuonna ei vielä tarvittu ajolupaa, mutta ammattimainen ajokortti piti taksimiehellä toki olla. Sen sai kolmen kuuleau :
den kurssin jälkeen J. W. Filpun autokoulusta, Åiirimm, oik. Juho
Wihtori itse, keskellä koulun kaikkitaitoinen opettaja, asentaja Lehto.
Kädet rennosti haalarin taskuissa seisoskeleva nuorukainen on kertojamme,
pärnyytysvelvol'lisuutta.
«Pit.ää
teitottaa nurkissa«, kuului mää.
räys [a jos jotakin kolarantapaista sattui, koski kuulustelijan
ensimmäinen
kysymys juuri tätä
toitottamisvel vollisuuden
täyttämistä.
Virkavallan
ohella
lääkärit
tulivat
taksimdehi1letutuiksi
virkamatkojllaan
ja sairaskul[etuksia
oli paljon, koska esim.
synnytyslaitos
Olli tarkoitettu
ainoastaan kauppalan omaa väkeä
varten. Silloisilla teillä oli heikossa kunnossa olevien sairaiden
kuljettaminen
Hämeenlinnaan,

Turkuun tai Helsinkiin vastuullista ja usein herrnoi lle käyvääkin, Kerran
näki pienokainen
päivänvalon
Heinosen
autossa
kuuttatoista
kilometriä
ennen
'I'urkua jakerr·an
alkoi itku jo
'I'alsoilassa.
Kaikkeen sai automies tottua.
Kysymys ei Helsingin ja Turun
matkodl la ollut yksinomaan heikoista sairaista j.a huonoista teistä, vaan myös [arrtiista. Helikoin
kohta
2Q'-luVlun autoissa olivat
näet jarrut. Heinosen ajokissakiri
oli vadn takapyör issä avonaiset
jarrut,
jotka eivät kurakelillä
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kestäneet alkuunkaan. - Yhden
keväisen kut-akauden ne olivat
1iiterin naulassa. Tein yhden
Helsingin matkankiri ilman jarruja, ,täytyi vadn pelata vailuteil1a - ja kyllä lieju oli riittävä
[arru,

Tänä päivänä
eivät lieju ja lumi enää ole automiehen esteenä - jonkinlaisena »tasapainottajana» on sentään maantiesuola. josta ainakaan Forssan taksirmehet eivät
tykkää. 'I1änä päivänä saa taksimies nukkua yönsä rauhassa,
milloin ei ole ajovuorcssa, ja
viettää ajojen välit lämpimässå
suojassa. He ovat tämän hyvänolonsa ansainneet, Kalle ja Ma,vti
Heinonen, Kalle Aal tonen, Vilho
Halava [a Leander Yli-Seppänen
vietettyään parikymmentä vuot-

'Salonläänissä'
Vanhaemäntä

ta Kauppakadun laidassa ja sen
jälkeen 13 vuotta riykyåsen To,
ririkaaren lkohdalla sij ainneella
vaatimattomalla autoasemalla,
Mutta siitä huolimatta, että
vuokra-autoilijan ammatti on nyt
leikintekoa entiseen aikaan verrattuna, kuten he sanovat, se ei
enää houkuttele nuoria miehiä
niinkuin heitä aikanaan, Kysymys on elinmehdollisuuksista,
jOlta jatkuvasti
nouseva autokanta kaventaa. Forssan lj;;aks1issa
on 16 miestä j'a tarvittaisiin vain
kymmenen .tyydyltt.ämäännykyisen vuckra-autotarpeen,
sanoo
Kane
Heinonen
noustessaan
Plymouthiinsa. Ajovuoro vei hänetehkä
Hämeenlinnaan ehkä
Kurkelanmäkeen - taksimiehen
päivå on tuurin varassa" on aina
o'Ilud,

Forssan Lelhti 9. 2. 19164
!VIarjatta

ArraThkoski

oli 77 torppaa

Lindvall

»En. minä ole tätä milloinkaan
korpena pitänyt mikä korpi
sellainen. on, missii aina on järvi silmien edessä».
Amanda Lindvall, jonka kohdalla 90. ajastaika täyttyi viime
torstaina, tuli Lopen pitäjän Sa:
lonkvliiiin nuorena tyttönä silloin, kun Rautakosken
ruuleis:
sa vielä sepä' takoioat kahdessa
vuorossa
ja hevoset kuljettivat
rautaa Turkuun ja Hiimeenlin..

on kokenut tuulet ja tuiskut
naali. Kylän toisen kosken par;
taalla jauhoi kaksi myllyä, naulapaja
ja sirkelisaha yhtyivät
nekin joksikin aikaa näihin työn
ääniin. Kaunista jä·rvien rikkomaa Salon kylää hallitsi kolme
kartanoa,
Salon, Leppäniemen
ja Salmion kartanot, joiden hyväksi tor pparlt ahersivat kioisil:
tä maotibkulltaan. elantonsa yri·ttäen.
Torppareita
oli 77 eli
yhtä mOllta kuin saaria 'Salon-
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läänin' suurimmassa
järvessä,
Kerityn.järvessä - vanhaemäntä
Lindvall on kuitenkin sitä mieltä, että nuo saaret on laskettu
kuivana aikana ja otettu kivet;
kin mukaan.

·ailka\ on menny;ttä
d a ruulkin Take TIlnlUlk:s'eitlkiln
ors hiälvi,te.tty, mnnt~!ClJyihiäJ
.eJ:äIV"ält
ni!iJden ihem-a1t, Salmion
Olssonit
jal Linderin
jla
ruukinpateuuna
ISdlOUll'z vatrllhJimpillen !k,y,l.äil.äiis1tenmielissä.
SIA.UONiKYLA
Srr;J,AITSEiE
HÄN ON AINA VAl.JMIS santTammelan
d,a Lopen l'adalllJa IziesIkaulklsiin, tämä duure:va Li'llldiva[j.äll'V1etn raj anaapurina,
johon se
ilin
mamma,
nillinJkuin
lhätnJtä
myös
Iuonnonkaameutensa
!pUIOomalla :kulrrnalkunn,aIJla lku;f;suit8Jan.
lesta lili1;,ty~. RälyslkäiläiSltJäl lienee
iKai1kikL oll'iN,ai!Jsaapuneet
hänen
maltika,aJ ,toi.s;t:alkymmenlllä kilorriet,
suuota menkkdlpäi.välänlsä
julhli.
'r~ä: YIJ'ö,Sd a' alas haJrj'arutei:Ma l1Jo1JIma'an, ikY'l:äiläiiset kaueenpaaäciri.
kehmiin, j:älI'vi'en pei:lilt molemmin
Lahjoja
tulvi kuin morsiamelpuolien heitä. Ei ihme, et1tä ItUil']s-.
Ie, eilv@tlk:äJoiU,si nuoriken
sHmät
1M d'a 'ke:såasuiklkaart ovan !keksi''Voi'neetoll1a lkiJ1klkalammart [a onneet nämä! tiemooit ja rdlkk'onee/t
nlellis'ellTIlmat !lmiln Jtälrn,ä,l1' ilk'iKe'r~t'yndlä'I1VlenJkin rantojer»
rau,
mummon.
Vi!e~äi viime sykis~Jliä
han,
,han, :tJeki tavanornedseru
urakkanLi:ndvalNln mamman kertoman
sa: :po.ilmi viJiti:senkymmenJtä
Jitrmsloaan - tm~lIl;kä myös histo'ria.r a a puo1luIlmi'tiaJ ja s!iiuol "ait'a, sautiedot
vaihvistia,vat on ollut
navthtaa.
Lindvalliru
mamma
['11aika, jolloir» ikyl,äitn kalk:kJ. Ikiolirne
kee lPäli,vitt.ä~1I11
Ika!ilklkiitaloori tule.
emo kartanoa
ovat yhdessä
omisrvat Iehder, lä1hrt1ee taas påJkalPUJO- tuksessa.
Tämän
Salon
kartaHilln Helsinginmatlkallle
ja lPilsrt:aJ1så: non maat ovat lkäls,Ltt,ä!Ille'EI:7v,1elä :po']slkalkJs'i, jols satttuisi hy8000' hehtaaa-ia eli koko nlYkylilsien
vä \jjll'ai,suus ja; pe limanll1Jil.
SaJlonJkJy.l,äln: J,alko on kuli:tenikin
JA
LLNDVtAiLJLIN
MiAMlM'A
tapaihtuIlJUlt jo j,QlUoinlki>n väme
muilSltiala, mnnistaa IkJrlkkaasti nonvuosisadan
pUJo,],iiVlä,JislSäja, Slailmiossa oli \S'HIOlim,!kUin Amanda
hin aikoihin,
jolloin
kymmenen
s~~päJä, tallmli :r,aUJ!8:'ruulkilslSalja
Liind!valil
nuorena
neitoma
/tuUi
'torppa['l!J
ikUll'l~ilvat ·takslv,ä['lk;i,slslä. :kamtalno:n paihveduikseen si:s,äikö'ksli
Hämeri lkentomansa
on ell,älvä osa
k:rurtano'Merra:na\
KaltJ
O~SISKID,
joI),ru taas sopivasti
OC~ :f)oa-p'paSallonikYitän Rlautalkoslken Ikull!maa,
jalka jo vuosskyunmerset
s'i/tten on
r:i:nalan
rmm.
J·oiham; Kustaa
Lindlva'1l: Uu:sdj sisäkkö ltu:li j alika»
enlti,sleSltäiteol~Use'sta aherruksesta
ik)Qt'oaain
Hannho'lta.
vetälytynyt
lhi,J:j.adls'el'O!on,s':/tik:Jeään patiikassa
Kengät
eiJVJält tolki ltiäJlläi 70' aci,lopuurtamiseers
ent]slt,en t,oTPlPi€n
meltrin matkalla
lk'Ulun.eett - eimaDma jaJ hClJI"va,an,m:ut:tu1a Ik~läiä
piiri,titläivillslsäi metJsiSI8-8J,dotlkial II1lyt hläln ni:i:tä raial!isUIlJu:t mokornaan
ovat
Kymd-yhtdön
omistuksessa
souvisr» käiYitltää, :kun kesäiaiikama
päiäisi' j ai1(jadlI1ljallb inlkli:nl
'jal joista vuosittain
l:äJMee, maaiilS:IiNÄ PÄIIVÄNÄ,
~oUJkolkuun
rnanrnarkikinoidle
suuret mäiäträ1
pu utavar aa, Kartanoidern
'Vlal\ta- 14. s'eitsemäillltlkymmentä
vuotta
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Neljäs polvi, jota tä'ssä edustavat sirkeät Soile ja Maarit viihtyy erinomaisesti iso-mummon kanssa. Tässä koeteIlaan syntymäpäiväyllätyk_
siin kuuluneen laverisängyn pehmeyttä.
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sitten,
jollloir» Amanda
Lindvall
saapud :nu<miJkllrona ;tä.häJn pihapidr-iin, missä nyt vjeltii 90-V1.l!O,jj~äJily)j,äiärr1,d:i. tä~
ke'Sä. «il'vLa:a
oli' viharsta,
Janne'eli 1auioilv,at ja
puussa oli suuri '1eiht.il«"häm kertoo. Aeubtatvana
olri. tu:pal ~al kamari, viiljel.tävänä
perunamaatilkku. Mutca Johar» Kusoaa kaskesr ja. k:uok1ki. Tiå.tksvämkikilkään
ei rasattamut
suuremrnastä.
Kartanom ,töil3ltä ihäJn, eutnri ja voimakas mies - »:iJhan niirskudr» häJn
tuossa«, rnannma SaJI10'Oosoirtaen
nuorinta
po,i!k'k'a'aJI1J31a.,
forssalaisteon hyvin
tU<I1l~.ema,araikermusurakoitsija
Toivo Lindval'lia
selviytyi
<liina Jo puole'enpäd.iVJälälIl
mennessä,
J ohan Kustaa
toimi
myös !kartanon
rrietsänvantijana,
metsästi ja, kadasti - lk,atilkJk'eapiti yri't!tää ja kaskessa
dil Amari-

läIMtier:tollila,
Itu,sikin RiJiJhimä1kifå
l:älhempä,nä" j a' nIii'l'1 iiJldl~<j:sesttjlteki .taU\ti, ielhtäiViäns,ä, ette.ilvärt L0pen ud:rlko,l'ta lkiiJreeSltil IlJOUJdelt1ut
läJäJklk.e'e<t·ennäJ1Jtärueet apuun,
jos
sirt;'tIenIOiLiiStlv,alt
~uksrn oläeet, Elä:mäJäJ raikuva plirttL OUI äiklkiäl !tulllut, t;yhijläiksi.
90-v.ulo1tril'IPäJiväl!1äiäln mamma
saa dJlo'ilta 'vi!ildeiStäJ ympiäirilLlään
kieppuvasta
TIle<Ijännen polven
edustajaeta,
LINDVAlJLIiN
MAMMA
on
nJii'n: vanha,
ef,täJ !häin Oll'l>ooJlmytt
ensimmäiset
maanteel'lernrne
ilmestyneet
polkupyörät.
- 0JI1n 17.wutotLas siil'Iom 1k0lt0na Hauhol'la, kun näJilI1Jensimmäisen polllkUlpyö.r1än. Se oli' seGl,ainen ,sepä.nsäIJili.n, iltlSlenilklka,rod.crna,
m utJtru \ky mä! se !ljJ"kyiså:äl pyÖiriä
muis;tultU.
da-vairno mukanac
Ka.rhud a ja susia' ei! mamma
kueterukaan
oI1e 'l'lIähtny<t,wilkka
~el'~lJY:nJ,äJrve's.tä saatiin, sii'0I1:iJsi luUlUu~ n.äJissäJ mahtavåssa
hen arkaam runsaasti
kalaa. Kylmetsissä
ni!i'jJ,e hotua rdilttä.neen.
lä stiltä nytkin
saa, kun oikein
- Viimeinen
k.a!rihu Olli' lbalPe:tahneesti
pyymäJä, muota ei niintu iko<1imeV'uo()I!Jtaenneru !kuin mikuzn ennen, kun nuntail'la vedetnä saavuin
,t:ännJe Lopellle, Tuostiin.
Ja
olin minä metsälåäkin
SIR se olåJ arrnunultJtu Ikonen
kiloIirutuj a' pyydyksiin adamassa ilham totta,
En Ikai mdnä tiäJlJad.- metrin
päJäiSts,äJd;iätSitäimeidän
P~
kasta
ja olivat
Lopen
kunnan
nen jUlhkäJle olisi, elden oU,S] ikä.
herrab olleeb sers julhJlrullisissa peini kaäken 'kailk'kea .työtlä! teihJ!1yt!
jaisissa.
MÄNTYLÄN TORPPAAN
synEikä olle marnrna nähnyt
»Kyltyi
yhdeksän
Lasta. NeIljäJ enmänojar»
piJruab.anc.,
vaiklka, se
simrnäistääo
Amanda
LinidJv,aul
tuo 110in
seitsemisenkymm
entä
menetti
ennenlkwn
oli iltse ~.äytvuotta
siltten elel! Rarurt:akosiken
täJ!1y,t kolJrnatIlJ!lJe.nJk:ycrnmenen ikäkulmihla
valta-aikojaan.
Se oli
vuotensa.
ollut kovaeti omdensa puolta pi- 'I'ulirokko
heiidJäJt vei, Kolme
tiäJväJ,pannwm'l1len, s,eulrlad:HUltaina
miorieuta haudattiin
)'lhtäJ adkaa,
kul:a-natkunnan iJSläl!1ti,ä
mankkinoiäTähäm Iyhyeen
lauseeseern siIe myyltälVioen !hevosten
patteja
sä)tyy
mittaamaton,
eIlltis1aj,an
peilttJellemäiäJn! lMaa1kk1noitta
se
syrjäseudun
.eltäJjärrl murhenäyrelmä,
LääJk äil'iläJ ei siill oiJ!1 o.lJl'UJt palasd V1is'Usti 1k000i.null1kildin,mis-
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sä esii!nityi rmi'lloin ikäJälrmeerm,
milloin
misS'äIkilI1 muodossa.
JOKAISELLA
KlJ!IjMAiKJUN-

NALLA on ollut omat tardnamsa,
jotka ovat väiri:tltä:neelt jJl,talPUJhteilta. ja ruokkineet
rnielukinvitusta,
muta

ka,iiki'1J.a Iku.JiInalkunnilla ei
ole hyvämudsrista ike'l'toljavamihUfL
ta. Amanda LindivallJl V10d:S'~ kentoa
paljon nJ()iJSta endisista ajoista,
kolmenkymmenern
'ldLometrin
Ik.irlkkoma1tlkoilsta,
:k1aJ!'lta:non elä-

mäiSltäJ j,a, JttOTiW>a~ienoloista .. Kaunein :ke<rltotrnUS' OIlI IkUliJtenkin häIlIeUOlmCII
ilanJllns,tUJma,ton elämänsä. Ehlk:ä1 IhäJnen ilhmeel!i;slen el1li'n'voimansa salaisuus on; n,äilSlSä!ihlämeru s anoissaem:

- Pivää cnermä adrra vain, niilln
ertJtä h<ellmart; heiduu! Ihmiseru on
osattava
eJ.ä;ä) yksi päi'Va Ikerrallaan, eli saa tu~jQlttaaJtaakseen eikiäJ murebnia' wl,evda. - Pirkitta,
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