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Olemme
tavanmukaisella
aamukävelyllä Hykkilän kylätiellä. Opetan pojilleni paikkojen nimiä ja kerron tarinoita,
mitä vanhoilta miehiltä olen
kuullut sivuuttamistamme kohdista. Pojat jo osaavat näyttää Hykkilän ja Lunkaan kylien rajan maantiessä; ojan
takana on rajakivikin. Kansakoulu on Lunkaan puolella,
Säterin
punainen
rakennus
Hykkilän.
Kerron pojille, että tässä oli
ennen aikaan
rajaveräjä.
Sen
piti olla yhteisesti ylläpidettävä,
mutta sanottiin Nissin talon siitä
enimmäkseen
huolehtivan.
Silloin ei ajettu autoilla. Oli aikaa
nousta rattailta ja avata veräjä
ja taas sulkea se. Lähistön pojat
juoksivat usein avaamaan veräjän varsinkin ohiajaville herrasmiehille. - Monta. kuparikolikkoa minäkin tienasin, sanoi meille Viitalan Artturi.
Olimme
sivuuttaneet
hänen
vanhan
kotimökkinsä.
Pojat
muistivat
ikkunan,
josta
susi
eräänä talvena noin 80 vuotta
sitten kurkisti
sisään. Artturin
isä minulle
tapauksen
kertoi;
susi oli nostanut käpälänsä ikkunaa vasten. Kuivajärven yli näh-

puolen

tiin sitten susien parven juoksevan.
Osuuskaupan
rakennuksesta
kerron, että sen runko-osa
on
vanha mökki. Siinä asui aikanaan
vartesmanni
Lamminen,
tukkipomo, jonka vaimo oli Erkkilästä. Itse muistan kesän, jolloin samassa talossa asuivat rouvat Kontio ja Vehanen, molempien mies lähetyssaarnaaja
ja
molemmilla samanikäiset
pojat,
joista sitten tuli upseereja. Kaikki neljä ovat jo kuolleet.
Oikealla
puolella
Jussilan
haassa
on metsistynyt
pelto.
Kerron pojille, että sen nimi on
Kivipyöli. Jussilan Vihtori minulle kertoi 40 vuotta sitten, että
sen raivasi hänen isänsä Kustaa,
kuolleena
jo pian 100 vuotta.
Seuraava pyöli samassa haassa.
paikalla mitä merkkaa purukasa,
oli Jussi-sedän
(Kustaa veljen)
perkaama. Pyölin nimeä en enää
muista.
Timarin kohdalla oli aikanaan seppä Segerstedtin asunto.
Paja sijaitsi tien varrella mäen
puolimaissa;
sen
pohjakiviltä
nousee nykyisin vadelma pensaita.
Kerron pojille, että tuo Timarin portilla
seisova kuusi
on
viimeinen usean kuusen ryhmästä. Kahden
kuusen
väliin oli
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kiinnitetty
aisakeinu.
Kylien
nuoriväki tänne kerääntyi suviehtoisin keinuumaan.
Nuorisoseurataion kohdalla pojat juoksevat
katsomaan,
onko
kioski jo valmistunut. - Ei yhtään uutta lautaa, he huutavat. Olen kuullut
sanottavan,
että
kioskin piti olla valmiina jo juhannukseksi. Pojille olen kertonut, että seurataio pystytettiin 40
vuotta sitten. Se ei jäänyt kesken; kahden kylän väki oli sitä
yksimielisesti
rakentamassa.
Seuraavalla veräjällä on joukko miehiä, Erkkilän
isäntä ja
muita. Alan puhua Mikkolan ja
Erkkilän entisestä räätikkämaasta, jonka piti olleen näillä kohdin. - Tuolla tasaisella saralla
se oli, muistavat
kaikki; olivat
itsekin
aikanaan
siinä
maata
kääntäneet
ja taimistoa
hoitaneet,
mutta
eivät
tietenkään
muistaneet aikaa, jolloin se olisi
ollut yhteinen Mikkolan kanssa.
Viittaan
kepilläni
Mikkolan
riihiin päin ja kerron pojille, että
siellä Rengonpellon päässä taitaa
vielä olla nähtävänä
Hykkilän
viimeinen
sudenkuoppa.
Pojat
vaativat, että sitä täytyy mennä
katsomaan.
Lupaankin,
mutta
tällä kertaa jatkamme
matkaa
eteenpäin.
Harkinmäen
ahteella he kiipeävät katsomaan Vanhan Hykkilän muistokiveä.
Olen monta
kertaa selittänyt, että kummulla,
jolla nyt upeilee Erkkilän Pekan
tyylikäs matala talo, seisoi vielä
80 vuotta sitten Könnön talo ja
tien toisella puolella Sipilän puutarhan
ja Mikkolan
puimalamakasiinin
paikkeilla
olivat

aivan lähekkäin toisiaan Sipilän,
Jussilan ja Mikkolan talot monine
rakennuksineen.
Lupaan
joskus näyttää pojille museosta
suuren kuvan ja kartan
koko
Hykkilän muinaiskylästä.
Kävelemme eteenpäin. Tuossa
oikealla oli vielä minun muistinaikanani Sipilän makasiini, jossa
nuorisoseuran
ensimmäiset iltamat pidettiin. Haassa tien toisella
puolen näkyy yhä Sipilän paririihten kiuas kivet. Siitä tuonne
puimahuoneelle
päin oli kerran
Väärikkö -niminen peltopyöli. Ja
kyläkujan
tukkeena
oli tällä
kohtaa veräjä. Se lienee poistettu
vasta 1920-luvun alussa, koskapa
minäkin sen muistan ja minua
nuorempi Viitalan Artturi. Tästä
Sipilän
veräjästä
Nissin rajaveräjään
asti oli kyläkuja molemmin
puolin
aidattu,
mutta
kiviaidat
tehtiin
enimmäkseen
vasta 1890-luvulla ja sen jälkeenkin. Nyt niistäkään ei enää
ole paljon jäljellä.
Kylätiestä haaraantuu
vasemmalle kuja; sen suulla on veräjä.
Tätä kohtaa
sanotaan
Tiehaaranmäeksi.
Tulen
myöhemmin
kertomaan, että tuo vasemmalle
Könnön taloon johtava kuja on
satoja vuosia vanhempi kuin oikealla Nummen ahteelle vievä
kylätie. Nyt kuitenkin menemme
tarkastamaan
paikkaa, missä aikanaan oli Linkkuveräjä,
tässä
Nummen ahteen alapäässä. Sen
muistavat vielä monet hykkiläläiset. Se taisi olla viimeinen veräjä Hykkilän
kylätiellä.
1920luvun lopulla kun ajoin Fordilla
Hykkilään,
tuutaisin
torvea
Nummen
mäelle tullessani,
ja

pian juoksi Nummilta joku
jista avaamaan veräjää.

*

po-

Palaamme Jussilan hakaveräjälle. Pojat tietävät, että huvilatonttimme
nimi on Ruuhivalkama. On aika selittää, että koko
hakaa sanottiin entisaikaan Ruuhivalkamaksi,
ilmeisesti
siksi.
että siellä Kuivajärven
rannalla
oli kylän
kirkkovenevalkama.
En nyt eksy puhumaan hykkiläläisten kirkkoveneistä, mutta kuvailen pojille, mitä lähes 100
vuotta
sitten
Ruuhivalkamanmaassa tapahtui:
rätisi valkea
ja leijaili sauhu miesten viertäessä vankoillaan palavia puunrunkoja. Jussilan miehet polttivat kaskea. Suurin osa Ruuhivalkamanmaata
kuului
jo ennen
uusjakoa
Jussilalle.
Ruuhivalkaman piirissä oli monia pyölejä,
joita itselliset eli eriväet viljelivät. Vieläkin
kaksi palaa on
viljelyksessä: rantaan vievän tien
oikealla puolella Jussilan heinäpelto ja vasemmalla Vihervehmaan ohramaa. Muut pyölit ovat
metsistymässä.
Olen
aikanaan
merkinnyt
muistiin pyölien nimet. Sepän (nyk. Timarin) asunnon lähellä olivat Herralan
ja
Mörttilän pyölit. Jussilan heinäpelto ja Vihervehmaan
ohramaa
muodostivat yhtenäisen
Pitkänpyölin, jossa joskus oli viljelty
hamppuakin. Siitä alaspäin mentäessä oli Pitkämaa, sitten Kal-

lionalusta ja Takaläpi. Lähinnä
Erkkilän rajaa sijaitsi Enon pyöE, ja Matti Aaltosen huvilatontilla oli aikanaan Vaarilan pyöli.
Nimet tuskin jäävät poikien
muistiin. Mutta he kuuntelevat
kun Kallionalustan
tietä kulkiessamme kerron, miten pitkää
ruis ta paikalla kasvoi. Ja Pitkänpyölin ruismaa
oli niin suuri,
että koko talkooväki sitä oli niittämässä.
Tältä
ajalta
minulla
on seuraava muistiinpano.
Menes auttamaan
Kallee
kökönteossa, että päästään yhtä
aikaa
syämään,
sanoi Anttoo
Vihtorille.
Kyllä mä si autan ehtoopäivällä, sanoi Vihtori. Hän oli jo
vanha ja lihava, eikä istuviltaan
nouseminen ollut helppoa.
Mitä se tarttee siihen asti
varrota. Ei sitä taas tiälä, mitä
sillon tehlään.
- Jahka mä poltan tän paperossin (olin sen hänelle sytyttänyt). Sillä välin Alma, yksi tytöistä, nousi ja huusi toisille:
- Mennääs auttamaan Kallee,
vanhaa miästä!
- Ei mun ny tarttekan mennä,
sanoi Vihtori
silmät
loistaen.
Mutta Alma palasi pian tyttöjoukkoon, kun toiset eivät menneetkään. Lopulta Vihtori taapersi ylös, käveli keskelle sarkaa
ja huusi.
- Mihes Alma kökön jallaat
tehlään? Silloin riensivät kaikki
tytöt isäntää kökköömisessä auttamaan.
Forssan

Lehti 9. 8. 1964
Esko Aaltonen
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Kyläteillä

on

Kävelen harva se pawa poikieni kanssa kapeata polktta, joka vie Ruuhivalkamanmaan kallion kupeitse Erkkilän
rajalle.
Olen kertonut pojille, että tämd
metsäkasvillisuuteen katoava unI
on osa muinaisten lunkaalaisten
kirkkotiestä.
Se poikkesi Lunkaan nykyiseltä kylätieltä Nissin
makasHnin
kohdalta Nirpalle,
Lunkaan myöhempään kirkkovenevalkamaan. Hyk.kilän vanhan kyläpään Harkinahteen ohitettuaan kirkkopolku sai hykkiläläisistä lisää kulkijoita .
.Pojat utelevat lisää: mistä polku sitten kulki ja mihin se johti? Koetamme tiedustella asiaa
vanhoilta ihmisiltä, j'a minä etsin
siitä tietoja muistiinpanoistani.
Vielä sinä aikana, johon muistitieto yltää, siis 1800-luvun puolivälissä, oli Karjusillan jatkona
molempiin
suuntiin
kapulasilta
pehmeän maan takia. Siinä hevoset joutuivat pahasti rypömään.
Joskus 1850-luvulla tapahtui, että kun Sierasten Matti ratsasti
Kallion Matin kanssa taksvärkistä kotiin, ensinmainitun hevonen kompastui ja mies paiskautui hevosen
pään yli maahan.
vieläpä hänen selkäkonttinsakin
lennähti kapulasillalle.
Kallion
Matilta pääsi röhönauru. Sellainen huvittava yksityiskohta
on
pitänyt tapauksen ihmisten muistissa.
Kun Alhojoen
(olen
myös
kuullut nimen Pajujoki) ylityskohta oli 110 vuotta sitten noin
kehno, ei ratastietä
Hykkilään

historiansa
ollutkaan. Sierasten torppaan asti oli Kankaisista
jonkinlainen
ura, jolla pääsi kulkemaan
jalan ja ajamaan peräpaareilla
ja
ratsuhevosella. Suvista aikaa piti
Lunkaan ja Hykkilän kyläläisten
olla pitäjälle maayhteydessä vain
kirkkopolkunsa
kautta.
Sipilän Tiehaaranmäen veräjäItä
peUokuja ohjautuu
vasemmalle, kohti Könnön taloa.
Selitän pojille kuulleeni vanhoilta miehiUä, että sitä myöten
kirkkopolku johti poikki Könnön
nykyisen
pihamaan KanttU1'in
niityille,
Siellä oli paikannimi
Kirkkosilta. Vieläkö sitä tunnetaan? Lähdemme kyselemään.
Könnön isäntä Ryyppö, siirtokarjalainen, joka on taloa viljellyt kymmenkunta vuotta, ja hänen hämäläinen emäntänsä, joka
on täällä asunut vasta 5 vuotta,
tunsivat
Kirkkosillan
nimen,
Isäntä
lähtee paikkaa meille
näyttämään. Noin 300 metrin
päässä peltotie ylittää vähäisen
lähdeojan; kevätvesien aikana sitii ehkä voisi sanoa puroksi. Siit«
on tehty kivenlohkareista. Ryyppö selittää, että tie vie nyt Pohjanpellolle ja että oikea kirkkosilta on saattanut olla alempana
purossa, Kantturin niityllä. Minäkin muistelen Heikki Könnön
.minulle näyttäneen Kirkkosiltaa
'niityltä, jonka poikki vievä polku
oli siihen aikaan vielä näkyvissä.
Kantturista
muinaistie ohjautui kohti Kankaisten
Tuomolaa ja yhtyi nykyisen maantien
suuntaan
jossakin Kallion koh-
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dalla, josta jo tiepahanen
johti
Karjusillalle.
Alhojoen yli vievää kapulaja porrassiltaa
oli
lähinnä Hykkilän talollisten ylläpidettävä. Tammelan käräjillä v.
1724 heidät
tuomittiin
korjaamaan Karjusilta, joka ison vihan
aikana
oli päässyt
hajoamaan.
Mainitaan nimenomaan, että silta
oli Kirkkotiellä. 1
Poikkeamme vielä 86-vuotiastu
pumppumestaria Frans Nummia
puhuttamaan. Sen lisäksi, mitä
hän kertoo omasta elämänjuoksustaan (mistä myöhemmin), hän
tuo hyvän lisän Hykkilän kirkkotien etsintään. Hän näet alkoi
heti puhua toisesta kirkkotiestä,
joka mtänoin kulki hänen tonttinsa alasyrjää pitkin alkaen kyläkujalta, nyk. Ruokon asunnon
kohdalta, ja johtaen Vainion
rakennuksen ohitse kohti Könnön taloa. Siellä on vieläkin paikannimi KirkkosiUanpyöli, vanha peUonpala lähellä Könnön
taloa, eikä siis kaukana tuosta
muinaisesta Kirkkosillasta, jokC!
en tainnutkin olla suurempi, kuin
nykyinen puro edellyttää. Pumppumestari tuli maastoon näyttämään, mistä Kirkkotie
aikanaan kulki. Ruokon ja Nummin
lJälinen osa siitä on vieläkin
käytännössä, oikein tilustien mukainen.
Kyläkujan
varrella, josta nyt
puheena ollut Kirkkotie lähti, oli
aikanaan useita asumuksia, mm.
Kannilan torppa. Tämä kirkkoSillan
korjauksen
laiminlyönnistä sakotettiin neljää Hykkilän isäntää, yhtä Hevoniemen
ja yhtä Kankaisten isäntää (Vuosikirja I, s. 64).

tie oli ilmeisesti sen kulmakunnan ihmisten
käyttämä
oikotie
Lunkaasta tulevalle kirkkotielle.
Mutta kuka tietää. Muistitieto ei
pysty
selvittämään
ikivanhoja
asioita. Täytyy turvautua
- tilaisuudeniullen
vanhoihin
isojakokarttoihin
ja niiden selityksiin.

*

Kuivajärven
pohjoisrantojen
asukkaiden kulkuyhteys
pitäjälle parani vähitellen
1800-luvun
kuluessa. Kun Kuhalankoski
oli
v. 1842 perattu ja Tammelan järvien vedenpinta pääsi sen takia
laskemaan, kuivivat ja lujittuivat
Karjusillankin
pielet. Oikein ratastietä alettiin raivata Hykkilästä Kankaisiin 1850-luvulla lähinnä Sipilän Henrikin ja Erkkilän
Iston
alkuunpanosta.
Työhön
osallistuivat Lunkaan ja HykkiIän talolliset ja kai torpparitkin,
mutta pitäjältä ei apua pyydetty'.
Koska Kantturin niityt olivat vesiperäisiä,
ei haluttu
seurata
kirkkopolkua,
vaan avattiin ratastie ylempää
metsien kautta,
vaikka siitä näin tuli mäkinen.
Kallion torpan luona uusi tie yhtyi vanhaan tieuraan.
Harkinahteelta
Lunkaaseen
päin ohj a ttiin ratastie
suoraan
metsäisen
mäen yli Kallioisten
lahteen,
mistä kirkkopolku
oli
alkanut. Tämän tien varteen pystytettiin 1881 Viitalan mökki, joka vieläkin on olemassa. Lunkaaseen päin mentäessä oli seuraava asumus vasta Ritsin mökHykkilän tien raivaamisesta
ei olekaan Tammelan kuntakokousten pöytäkirjoissa
mainintaa
(Hirsj ärven mukaan).
Z
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Näköala Hykkilän vanhalta kyläkummulta. Poikki Harkinahteea vie»iin tien takana olevalla kummulla sijaitsi aikanaan Kimniin. talo.
Ennen maantietä oli paikalla Kirkkotie,

ki, jonka pohjakivet vielä selvästi törröttävät. Viitalan ja
Hykkilän välillä seisoi Rakelan
mökki. .
Kuivajärven kirkkopolku oli
palvellut lunkaalaisia jahykkiläläisiä ainoana maayhteytenä
pitäjälle suunnilleen 400 vuotta. Sen suuntaa ei helposti unohdettu, vaikka polku on monin

paikoin painunut metsän ja niityn kätköön. Käytännöstä se jäi
pois ratastien vahvistuttua. Mut-..
ta jotkut vanhat ihmiset tekivät
kirkkomatkansa edelleen vanhaan totuttuun tapaan rauhallista kirkkopolkua myöten, viimeksi Nissin Topias (k. 1899),

*
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Kävelen poikien kanssa Mikkolan ohitse mäkikylää
kohti.
Sinne johtaa suora, molemmin
puolin aidattu kuja, jota pitkin
autollakin ajetaan. Kerron, että
tässä on Hykkilän vanhin tie. Jo
monta vuosisataa sitten se vei
Harkinahteelta jotenkin suoraan
metsien kautta Pehkijärven rannalle asti. Viittoilen kepilläni, että ennen vanhaan kylän maat
jaettiin kahteen osaan: kun tuo
puoli oli viljalla, tämä puoli oh
suvi- ja laidunmaana; seuraavana vuonna päinvastoin. Täytyi siis
olla kuja ja isoon metsään asti
aitakin erottamassa näitä lohkoja. - Ajamme autolla pitkin tuota ikivanhaa kujaa Nummenpään
kulmalle, ohi Kelhunlammin, ensimmäiseen tiehaaraan asti. Selitän, että tie tuosta suoraan vie
Loimosiin. Me käännymme vasempaan ja nousemme har,lntielle,joka
johtaa Pälsin mökille,
Selitän, että tällä harjulla
on
vanha tiepohja. Oksjärven takaa
ja Nummenpään kulmalta ihmiset aikanaan ajoivat tästä pitäjälle päin. Se yhtyi Hykkilän kylätiehen jossakin Kelhnn torpan
tienoilla.
Vuosisatojen
ajan
Hykkilän
kyläkuja oli suviseenkin aikaan
jonkinlaisessa
kunnossa ainakin
peräpaareilla,
reellä ja puupyöräisillä
rattailla
ajettavaksi.
Emäkylästä
oli aina asiaa Loimosten kulmalle. Siellä oli taloilla torppia, omia niittymaita,
vähän
kai peltopyölejäkin
ja
siellä laidunnettiin
talojen karjaa. 1800-lUvun jälkipuoliskolla
tietä ruvettiin parantamaan.
Se
mitattiin, jaettiin taloille kunnes-

sapito-osiin ja tolpitettiin.' Mutta .meUäkulmalaiset»
eivät tätä hyvänä katsoneet; vai oudoksuivatko koko touhua? Joka tapauksessa
tiepaanut
hävisivät.
Kerran Jussilan miehet panivat
paanun läpeen ison tyvetyn tukin, niin että tolpan ylös nostaminen oli työlästä. «Onkohan ne
sen pilkalla
pistäneet? « kyseli
eräs Loimosten isäntä. Jussilan
Oskari ja Mikkolan Vihtori mittasivat Loimosten tien pituuden
ja
pystyttivät
kilometritolpat
(kuten
Lamalan
ja Huuvalan
teillekin).
Nummenpäähän
asti
saatiin kylästä 2 km.' Kun sitten
Hykkilässä suoritettiin
1880-luvulla uusjako, Jussila menetti
kaikki maansa Loimosista ja lakkasi tietenkin
laittamasta
tieosuuttaan. Siitä kanneltiin siltavouti Valleniukselle, mutta se ei
johtanut mihinkään toimenpiteisiin, kun siltavouti kuuli, että
Jussilalla ei Loimosissa enää ollut maita.
Näin Hykkilän
ja Loimosten
välinen tie pääsi taas rappeutumaan. Mikkolan maitokuormatkin piti ajaa Kauhtista
kotiin
Myllykylän kautta. Vasta meidän
vuosisatamme alussa tietä ruvettiin parantamaan.
Uudeksi tärkeäksi aiheeksi saatiin se, että
postin kulkureitti Loimosiin ohKuntakokous
määräsi 1895
tieosakkaat
hankkimaan
rajapaanut tieosuuksilleen
(Tammelan kunnan hist. I, 143).
4
Tammelan kunta oli jo 1884
päättänyt hankkia pitäjän valtamaanteille
virstantukit
ja 1901
kunnostaa
puiset kilometripatsaat (Tammelan kunnan hist. I,
143).
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jattiin Hykkilän kautta. Ikivanhasta kujaraitista tuli oikein postitie, vaikka
kysymyksessä
oli
vain jalkaposti, joka kulki reittiään kolmasti viikossa. LounaisHäme-lehdessä
kertoo
nimimerkki Virpi (opettaja Aukee?)
lokakuussa 1908, että Loimosten
tiellä oli paikoin suuria kiviä ja
että kulkijoiden oli sateisina aikoina kahlattava
syvässä vedessä tai kierreltävä
portaita pitkin
vesilammikoitten
yli. Mikkolassa pidettiin sitten lokakuun
10
p:nä 1908 tien parantamisen merkeissä kokous, johon oli saapunut väkeä Hykkilästä, Lunkaasta ja Loimosista. Yksimielisesti
päätettiin tie laittaa kuntoon jo
sinä syksynä. Läsnäolleet sitoutuivat antamaan 30 mies- ja 10
hevospäivätyötä.
Maanvilj.
A.
Saarikko lupasi puolestaan raivata
ja
sannoittaa
kylä tiestä
omien viljelysmaittensa
osuuden.
Valittiin A. Saarikko, A. Haapala ja Heikki Könnö keräämään
lisää työsitoumuksia tai avustuksia; apua näet sopi antaa «rahalla tai ruumiin kärsimisellä». Sinä syksynä oli Mikkolan Vihtori
alle rippikouluikäisten
poikiensa
kanssa työssä Loimosten tiellä 23
päivää. Jotkut sanoivatkin, ettei
tietä muut tarvinneet kuin Mikkola, jolla oli paljon viljelyksiä
Loimosissa. Mutta suutari Ilmonen vastasi suoraan: Kyllä sitä
muutkin tarvitsevat.
Emäntä Helmi Salonen
(o.s.
Mikkola)
kertoi
minulle
1943
kerran
kysyneensä
Hykkilässä
kesää asuvalta
nimismies
Sylviniltä, saisiko tien hyväksi järjestää iltamia. Kyllä vaan.

- Iltamia sitten pidettiin Sipilän
makasiinissa ja kerran Loimosissa. Suutari Ilmonen oli ahkera
pilettien
myyjä.
Monet olivat
näistä iltamista vihaisia, mutta
rahaa karttui tientekomenoihin.
- Näin iLoimosten tien kunnostamista
kesti
kymmenkunta
vuotta. Lopulta se tuli niin hyvään kuntoon, että Hevoniemen
Vekkilä-Liinaharja,
Tammelan
ensimmäisiä autonomistajia,
sitä
pitkin porhalsi autolla.
Mutta ennen pitkää tien käyttö vähen:i. Loimosten torpat itsenäistyivät
1920-luvulla
eikä
torppareilla enää ollut Hykkilään
taksvärkkimatkoja.
Loimosissa
sij aitsevista Mikkolan takamaista syntyi 1925 itsenäinen
talo
(Arvela),
laiduntaminen
noin
etäällä kävi hankalaksi,
ja lopulta Loimosten kulmakunta
sai
postinsa
suoraan
Myllykylän
kautta. 'Postitieri' uljas arvo menetettiin. Eikä loimoslaisilla muita asioita Hykkilään
ollutkaan
sen jälkeen, kun kulmakunta oli
jo 1860-luvulla tullut maantieyhteyteen muun maailman kanssa Myllykylästä
käsin. Silloin
Hykkilän
isännät
olivat
kyllä
koettaneet saada Loimosiin aiotun uuden tien vedetyksi Hykkilän kautta, mutta eivät onnistuneet.
Hykkilän-c-Loimosten
ikivanha tie on Paskolammin
ja
Saarilan välillä käynyt tarpeettomaksi ja hukkuu
lopullisesti
metsän kätköön.

Ajamme
lahteen

*

autolla

Oksjärven

Hevosjuotonrannalla.

ne asti tie on joltisenkin

Sin-

hyvä, sil-
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lä huvila-asukkaat sitä tarvitsevat. Siitä eteenpäin emme ole
rohjenneet yrittää, kun sanotaan
tien ja ojasiltojen olevan huonossa kunnossa. Neljättä vuosikymmentä sitten kyHä huristin
Lunkaasta Okslahden talon pihalle. Ken·on pojille, että HbtmoIän huvilasta eteenpäin on Kylmälahti, jossa Okslahden Heikki ampui Tammelan viimeistä
edellisen karhun ja että hän raivautti maantien Okslahdesta tänne asti, eikä se maksanut enempää kuin 7 kannua viinaa.
Okslahden erämaatalohan
rakennettiin
1700-luvun
lopulla,
niin kuin olen muussa yhteydessä kertonut. Suviseen aikaan oli
talosta
soudettava
tervanelikot
ja muu markkinatavara
yli Oksjärven joko Hangaslahteen,
josta pääsi
Nummenpäänkulman
tielle, taikka sitten Hevossi llanlahteen, josta ei ollut pitkä matka Nummilan torppaan. Kun Palokosken
myllykin
lisäsi tien
käyttöä, vei Lunkaasta Nummilan tienoille
välttävä
ratastie.
Tähän liittyvän yhdystien Heikki
Eskman-Okslahti
raivautti
1860-70-lukujen
taitteessa
talkooväen avulla. Heikki itse kertoi minulle, että hän hankki talkooväen kestitykseksi
7 kannua
viinaa. Myöhemmin koko Lunkaan-Okslahden
väli haettiin
paikallistieksi, mutta huvila-asutuksen ja Okslahden talon välinen osa on jäänyt kokonaan hoidotta. Kulmakunnalta
on paljon
parempi yhteys 'suureen maailmaan' Loimosten ja sen lävitse
kulkevan
Forssan-Hämeenlinnan asvalttitien
kautta.

Pysähdymme Yli-Hokan talon
kohdaHa. Selitän pojille, että
tuossa alhossa juoksi kerran keväisin niin runsasvetinen puro,
että siinä saattoi myHy pyö7·iä.
Hiukan vielä huomaa padon tapaista maavallia. Vanhimmatkaan kertojani eivät oUeet Puimlan myllyä itse nähneet, mutta
kuuHeet siitä kerrottavan.' Piirehöylän, joka pyöri ylempänä saman puron varreUa, muistavat
monet. Valokuvasin sen Eemeli
Pietilän sitä käyttäessä.
Tästä haamantuu tie oikea He.
Se vie Huuvalan kautta Portaaseen. Aikanaan tie oli siksi hyvässä kunnossa, että Okslahden
Kalle sitä myöten ajoi linja-autovuorojaan. Ja minun ensimmäinen autoni, T-mallinen Fordi,
oli kova kiipeämään Huuvalan
mäet ylös. Kerron pojille tämänkin tien tarinan.
Maantie Lunkaasta Huuvalaan
saatiin avatuksi vähän myöhemmin kuin Hy kkilästä Karj usillalLe. Huuvalan tie oli välttämätön
lähinnä sen vuoksi, että Hykkilän ja iLunkaan talojen holl.ivuorot oli ajettava Portaasta käsin.
Siihen aikaan, jolloin ajotietä ei
vielä ollut, rattaat
oli vietävä
jo talvikelillä Portaaseen ja säilytettävä siellä koko suven. Näin
voitiin hollikyytiin ajaa Kuivajärven kylistä ratsain. Tämä kävi
• Matti
Nummenpää
kertoi
Puiralan myllystä nähneensä paikalla muutamia hirsiä ja akselintyven, jossa vielä oli 2-3 siipilautaa. Mutta Matti väitti myllyn olleen Hokan yläpuolella.
Puirala on vieläkin Lunkaan kylän yhteismaata. Siinä on näkyvissä myös tervahaudan
kehää.

1.2
lopulta hankalaksi." Turpoon ja
Pillilän myllyihinkin
oli asiaa.
Uusi tie raivattiin suoraan, vaikka tie osiin siten tuli korkeita mäkiä. Huuvalanjoen yli oliennestään jonkinlainen
silta. Kun se
myöhemmin,
1890-luvulla,
rakennettiin
uudestaan,
kustansi
Forssa-yhtiö
Könnön
talon
osuudelta
iLunkaan
puoleisen
pään kivi työt, huuvalaiset oman
rantansa kivityöt, ja muut osak6
Hollikyydit
ruvettiin
v:sta
1876 antamaan urakalla, jolloin
Hykkilän ja Lunkaan talollisilla
oli tilaisuus korvata hollikyytivelvollisuutensa
rahalla
(Tammelan kunnan hist. 1, 153).

Seppä

kaat vastasivat puutöistä. Huuvalasta Portaaseen
oli jo vanhastaan jonkinlainen
tie.

*

Jokaisella kylätiellä on historiansa.
Sen
vaiheet
kertovat
asukkaiden
innosta silloin, kun
tien tarve koetaan yhteisenä, ja
välinpitämättömyydestä
silloin.
kun tarve vähenee ja eripuraisuus saa jalansijaa. Uusi tie on
tavallisesti aina jonkun vanhan
kuolemaksi.
Pian metsä valtaa
vanhan tiepohjan.
Forssan Lehti 23. 8. 19u4
Esko Aaltonen

Rautanen antoi Liesjärven
viimeisen komennuksen

Sata vuotta sitten - silloinhan sattui yhtä jos toista tarinan arvoista ei Tammelan
Liesjärven seutuvilla tainnut
muilla rauhaa olla kuin metsän elävillä, jotka kovin kuuluivat seudulla temmeltäneen.
Sen saattoivat todistaa K a ntel u k sen Otto ja V i h e rv a a r a n Pauli, kaksi kulmakunnan
kanta-asukasta
ja
erinomaista jutuniskijää, jotka tässä yhtenä syyspäivänä
lähtivät
«herrastytölle»
op,
paaksi. Niin väittivät! Karhunpesä piti heidän tietojensa
mukaan
löytymän
jylhästä
metsänrinteestä. Pesiiii asusti
aikanaan lujaotteinen
mesi-

karhulle

kämmen, joka vuosikaudet piti maastoa omanaan. Otto, joka parhaiten tiesi karhun tarinan kertoa, osoittautui siinä
sivussa oivalliseksi tuohinikkariksi ja mainioksi kansanmieheksi - kuten muuten se
Paulikin.
Liesjärven karhu hallitsi elinaikanaan rautaisin ottein asumasrioiaan. Se repi tervaskantoja,
kasvavia puita, vieläpä ulkona
laiduntavia lehmiäkiri. Laatuaan
ainoa se ei missään tapauksessa
ollut, sillä vuosien aikana se ehti tehdä ja kasvattaa monet poikasetkiri. Mustikoita, joita niillä
kulmin näyttää kasvavan viljalti,
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Siellä se Liesjärven karhu muinoin uinui! Pauli Vihervaara on kiieen.:
nyt kivelle ja esittelee pesäpaikkaa.
karhu SOI, samoin sille kelpasivat metsämuurahaiset
[a kaikenlaiset pienelävät. Suurella kielellään se nappasi suihinsa ja imaisi
muutamalla
kerralla
kookkaan
«viholaispesän« ilmentäen tyytyväisuutensä murahtamalla mmm ..

Tämän viimeisen sanan Otto lausui niin 'kuvaavasti, että kirjallisin keinoin sitä ei niin vain matkitakaan. Mutta voihan ohikulkija poiketa joskus Kantelukseen
ja pyytää Ottoa toistamaan. Varmaan hän sen tekee mielellään,
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puhelias
kun on, niin kuin Vihervaaran
Paulikin, joka varttin
verran
on dutustellut
tarinoita
radiossa.
Karhun
pesä löytyi nykyisiin
oloihin katsoen melkein ihmisten
ilmoilta. Se sijaitsee kolmen neljän suuren kiven muodostamassa
raossa. Kaiketi karhun takapuoli
on sellaiseen
paikkaan
duuri ja
juuri mahtunut. Maasto, jossa peto asusteli, on melkoisen jylhää,
sopivaa kettujen, metsäsikojen
ja
muiden elävien olinpaikkaa.

Seppä

Rautanen

karhunkaatajana
Pesän ikää on vaikea arvata.
Se on ainakin sata tai toistakin
sataa vuotta
vanha.
Otolle on
karhusta
kertonut
seppä Rautanen, joka aikanaan hallitsi Kariteluksen tilaa. Kuulusta
sepästä
on muistona
kuvakin,
vahinko,
ettei sitä tähän hätään saa julki
muistuttamaan
vanhoista
urotöistä. Kuvassa Rautanen kuuluu
olevan kahden ajokoiran
välissä
komeasti
matkalla
metsälle.
Sen ajan välineillä pedon kaataminen oli vaikea tehtävä. Tärkeämpää
kuin karhujen
[a susien pyynti oli lehmien [a lampaiden
varje leminen
niiden
hyökkäyksiltä.
Susi oli kerran
hiipinyt Kanteluksen
lammastar,
haan, siepannut lampaista yhden
ja painunut saalis selässään metsään
aterioitsemaan.
Sisukas
isäntä oli kimpaantuneena
syöksynyt perään. Läheisellä
pellolla
oli Jutikka-Jussi
kyntöjä lopettele massa. Suden takaa-ajaja
tarttui Jussin hevoseen ja jatkoi sillä matkaa. Hevonen ei mielellään

olisi hypännyt
hukan
turkkiin
kiinni, kuten tarkoitus
oli, mutta viimein se suostui ponnistamaan ja sai kuin saikin tipautettua lampaan
tielle. Sillä kertaa
ihminen oli viisaampi ~a sai käyt,
tää lampaan Tuhon omaksi hyödykseen.
Jos susi oli ovela, oli karhukin.
Vuosia oli kärsittävä,
ennen kuin
se saatiin lopetettua. Seppä Rautanen
antoi
pedolle
viimeisen
'komennuksen'.
Väijyttyään
aikansa kuusennäreen
juurella piilukkopyssy
valmiina hän tähtäsi
ja laukaisi. Haavoittunut
karhu
hyökkäsi kuuseen, [oka siinä rytäkässä halkesi kahtia. Kiukkuissaan karhu hyökkäsi
kohti savua, minkä
takana
hyökkääjä
vaani.
Mies pääsi
katkenneen
puun alle turvaan.
Karhu oli ilmeisesti kuolettavasti
haavoittunut, sillä sen päivän dälkeen sitä
ei niillä main näkynyt.

Otto -

nuoresta alkaen

taitava tuohinikkari
Tarinoinnin
päätteeksi Otto asteli sisään ja esitteli Rautasen itsensä
osaksi
tekemää
»suusta
ladattavaa",
'jolla myös on ikää
toista miespolvea.
Seuraava
esiteltävä - luonnonsuojelijoille
ja
museomiehille,
jotka Kanteluksen tavaroista
kuuluvat
kiinnostuneen,
riittänee
vielä
paljon
muutakin tutustuttavaa
- oli paperinen säkki täynnä Oton "käsityötä", tuohivirsuja
ja -torvia.
Obtc soitteli näytteeksi
torvella valssin, jonka nimi jääköön
salaisuudeksi,
niin huumorrnies
kuin esittäjänä olikin. Tuohikentteja, Tuomaan ristejä, tuppia ja
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Soittopeleistä Otto Kanteluksen on vara valita. Tällä kertaa hän ka:
jauttelee valssia taustanaan jättiläistammi, jonka alku on aikanaan
tuotu Ruissalon tienoolta joskusOolannin
sodan aikoina.

virsuja Otto on tehnyt jo pienestä pojasta lähtien. Ensimmäinen
torvi syntyi tilaustyönä Forssan Maatalousnäyttelyn aikoihin.
Malli, torven suun taidokkaine

koristeineen on tekijän itsensä
keksimä. Nykyään Kanteluksen
Otto onkin saanut astua torveritekijän ammattiin. Oton tuotteita on kertoman mukaan monissa
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maissa,
Saksassa,
Tanskassa,
Amerikoissa
jopa aina Japanissa
saakka. Esineet tahtovat
mennä
melkein käsistä.
Koivun tuohta ei nykyään. helpolla
saa
lähimailta.
Yhden
puolimetrisen
torven tekoon vaaditaan viillettä kymmenisen metriä ja kokonainen
päivä aikaa.
Ellei näpertäjää satu työ kiinnostamaan, on paras heibtää se nurkkaan. Haavereita
tulee, ellei ole
koko ajan tarkkana.
Oton tekemistä virsuista
ovat pienimmät
vajaan
parin
sentin
mittaiset.

Niitä piti värkätä
gittärnäbtä.

melkein

Jos joku nyt sattuu
omistamaan Oton tekemän tuohitorven
saamatta siitä pihaustakaan
ääntä, vaikka Otto malliksi soittelikin, niin kasrakoon vehkeen hetkeksi veteen.
Tai tavan tekijän
neuvon mukaan se toimii märkänä parhaiten.
Vaikealta tuo taito
kuitenkin
tuntuu näin "herrastytöstä" .
Forssan

Lehti

4. 10. 1964
Pirkko

"Harjulan Miina käski suutelemaan
terää ja verenvuoto tyrehtyi"
95-vuotias Heikki Suominen
Aikakausi, johon nykyajan
tekniikka ei vielä ollut lyönyt
leimaansa, jolloin autot ja traktorit vielä olivat tuntemattomia ja hevoskiertoinen puimurikin uusi tulokas, hahmottui
silmiemme eteen käydessämme
eilen haastattelemassa Forssan
- ja mahdollisesti koko Lounais-Hämeen - vanhinta miespuolista asukasta, eläkkeellä
olevaa tehtaantyömiestä Heikki Suo m i s t a, joka tänään
täyttää 95 vuotta. Hänen lapsuudenaikanaan .susien ulvonta
oli korpikulmiIla vielä tuttua
'musiikkia', mallassaunojen ja
riihi en royhyntä talojen ja
torppien ,elinvoiman tunnus-

hen-

Laine

sirpin-

muistelee menneitä

omaisin merkki ja hyvä hevonen merkitsi souvarilIe kokonaista omaisuutta.
Heikki Suominen
on 95 ikävuodestaan
huolimatta
ihmeen
elinvoimainen.
Hän.
käpsehtii
vikkelämmin
kuin moni keskiikäinen, kuulee ja näkee hämmästyttävän
hyvin, eikä tämän
tervaskannon
muistissakaan
ole
vielä mitään vikaa. Ei sovi ihmetellä, dos hän tiedusteli tyttäreltään, joka oli kauan ollut paikkakunnalta
poissa, että kukas te
olette, näytätte kovin tutulta.
Heikki Suominen
asuu itse n.
6,0 vuotta sitten raken.tamassaan
talossa Kalliomäessä.
Kun astuu
tähän mökkiin
sisään, hämmästyy sen siisteyttä ja viihtyisyyttä,
tuntee
tulevansa.
hyvin hoidettuun, nykyaikaiseen
kotiin. Tämä
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Heikki Suominen on 95 ikävuodestaan huolimatta sekä henkisesti ettei
fyysillisesti vielä ihmeen pirteä. Hän kuuluu miltei olennaisesti Kal:
liomiien katukuvaan. Hän on myös Forssan ukkokerhon uskoilisinipia jäseniä. Kueassamme
Heikki Suominen 'kotikujallaan.'.

asia selittyy siten, että Suomisen
tyttäret ja miniät huolehtivat
'vaarin' huushol lista, joskin hän
usein keittää itsekin ruokansa.
»J:säkeittää niin hyvää puuroa ja
velliä, ettei sen paremmasta vä-

liä», kertoo rouva Sylvi Kask,
Heikki ,Suomisen tytär, joka on
saapunut
somistamaan
isänsä
asuntoa merkkipäivän edellyttämään kuntoon.
Kuten jo totesimme, Heikki
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Suomisella on vielä erinomainen
muisti. Eloisasti hän muistelee
elämänsä vaiheita huumorin pilkahdus silmänurkassaan.
Saamme kuulla, että hän on syntynyt
Jokioisten
kartanoiden
omistamassa Suorannan
torpassa Palikkalan kylässä.

Rippikouluikäisenä
taksvärkkiin
Torppa oli niin vähäinen,
ettei se suurta perhettä elättänyt.
Meitä oli kahdeksan lasta, joista
minä
olin nuorin.
Vanhemmat
hakeutuivat
maailmalle sitä mukaa kuin kynnelle kykenivät. Minä nuorimmaisena
jäin kotiin ja
rupesin rrppikoulun
käytyäni tekemään torpan taksvärkkiä,
isä
kun ei enää
siihen hommaan
kunnolla kyennyt, kertoo Suominen. Kuten jo sanoin, torppamme
oli vähäinen
aa niinpä
siitä ei sitten jouduttu tekemään
taksvärkkiäkään
kuin kaksi päivää viikossa ilman hevosta.

Päiväurakkana sata
syitä ojaa
Veropäivät
tehtiin Raunion ja
Varsanojan sivutiloille. Tinkityötä
pääasiassa
tehtiin.
Päivän
urakkana saattoi olla sata vanhaa
syItä ojaa. Kun pellot oliva·t kovaa savea, ei juuri kukaan pystynyt kuivana
aikana urakastaan
selviytymään.
Niinpä sitä sitten
hieman lievennettiinkin
sen mukaan, miten kovaa maa milloinkin oli. Arvaa sen, että minunlaiseni pojankoltiainen
oli kovilla, varsinkin, kun ruokaa ei ollut
riittävästi.
Eväänä
oli leipää
kummatusta maidosta tehty juustonlitukka
sekä
ryypättävänä
piimänsinttua
tai kaljaa. Leivän
voimalla työt rpääasiassa tehtiin.
da niinpä
ei sitten yksi leipä
evääksi riittänytkään.
Mutta leipääkään ei aina ollut riittävästi,
sato kun ei mitenkään
tahtonut

riittää yli vuoden. Kartano tilasi Venäjältä
'mattoja',
'eli ruisjauhoja, jotka kuljetettiin
tänne
niinistä kudotuissa säkeissä. Kun
torppareilla
ei ollut varaa maksaa ostoksiaan käteisellä,
annettiin niitä 'oras ten päälle'.
Kun vähän vartuin, tein kartanoon taksvärkin
lisäksi rahapäiviä pari päivää viikossa. Toisinaan kävi niin, etten ehtinyt kotiin välipäiviksikään,
sillä tie.
tenkin kartanossa oli myös pitkäpalmikkoisia rpiikoja, joista sitten
yhden sain muijaksenikin.
Kovan työn
lomassa, pelehdittiin
rnallas, ja pellavasaunoissa.
Jos
olivat renki ja taksvärkkärjkovilla, niin vielä Iujernma.lla olivat piiat, sillä kiireisimpinä
aikoina heille ei jäänyt aikaa nukkumiseen
:juuri
nimeksikään.
Monta kertaa heitä nimittäin ruvebtiin ajamaan riihelle ~o ermen
kuin he olivat ehtineet nukkumaankaan.
Sillä
mitenkas
sitä
malttoi maata mennä, kun kovin
hauskaa oli yhdessä olla. Kerran
isäni tuli tuomaan minulle evästä, kun minua ei kotiin kuulunut.
- Pelkäsin sun hukkuneen
jokkeen, mutta varmuuden
vuoksi
panin limpun reppu uni, hän ilveili. Jouduimme
nimittäin taksvärkkiin
mennessämme
kulkemaan ILoimijoen yli, ja eräänä
pimeänä syysyönä oli kahden jokea ylittäneen
miehen pahainen
kuiru
kaatunut
ja molemmat
hukkuivat. Nuorempi hukkuneista oli orpanani.
Tietysti minua
hieman hävetti, kun isä minulle
tuli evästä tuomaan, mutta lohdutuksenani
oli, että päivätöissä
olin sarkani kunnolla kuokkinut.
Mallas , ja pellavasaunoissa
ku,
luteltiin
aikaa monella tavalla.
iE,sitettiin arvoituksia
ja tehtiin
taitotemppuja
oja niinikään
'ohjelmaan'
sisältyi
monenlaisia
leikkejä.
,Sunnuntaiehtoisin
pidettiin nurkkatansseja.
'Höylimrnin' meille antoi pir ttinsä käytettäväksi
Sarkakallion
isäntä,
jonka.
poika
oli erinomainen
'klaneetin'
soittaja.
Kesäaikana
tanssattiin
usein myös Haunion

19
makasiinissa,
permanto.

Ijossa

Susi nappasi

oli

mainio

naapurin

koiran
Siihen aikaan kun minä olin
pikkupoika, Palikkalankin
kylässä liikkui vielä susiavKerrankin
isäni, joka oli aamunvirkku
mies,
herätti minut jo aamuyöstä katsomaan pitkähäntien
puuhaituja.
Oli kevättalvi,
ankara pakkanen
ja, täydenkuun
aika. Isäni kanssa katselin,
miten kolme sutta
h iippa ili naapuritorppaa
kohden.
Sieltä ne nappasivat talon koiran
ja häipyivät sen tien. Kotini läheisyydessä sijaitsevalle
Perteinnummelle'
oli kaivettu
sudenkuoppa ja kerran minäkin sain
-o lla. seuraamassa
sinne haksahtaneen hukan tappamista. Se lopetettiin seipäällä, sillä ampumisesra
olisi
jäänyt
ruudinhaju
kuoppaan, eikä sillä sitten enää
olisi ollut mitään virkaa.
Kun
olin 'pikkupoika,
komennettiin
kylän miehet silloin tällöin susijahtiin. Siltavouti
tai lautamiehet kävivät niin talojen isännät
kuin tor:pparitkin ,tähän puuhaan
manaamassa,
mutta en muista,
että ne olisivat tuloksia tuottaneet. Mutta kerran
kun menin
isäni kanssa hevosia korvesta hakemaan,
tuli meitä
suuri susi
vastaan. Meillä ei ollut pyssyä,
mutta isäni karjaisi kovasti. Ja
siitä se susi pelästyi niin kovin,
että
kellahti
kyljelleen.
Vaan
pian se sai jalat alleen.
'I'aikoriakin vielä niihin aikoinin tehtiin
ja loitsuja
luettiin.
Aitini teki pääsiäisen
aikoihin
salaperäisiä
merkkejä
piahtonoveen 'estääkseen täten rullit me.
nemästä lehmiä 'ja lampaita sil-pomaan.

Verentulo

tyrehtyi

manaamalla
Siihen aikaan oli minunkin kotikylässäni vielä verenseisottajiakin, joista olin paljon kuullut

kerrottavan.
Kerran
joku mies
viilsi sirpillä pahan haavan käteensä. Siihen hätään tuli viereisellä 'saralla veropäiviäärn tehnyt
töllin rnuija Harjulan Miina. Hän
käski miehen
suutelemaan
sirpinterän sitä kohtaa, Ijoka hänen
käteensä
oli haavan
viiltänyt.
Mies teki näin, ja Miina mumisi
samanaikaisesti
madonlukuja. Ja
niin kävi, että veri lakkasi ammottavasta
haavasta
hetkessä
vuotamaata.
Alkeellista
oli maanviljelys
niihin aikoihin nykyiseen verrattuna. Kylvinkoneoli
jo suuri iih~
me, mutta
vielä suurempi
011
rosma eli pulmakone.
Kaksi hevosta tätä rosmaa kiersi, !ja me
ihmeteltiin,
miten helposti jyvät
irtoava t. Mutta silti kartanonkin
riihet roihusivat
vielä talvikaudet, ja torpparit
eivät rosrnasta
uskaltaneet
uneksiakaan.

Pitkiä

päiviä

Olin jo päälle kolmenkymmenen kun tulin Forssaan. Olin jo
sill~in naimisissa, ja vaimoni oli
työssä kutomossa. Hän se minulle ilmoitti, että nyt olisi mahdollisuus päästä töihin Forssan
kartanoon.
Tulin kiireen
vilkkaa.
Kartanossa
työskentelin
kuitenkin
vain puolisen vuotta,
sillä sain paremman
'jopin' Jokioisten rautateillä,
joka silloin
oli juuri otettu tavaraliikenteen
käyttöön.
Vakituisen
työpa~ka~
sain
sitten
kutomosta.
Siellä
työskentelin
nelisenkymmentä
vuotta
ns.
puumauskoneessa,
jossa tehtiin kutojille
loimitukkeja. Nykyään
ei tällaisia
koneita enää lienekään. Tehtaaseen
mentiin
niihin
aikoihin
töihin
kello kuudelta
aamulla, ja työpäivä päättyi klo 7 ehtoolla . Ehtoollista
syötyäni rupesin poh,
jailemaan
mukuloitten
k~!lk~~,
joten ei siinä paljon hengähtämisen aikaa jäänyt. Ja vielä pidempää päivää teki vaimoni joka hänkin oli töissä. Kun molemmat
tienasimme,
riitti sentään leipää,
vaikka kolmatta-
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ajan
päättymistä
töistä,
jotta
eihti 'risun' ostamaanennen
prykin sulkemista
ja muut olivat
sitten häntä vastassa.
Sitä '01vee'
kun
pari pulloa hotkaisi,
niin 'jopa tunsi voimallista
huimausta
ohauksissaan, Vaan ei
minun parantunut
usein siihen
lystiin osaldistua, sillä oli rrrurehdittava,
että; doUJkoHe riitt~
ruokaa. Palkkaa sain niihin aikoihin 12 markkaa
viikossa.
Heikki Suominen olisi alkuun
päästyään
vanmaan tarinoinut
vaikka
vuorokauden
umpeen,
mutta
vävypoika
tuli parturcimaan appeaan
[uhlakuntoon
ja
tyttäret
paistamaan
'pilk:lmleipiä,
joten emme kehdannut
pidempään
päivän
sankaria
häiritä.
Toivomme vain mojovaa 95-vuotispäivää
kaupunkimme
grand
old-miehelle.

kymmentä
sormea
leipäkorissa
raplasikin.
Viikon ruokatarpeet
ostettiin
tavallisesti
toridta, ja
niinpä minullakin
saattoi sieltä
tullessani
olla parinnelikon
perunasäkki
selässä,
leipänippu
roikkumassa
kaulassani
ja kori
käsivarrellani.
Kerran
kannoin
Kaukjärven
Harj.unAnttilasta
saakka kolmatta nelikkca perunoita. Isäntä antoi ne ilmaiseksi, kun ilmoitin vieväni säkin selässäni. Kotirappusille
se säkki
vasta putosi.
Muija motkotti,
että tapat itsesi. Mutta en siitä
sen kummemmaksi
tullut.

Viksbergin olut
oli oivallista
Joskus täytyi vähän juhliakin.
Viksbergin
olut oli oivallista ja
silloin tädlöin kiusaus kävi niin
suureksi, että sitä <korin samplasimrne, Yksi livahti ennen työ-

Forssan

Lehti 8. 10. 1964
Esko Viljanen

Leipä-

ja hevoskauppaa

tehtiin

kummituksiakin
84-vuofias

Vihreäsaaren

Hauskaa
sitä osattiin pitää
ennenkin, joskaan ilon irti saamiseksi, käytetyt konstit eivät
tainneet
olla varsinkaan
vanhemman väen mieleisiä. Ja tuskin nibtä
kaikkia olisi pappikaan hyväksynyt,
myhäili tasan väkon kuluttua
84 vuotta
,täyttävä
Vihreäsaaren
pappa,
jonka ristimänimiksi
kirkonkirjoihin on merkitty Kalle Akseli.
- Kaikennäköisiä
koirankujei-

ja vieläpä

kiusattiin
pappa

muistelee

menneitä

ta keksittiin, sillä omastatakaa
oli 'ohjelma' luotava, el niihin
aikoihin ollut nuorisonohjaajia
eikä yhteiskunnan
puolesta tarjottua
ajankulua.
Eikä meiltä
kekseliäisyyttä
puuttunut.
- Niin, kyllä sinä niitä kaikkein pahimpia olht, !puuttuu puheeseen edellisen 'Vaimo, 86-<vuotias
OLga Vihreäsaari.
d,dka on.
tullut, lkamar-in puolelle seuraamaan ikeskusteluamme.
Vihreäsaacen vanhukset asuvat.
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poikansa ja mdniänsä luona 'I'ammeilan Saarersky Iässä omaistensa
ympäröimänä. Sillä Vihreäsaaren
lapset ovat rakentaneet asumuksensa tai kesäasuntonsa samalle
kodikkaalle kumpareelle 'kantamökin' ympär ilbe muodostaen aivan kuin oman 'kylä'kuntansa.
Koti, 'jossa v ierailernme 'On äärettömän siisti ja soma ja sen viihdy,tysivar,usteisiinsisäl,tyy
mm.
televisio. Olga Vihreäsaari 'on jo
kivulloinen, joskin täysissä sielunvoirnissa, rrnntta Kane 'Onvielä
vetreä mies, joka on valmis vaikka polkaksi pistämään. Metsänperkauksessa pappa oli silloinkin,
kun häntä ,tarJ°aa'ma,anmenimme.
- Haettava se sieltä metsästä
on, ,ei se .muuten tule ennen pimeän tuloa, 'totesi hänen poikansa
Jussi Vihreäsaari ja hyppäsi pyörälleen. Ja 'kun pappa sitten idmestyi
pihalle
johtavan kujan
päähän, Olli vaikea uskoa häntä
84-'vuotiaaksi, siksi kepeästi hänen jalkansa nousi. Ja jutunalkuun päästiin välibtömästi.

Torppa korpeen
Tammelan
Kydönkylässä
minä olen syntynyt ja sieltä on
myös sukuni peräsin. Isoisäni oli
jah tivouti, jonka puustellina oli
Kydön Kirstilä. Isäni oli jotensakin ,tyly rnies, omat vaikeutensa
kun oli häneUälki:h ~ Heikkilässä
vanhempani
yhteen 'mennessään
asuivat - 'ja 'niin äitini lähetti
minut isänsä, hoiviin. Hari oli nimeltään Kalle Andersson ja asui
Tammelan Lunkaankyäässä. Aitini isä oli ammatiltaan
puumies
jateki ikailkkia nilckacintöitä, mitä ,kyläs sä tarvi ttiin, Yksitoistavuotiaana muutin sitten jälleen
vanhempieni luokse. He rupesivat nimittäin ,täillöin perustamaan
torppaa Tarmmelan, Siuka(o)laan
eli 'Kuuslammi lle Anttilain Itilan
takamail le. 'I'orpalle annettiin nimeksi Niemelä ja se on edelleen
sukuni hallussa. Lähimpään naapuriin
Kehänahoori oli matkaa
kilometrin verran ja, toiseksi Ilä,himpään eli Haukiv ahom 'taloon

kertyi
taivalta pari kilometriä,
joten
omassa rauhassa elettiin.
Viisi ensimmäistä vuotta torppa
oli verovapaa
j,a sen jälkeen
vuolkra oli päivä viikossa taksvär-kkiä oman pussin :kanssa,. Minä aloitin taksvärkirrteon r'ippikoulun :kä,ytyäni ja kun minua ei
srlloin vielä laskettu
täydeksi
mieheksi, täytyi rninuru pari vuotta 'tehdä yhdestä päi~ä.S'tälpuolitoista päivää. Sulaa maata ei torpan paikalla ennestään ollut, joten ikaikki otettiin itse korvesta
ylös. Vähäiseksi peltoala kuitenkin jäi, unah.toiko sitä kertyä edes
neljää hehtaarta. Ernätilalle, jonne taksväräöd 'teh tiin, 'kertyi matkaa 'kclmiser» kilometriä ja sinne
johtava polku oli niin kivinen ja
korpinen, 'etten sitäl 'nyt pystyisi
kornpuroimaan
päivällätkään.
Muuta silloin siitäselviydyin
hyvin syyspimeänä yönäkin.

Laajamittaista
leipäkauppaa
NHn IkHuliaasti kuin korpitorppamme maata kasvoivatkin, meillä ei sentään 'koskaan ollut leivänpuutetta, Aitini 'nimittäin Ieipoi ja me mukulat toimittiin
apulaisina. Eikä se lii!ketoimi ollut mitään nuhjustelua, sillä leipomiseen käytettiin parhaimpina
aikoina
kuusi
tynnyr.iä ruista,
viikossa
'j a Itästä määrästä
tuli
1.200'-1.500
leipää. Totta äitini
osasi 'tehdä hyvän Leivän, lwskapa niitä ei tarvinnut :käydä torilla
kauppaaunassa, vaan kaiikki meni
tinikiläisine Forssaan.
Huonolla
kelillä 'Oli:jakelumatkalle
lähdettävä Ikahdella hevosella.
En minä kuitenkaan yhtä'jaksoisesti 'kauan 'k!ohmöikiHä viihtynyt. JoOlfl-vuotiaana lähdin salaa Tsopelle uittotöihin ja tienasinkin hyvin. Olin opetellut pysyttelemäänfmkiopäällä
ja taitoni nä,y'bebtyäni sain heti täyden
miehen palkan eli !kaksi ja puoli
markkaa, päivässä. Uitto vei kuitenkaan
kauan
kestänyt, joten
taas. oli palarttavackoti'tanhuv ille.
Tein töi täi 'kylän taloissa ja niistä
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sitten itselleni vaimorukin löysin,
hän lku.n palveli niissä pri'kana.
.Ja juuri niinä a·iiko~na sitä tuli
kaikenladsta konnaolkonstia ajankuluksi 'keksittyä.

Talossa kummitteli
Yhdessä lkyläru talossa pelättiin
silloin
vielä ~ummi,tuksia.
TaIon piharakenrruksessaalkoi
kuu,
lemma
aina puolenyön
aikaan
kolista ,ja.pau'kkua, niin ettei siellä lkulkaari talon omasta väestä
yötään
viettänyt.
Niinikään
talon r-iihessä j.a saunassa sanottiin
pahojen mebelöivän. Niinpä kun
talon isäntä oli unohtanut
saunaan housunsa ja käski pi i'kansa
niitä hakemaan,
tämä ,kieHäYltyi
tehtävästä. Mutta, meni hän sinne
kuitenkin myöhemmin
sulhasensa 'kanssa.
Minä satuin kuudemaan Ikun. .rue[Iekivät täräylksiä ja
kiiruhdin edellä. Piilouduin parveen 'ja rakastavaisten
kuherrellessa
heitin pikku hiljaa vettä
kiu'kaalle. Senaikaisissa .kiukaissa
riitti löylyä aamuun asti. Lopulta piika rupesi, penäämään,e'itä
saunanhaltia
on ja lleen hommissa, muuten ei tänne näin 'kuuma
tulisi. Sulhanen,
joka oli rämäpäinen 'kaveri, tarj'outui ottamaan
asiasta
selvän
ja ahkoi kiivetä
par-vella
haltiaa 'katsomaan, Romautin
si l'loin koko lkiu.lull isen
vettäkiukaa.lle
ja sihtä kohahduksesta sudhanenkin peläls'tyi 'Siinä määrin, 'ettäkipa,si
piiari perässä ulos saunasta. Noin vähästä
nuorimies 'silloin ilonsa irti sai.
iSaman
talor» isäntä ei myöskään suostunut menemäänehtoopimeärlä r iiheen. Kun renki häntä sinne 'kuitenkin jotakin katsomaan patisteli, hän lopulta 'lähti.
Sitä enmen olimume me 'kylän
nuoretrruahet
rkuitenlkin asettaneet r-iihen r1kkupa,!'Ir,e't siten, että pienellä 'jalanliikkee'llä
saatiin
niille asetettu ahdos pu-toamaan.
Ja 'kun isäntä avasi r-iihen 'oven,
ahdos
humautettiin
hänen niskaa n sa. jolloin hän sai jalat alleen. Kovan työn nähden
ahdoimme sitten riihen uudelleen,

joten vähäisestä huvista
loin vaivaa nähtiin .

Aaveitten

sitä sil-

avulla naimisiin

Mutta oli niistä ,kummituksis,ta
joskus hyötyäkin,
ainakin Niittumäen Jussi lle, Hän, iinorli talon
tytärtä
rnuijakseen,
mutta huonolla menestyksellä,
- Ei tästä
mitään ttrle, 'kun en saa likkaa
ju ur nähdäiksenikään,
piharakennuksesta
rrrulle
kortteerin'kin
osoittavat, hän valitti. Annoin häneHe silloin hyvän neuvon: Ryntää Ipuolenyön ailkaanalusvaattei
,
sill asi
päärakennuksen
'ovelle,
kolkuta 'kovin ja 'sano, 'ettei piharakenrruksessa
'saa oltua, kun
aaveet
rnekkaloivat
:kamalasti.
Jussi teki .työtä lkäsloettyä, ja pääsi sisälle. Ja jo viikon perästä ne
menivät 'kuuJoUltu!ksHle.

Kummitus

karkotti

tungetteli jat
Teur olta Siukalaan
johtavan
tien puolivälissä
on ns. Syrjänmäki. Kerrottiin, että siinä hevoset toisinaan
pysähtyivät,
eiäcä
niitä, .saatu millään liikkeelle, ellei osattu manata tiellä o'llutta
aavetta pois, SaLrrume IkuuUa, että
Teuron
:pO:ja1t tulevat tapaniehtoona Siukalaan
meitä herran
nuhiteeseen panemaan. Minä vakuutin, että saan teurolaiset painumaan takaisin
käsin kapaisematta, jos joku tulee avukseni, Ja
olihan
niitä tulijotta. Sidoirnme
ol kikumpun monesta 'Paikasta hyvin 'kiinni ja panimme sen ycnpä,
rille
valkoisen
.r.aidin. Si tten
työnsimrne ·kimpun 'lävitse pitkän
salon ja :hi'psimme ,iämä hökötys
mukanarmme Synjänmäkeen. Tien
molemmin puolin 'Oli .syvä rotko,
joten saatoimme salonpäistä
pidellen 'kanta,a aavettarnme
ollematta itse näkyvissä. Kun teurolaiset si bteraeh teon hämärtyessä
tulivat, aloimme hi lja'kseen ikahisubtaa, 3<ävelyHä,ä ja hypityttää
keskellä
tietä kulkevaa, kummitustamme.
.Ioku yritti olla roh-

Jlihreäsaaren pappa käy edelleen päivittäin risusaootassa, Työnsii"
äärestä hänet noudettiin tähän kuoaankin, johon myös hänen emän_
tänsä saatiin viekoitelluksi. Kuva on otettu Vihreäsaaren. asumulesen.
edustalla.
kea
'mutta, silloir» me panimme
aaveemrne
hurjasti
['}'n1ä,ämään
rämäpäätä 'kohden. Tälllöjn kaverin sisu petti j1a niin säntäsi !koko
jouldko Ikotilkyläänsä 'kohden minkä käpälistä
lähti. Eivätkä ne
koskaan saaneet ,tietää" rninkälainem se .kumcnitue todellisuudessa

o'li, mutta paljon siitä puhuttiin,
Ky llä
niissä aavejutudssa
jotakin pelrä,äl oli, puuttuu puheeseen vanhaemäntä"
'joka, on kotoisin Saa,renJläänin Tanilan torpasta. - Piklk;uHkllmna !kuulin mo-nien väittäväo,
että 'Saaren Räik-käJmäe,ssä hevoset pimeinä syys-
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öinä .kävivät toisinaan iharr vauhkoiksi
ja pelkäsivät niin, että
ihan vaahtoori tulivat, Sanottiin
tiel'le ilmaantuneen
suueisilmäisen vallasnaisen, 'ja, jotlkut väittivätkuublee.nsa
sen silkkihameiden 'kahinarrkin. Päitsien Iäpi O'li
katsottava ja Herransiunaus
luettava, ennenkuin hevonen saatiin
j äne e n Iii'kikeel.le.

Koiranlaijeita
Monenlaista koirankonstiakin harjoitettiin, jatkaa pappa. Ranbtilan isäntä oli kerran asettanut risuäkeen siten, 'että kun
naapurin ikanat .tulivat :senaHa
jyviä nonokimaan, niiri se kaatui
niiden :päälle. Me 'teLmme puolestamme samarulaisen satlmen isännärle. Panimme suuren risuäkeen
talon verätjäiksi ja painoja päälle.
Kun härraitä yritt] siitä poistaa,
äesromahui hänen päälreen, Isäntä sä ttL tietenkin lkarnalasti. Silloin naapurin
isärrtä rauholtti
häntä 'tdkaisemaHa, että ä:lä sernmostaääoitä pidä, 'ei meidän ikukkokaan puhunut rnitaäm, kun se
teidän r isuakeen alle jäi.
Pahoja ne tekivät nuoret
miehet ,tätäilläiki,n,muistelee Olgamummo. - Portaalaiset
kävivät
,työk'seen pahaa tekiemässä, siirtelivät !jqpa huusejakin paikasta
toiseen.
Oli 'oikein semmoinen
sanontakincettä
yhtä aikaa, sano
Portaan
poj a,t !kun D'j aislaisten
aitoja :kaa'Voivalt.

]ymäytin

hevoskaupoissa

mustalaisiakin
MUitta onkos toi pappa kertonut mitään hevcskaupoistaan,
tiedustelee
:sitten Jussi Vihreä.saari.
Pappa 'ei 'OHut kertonut,
mutta innostui asiaan heti.
- Satoja, jollei tuhansia, hevosia on ikäsieni ;kautta kulkenut,
Ensimmäisen
hevoskaakin ostin
jo Ikuudentoista 'Vanhana. Kahdessa
enshmnnäisessä
'kaupassa
hävisin niin pahasti, ettei minulle jä,änyt
kuin päits:e:t ikä'teen.

Mutta pian minä opin IkikC!itja
hyvin
opimkin.
Kolmannesta
kaupasta minulla jäi jo voitoiksi
Helaanninkello
da B mk rahaa.
Sanotaan, ettei mustalaisia hevoskaupoissa rpetetä. Mubta toiseksi
ne jäivätt minun 'kanssani. Vaihdoin yhtenä yönä rnustalaissakin
kanssa hevosta
16, Ikertaa ja 1'0puksf minulle ijäJi oma hevoseni
ja 60 mlk rahaa. Kamalasri ne
sadattelivat,
mutta eihän siinä
mekään parantunut. Annoin minä
sentään
'koko saki.lle Johdutukseksi mahan täyteen ruokaa ja
vähän vieläevästäkin,
Hevosmarkkincidla
kävimme
tavallisesti
Hämeenlinnassa
ja
siellä sai 'Olla,huLjalCei'utenkanssa
varui llaanvKerram Hauhon junkkarbt suorastaan
varastivat
minulta
hevosen. Sain kuitenkin
selville,
rnihbn ne sen veivät,
'I'empasin r iimunvarren poikki [a
hyppäsin selkään, Suuri joukko
ryntäsi rekiinsä d a lähti perääni.
Luolajan kylän 'kohdalla heistä
oli kuitenkin
enää vain kaksi
karmoilrani. Kun en vii,tsinyt hevcstani enempää kiusata, taitein
aidasta seipääm 'ja jäin odottamaan, Takaisin äijäJt palasivat,

Hyvän

hevosen

tuntomerkit
Mitä
pidåitte hyvän hevosen
parhaana
tuntomerkkinä?
utelernrne.
- Karvaa. Jos se kiittää ja on
ikään
kuin rasvainen, saa olla
varma :s:iitä,että: hevosessa ei ole
sisäisiä vikoja ja että se on ruokansa 'tunteva. Hevosen Iuorrteen
taas
näkee silmistä, Jos niistä
paljon valkuaista näkyy, on :syytä
ole'btaa siinä olevan vikurinvikaa .
Mutta 'ei varmdmpdimkaan
merkkeihin aina ole luottamista,
hän sitten jatkaa. - Kerran 'Ostin !komean hevosen 'joa luulin
tehneend
hyvän kaupan. Mutta
tamma 'Oli venäläinen ja pidetty
yksinomaan r atsuhevosena.
Kun
sen pani aisoihin, se 'ei viitsinyt
edes länkiinsä nojata. No, en mi-
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nä
siinäkään
hävinnyt.

.kaupassa

sentään

Erilaisia isäntiä
Teuron isännistäkiri olisi aihetta jutella, Ranttilassa
eivät paIkolliset
viihtyneet,
sillä talossa
oli huono
ruoka ja akkavalta.
Minä sinne sid ti mielellärii ,töihin
menin. Isäntä nimi'ttäin, palvautti
'emännän ,tietämättä sidloiru tällöin
siarskinkun ja siitä sitten niitulla
ollessamme viiltelimene mahtavia
viipaleita.
Toisinaan Ikulutimme
monta päivää painamalla. Isäntäkin näet halusi käydä miehestä,
ja
kun annoin hänen r'iittävän
monta kertaa voittaa, ,ei työnteos.
ta ollut väliä. Mutta, jas voitin
liian usein, hän sanoi, että mennääeipäs välidlä töihinkin.
Lekkalan isäntä sen sriaan oli
aivan toista maata. Hänellä oli
tapana sanoa, entä määrää. sinä
palkka, minä määrään työn. Hän
oli itse väkivahva mies ja armo-

Pitkiä raadannan
Kuusi

ton työntekijä,
mutta niin yrnmärtäväinen,
ettei huonommilta
miehiltä vaatinut samaa määrää
kuin itse teki. Isännän järkkymätön määräys ali! .myös, että ruokapöytään oltaina
·j-äätävä. voita
ja lihaa. Jos ne doppuivat !kesken,
emäntä
.sai kuulla kunniansa.
Ja
!jos joskus joudu<ttiinvekemään pLdempiä päiviä kuin silloinen
·työaikaedeHY'tti
-esimenkiksi heinänkoeiuuaikana
sateen uhatessa -, hän korvasi sen
monin :ke.r:roin.
Vihreäsa,a.renpap·alla
Tiittäisi
juttua vailcka viikoksi'. Me jututimme häntä vain pari ·tuntia ja
vain osan Ikuulema,sta!IIl.me saimme tähän tairinaan mahtumaan.
J10s elärnme,
käymme
pappaa
haastattelemassa
uudelleen: hänen
täyttäessään
sata vuotta.
Forssan

Lehti

29. 11. 1964
Esko. Viljanen

päiviä haIIaisen suon syrjässä

vuosikymmentä

Kuusikymmentä
vuotta
yhteistä
elamäntaivalta,
taivalta,
johon on sisältynyt kodin perustaminen ja peltojen raivaaminen hallaisen suon syrjään, pitkiä raadannan päiviä ja vuosia,
mutta myös syvää tyydytyksen
ja turvallisuuden
tunnetta, kun
työ on tuoteanut tuloksia, laiho
kasvanut ja leipä levinnyt. Tällaisen taipaleen ovat kulkeneet
Juho ja Amanda A ura,
jotka
tänään
viettävät
timanttihäitään Urjalan Huhdissa.

yhteistä

taivalta

Juho Jalmari Aura täyttää ensi
kuussa
84
vuotta
ja Amanda
Aleksandra
on häntä muutaman
kuukauden
nuorempi. .Molemmat
ovat syntyneet
Tammelass-a
ja
täällä
he ovat
myös yhteisen
elärnäntaipaleensa
aloittaneet,
Nyt he 'viettävät hyvin 'ansaittuja vanhuudenpäiviaan
tyttärensä
Greta L e p p ä.l ä n hellässä hoivassa.
Juho Aura on syntynyt Brusin
tor.passa
Tammelan iKydössä ja
Amanda
AUfaJ Olli Myllykylän
Sällin
tyttäriä.
T'iedusteltuamme, miten heidän pollkunsa yhteen
osuivat, vilkkaampi
Juho
ehättää kertomaan.
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Amantla
jat

ja Juho
seinällä

Aura
ovat

viihtyisässä
Auran

vanhuutlenasunnossaan.

kilpa_ajoista

- Minä palvelin sillain Mustialassa
herrojen
kyytimiehenä
ja
oliripa
vuoden agronomioppitaiden 'kcsthollissa'
passarinakin.
Tässä hornmassa kuului tehtäviini mm. ruokapöytien
kattaminen
ja ruoan tarjaileminen.
Suurimman osar» ajasta, yhteensä kymmenkunta
vuotta, alin kuitenkin
opettajaherrojen
kyytimiehenä
ja
käskyläisenä.
Heti Mustialaan
jouduttuand
minä sitten jossakin
tuon Amandan tapasin ja rupesin
jäljittämäär,
häntä kierr okseeni.

saamia

Kunniakir-

palkintoja.

Eikä kotoväkeni
tykännyt
siitä ollenkaan, Vanhempani
katsaivat,
'että minun olisi pitänyt
saada talollisen poika, kun kerran alin talon tytär, ja tuo. Juha
oli vain kyytimies. Mutta emme
antaneet perfksi. Ja pian ne .sitten
Juhan hyväksyivät.
Eikä koskaan
tullut miltään sanottavaa,
vaikka
lähes kymmenen vuotta kotonani
asuimme,
valaiseeasia,a
puolestaan Amanda.
Pyydämme
sitten pappaai muistelemaan
Mustialassa alansa aikoja. Kuvaavaa
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on, että hän aloitti muisteluksensa hevosista, sillä Aura on ollut
tunnettu ja tunnustettu hevostenkasvattaja
ja kUPla-ajaja. Hän
on kuulunut
myös Tammelan
Hipposyhdistyksen
toimihenkilöihin vuosikymmeniä
ja, on nykyisin yhdistyksen ·kunniajäsen.

Mustialassa mukavia
herroja
- Ei Mustialassa minun aikanani oikein kovia menajöitä ollut.
Tosin vaunuhevosten
Sipun ja
Pillin jalat nousivat keveästi ja
ne olivat mukavia, katsella, mutta
ei niillä kilpailussa olisi pärjännyt. Muut hevoset olivat työjuhtia, tosin hyviä sellaisia.
Herroja
joutui
kyytiimään
Forssaan
toisinaan
pari kertaa
päivässä.
Kun kyytiinkomennus
tuli ehtoolla, varauduin aina viipymään
aamupuoliin
asti, sillä
silloin 'herra t ta va.Ilises ti läh tivä t
juhlimaan,
Monenlaisessa
tilaisuudessa
siten jouduin ovenpielessä kurkistelemaan.
Sillä ei mi,
nun
ulkona
tarvinnut
odottaa,
paitsi silloin, kun nuoret miehet
kävivät
Iikastarnassa. Useimmiten
herrat ajoivat hotelliin tai
klu.bille,
mutta toisinaan myös
Forssan
herroj en asunnoissaan
järjeB'tä:miin 'kalaaseihin' Kävivät
niissä tilaisuuksissa
myös agronomioppi.laat, mutta, ei, niille talonpuolesta
kyytiä
järjestetty,
omin
neuvoin
saivat
kulkea.
Useimmat herrat olivat kyytimiehille mukavia, antoivat 'riksua' ja
tarjosivat
ryyppejä.
Monta kertaa olisin saanut pääni täyteen,
mutten
uskaltanut
ottaa,
kun
hevoset
yön seisottuaan
olivat
nsin villejä, että niissä oli selväna kiru miehen täysi piteleminen.
Kaikkein mukavin herra oli mielestäni lehtori Kustaa Ruhanen,
sillä hän oli aina iloinen ja leiki llinen,
Kovin hyvä mies oli
myös tohtori P. A. Karsten, mutta hän ei JUUrii missään käynyt,
muhki vain metsissä ja kokoili
sieniä ja muita kasveja.

Uudisasukkaaksi hallaisen
suon syrjään
Siinä tarinoidessa
alkaa sitten
vähitellen
hahmottua, vanhusten
koko elämän kaari. Pappa enimmäkseen puhuu, mutta täydentää
tarinaa osaltaan mammakin.
- Kun perhe alkoi lisääntyä ja
vähän; oli kertynyt
säästöä, rupesimme havittelemaan
omaa tilaa. Linikkalan
Uotilan tilan takarnailta Peräjoen kulmalta
ostin ensin Uotinsuo-nimisen
:maapalan, jonka pinta-ala oli 14 hehtaaria, Siitä oli suuri osa metsää,
muitta ol:i myös niittua ja suota.
.Ianispajuksi
sitä tienoota sanottiin. Sulat ajat kuokittiin ja viljeltiin
jo kasvukuntoon
saatuja
maita ja talvet souvattiin. Kun
oli päästy hyvään alkuun, ostettiin SkyttäIän
vadtiontilasta
Perämaa-rsiminen
palsta ja jonkin
ajan perästä
vielä Jokipinniksi
sanottu tilanosa. Kun me sitten
tilastamme
tuon rnamman sairastuttua luovuimme ja muutimme tänne tyttäremme
tykö, oli
siinä viljeltyä
maata 18 hehtaaria ja saman verran metsää.

Toiset nukkuivat,
minä neuloin
- Mutta ei sitä ilmaiseksi saatu, toteaa
mamma.
- Vaikka
me idlä toisineen
oli yksitoista
lehmää ja rnul li t päälle, niin minä silti vielä kehräsiri ja kudoin
kaikki mitä omassa talossa tarvittiin ja vielä vieraillekin.
Kun
toiset
jo nukkuivat,
minä vieläneuloskelin.
Ja omis'ta pellavista
kaikki tehtiin.
- Niin, ei minullakaan kaupan
kankaasta tehtyjä vaatteita ollut
niin kauan kuin äiti jaksoi uurastaa, toteaa pappa. - Rohtimista
oli työvaanteet suvisin ja talvisin
käytettiin sarkahousuja
ja parkkumipomppaa.
Ja niissä kyllä
tarkeni.
Oli rnulla yksi mekkokin, sekin tuon Amandarn tekemä, ja hyvä työvaate se olikin.
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Uutena se ei läpäissyt vettäkään.
Välistä oikein harmitti, kun naapuritkin
toivat kankaitaan
vaimon ne u lottavaksi, olisi si llä 0.1lut
työ:tä tarpeeksi
muutenkin.
Ei se käynyt housuj erikaan. teko.
niihin
aikoihin ihan .noiri vain,
kun kaikki käsin neulcttiin, täydentää
tarinaa taas puolestaan
pappa.
- Ja kirnuarnistakin
riitti, kun
kaikki,
liikenevä
maita tehtiin
voiksi, Isä sen voin kävi aina
Mustiadaan viemässä, minä vain
tein. Sillä meillä oli vakinaiset
tinkiläiset, ei tarvinnut ,käydä tar illa kauppaamassa.

Hyviä hevosia
Mutta eihän 'juttu Juha Auran
kanssa vai kauan jatkua sen hevosiin siirtymä ttä.
- En minä hevosia huvikseni
pitänyt, vaikka kilpa-ajoissa kävinkin, talon hintaa niillä kanssa
rienasin,
Vaimon
kotitalosta
saimme
perintönä
hyvän alun,
sillä Sällin hevoset olivat ihan
kuuluisia.
Vallan
verrattoman
kantaäidin
hevosilleni
sain
Ulappa-nimisesta
tamrnasta, jaka
teki mainioita jälkeläisiä. Erittäin
hyvä oli mm, Ulapan tytär Tosi,
joka
ol i Hippoksen oriin TosiVakaan
jäl'keläinen. Sillä ajoin
parikymmentä
palkintoa,
joista
suuri osa oli ensimmäisiä, Mutta
vieläkirrIahjakkaampi
oli Terttu.
Se juoksi ja nelivuotiaana
tuhannen metriä alle kahden minuutin, jaka,ali siihen aikaan ja kovaaika, Karvain mielin siitä Iuovuin, mutta kun tarjottiin
suuri
hinta,
ja rahasta oli puutetta,
tein
kaupan.
En minä hevosia
juuri ostanut, mutta amia varsoja kasvatin, .Ia sitten kun ne rupesivat päirjäämään
kilpailudssa
myin pois.

Juoksijaa
kuin

Kärsivällisyyttä
siihenen-nen muuta tanvitaan. Varsinkin.
juoksijahevonen
on 'tarkka kasvatettava
kuin Iapsi. Siltä ei saa.
vaatia Liikaa eikä koskaan rissata. Omasta
halustaan
hevosen
täytyy juosta, piiskan avulla ei
tuloksia
saavuteta. Mutta eihän
minulla otlut varaa hevosta pitää
yksinomaan
sritä juoksijaa kasvarttaakseni.
Työajossa ne olivat
kaikki. Tosin juoksijoillakin
täytyy työajoa
ajaa, eiväthän
ne·
muuten saisi Jcestävyyttä, mutta
ainakin
ennen ki.lpailuja pitäisi
niitä pHäJähieman
helpommalla.
Vaan enhän minä raskinnut, kun
palkka souvissa juoksi kuorman
mukaan,
Pat-ilta hevoselta tulin
ahneuttani
souvarmeeksi juoksemisen halun. 'Souvissa kävin Salkalassa saakka ja, ajoa kesti tavallisesti 'Ioppiaisesba pääsiäiseen.
Rankkaa
hommaa se hevoselle
oli, kun
Mustialan metsistäkiri
ajoimme
kahta
reisua päivässä
Forssaan. Onneksi nninulla oli 'v.araa vaintae hevosta, joten ei tarvinnut aäna yhtä rasittaa.
Hevcsjubtua
Juho Auralta olisi
riittänyt
Ioputtomasti,
mutta
marnmaa alkoi' jo väsyttää, hän
kun nykyisin (jaksaa pysyä pystyssä vain lääkkeiden avulla.
- Niin, kiitolhsia saamme taivaanisälle olla, sillä kaikki on hä,
nen johdcll'aan
hyvin mennyt.
Alinoa. suuri suru minulla on 0.1lut, kun adnoa poikamme sadassa saamaansa,
vammaan kuoli.
Olisi ja aiika minunkin pääni viimeiseen
lepooru kallistua, mutta
eihän sitä vai itse määeätä, virkkaa mamma .lähtöä tehdessämme.
Hell'ittämätöntä
työctä on Juho,
ja Amanda Auran elämä ollut,
mutta
juuri se on myös heidän
elämälleen nikkaari sisällön arrtanut.
Olkoon heidän merkkipäivänsä hei lle onnellinen.

kasvatettava
lasta

No. mitenkä j uoksij aa kasvatetaan, tiedustelimme,

Forssan

Lehti

10. 12. 1964
Esko

Viljanen
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Piate

ja Matti

Kaksi muistitiedon

v. 1796 tuotiin Hykkilän
Mikkolaan Kalvolasta 10-vuotias tyttö tätinsä luo lapsenpiiaksi. Suomen sodan aikana
1808-09 silloin jo 22-vuotias
iso tyttö
oli palveluksessa
Lunkaan Mattilassa, myöhemmin Hokalla. Hänet tunnettiin
kylillä Piaten nimellä kirkonkirjoissa Beata Juhontytär,
s. 7. 12. 1786. Hän oli näillä
main vanhin ihminen, johon
perimätieto vie. Hän kuoli 83vuotiaana v. 1869.
Kun Piate saapui Hykkilään,
kylä oli muutamia
vuosia varhemmin
palanut
perin pohjin.
Niinpä on ymmärrettävää,
kun
Piate vanhimmiten
kertoi Hykkilän olleen uusmainen
hänen
sinne tullessaan.
Erkkilän
taloa
ei ollut vielä lainkaan. Sen myöhemmällä sijalla seisoivat silloin
seppä Segerstedtin
ja Herralan
mäkitupalaisen
rakennukset.
Yhteisellä
Aittamäellä
sijaitsi
viisi aittaa,
joista Jussilan oli
kaksi. Palon jälkeen oli Mikkolaan vielä rakennettu
sauhupirtti, jota Piaten tänne tullessa yhä
käytettiin, vaikka sitä vastapäätä
seisoi
jo
uloslämpiävä
tupa.
Tässä oli suora korsteeni,
niin
että taivasta näkyi, kun Iiedeltä
ylös katsoi.
Piaten
tullessa
Lunkaaseen
kylän talot oli jo siirretty Vanhankylän
sijoilta
Kuivajärven
rantaharjulle.
Hämärän
kertomuksen mukaan talojen siirron
oli aiheuttanut
vanhan
kylän

säilyttä;ää

Matti Nummenpää vanhoilla päivillään.
palo, mistä kuitenkin
oli kulunut enemmän aikaa kuin HykkiIän tulipalosta. Myös uusi Lungas oli ahdas rivikylä; Mattilan
talon rakennukset
olivat vielä
tuolloin tiukasti Hokan ja Nissin talojen välissä. Mäkilän nykyinen
(äskettäin
uudistettu)
tupa oli silloin ja vielä 1830-luvulla sauhupirttinä.
Lunkaan
kirkkovenevalkama
siirrettiin
Piaten aikana (ilmeisesti Kuhalankosken
perkauksen
jälkeen
1842) kylän alta Nirpalle. Piaten
kertomaa
on tapaus
vaimosta,
joka
synnytti
lapsen kirkolta Lunkaan valkamaan tulevassa kirkkoveneessä.
Hykkiläläisten
kirkkopaatit
lähtivät
Ruuhivalkamasta.
Sanottiin olleen tapana, että väki vei-
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sasi menomatkalla
virsiä, varsinkin
jos
kirkkopaatissa
oli
ruumisarkku.
Milloin
lunkaalaiset kävelivät
yksin joukoin
Nirpalle, he saattoivat silloinkin
veisata. - Piaten kertoman mukaan kirkon ympäriltä, joka oli
alkuperäinen
hautausmaa,
poistettiin vanhat puuristit
samana
vuonna kun kirkkoon
asennettiin urut, siis 1850. Rikkaan raatali Nymanin hautamerkki,
luonnonkivi nimineen ja vuosilukuineen, sijaitsi kirkon päässä. Sillä kohdalla, ruumis kellarin edessä, johon
myöhemmin
tehtiin
kaivo, sijaitsi Kirkonni niminen
melkoinen kuoppa; siinä kevätvedet nousivat kiviaitaan
asti.
Okslahden
erämaantalo
Lunkaan takamailla
oli siihen aikaan, jolloin Piate oli Mattilassa piikana, vielä uusmainen
kersantti
Eskmanin
väki
oli
siellä asunut v:sta 1793. Tänne
kylän nuoriväki
pakeni piiloon
venäläistä
sotaväkeä
1809. Pian
venäläiset
kuitenkin
poistuivat
Kuivajärven
kylistä. Pakolaiset
kertoivat,
että Okslahdessa
oli
herramaista ; tytärtäkin
sanottiin
neittyksi
ja veli oli miniäksi
tuonut taloon papin tyttären.

*
Piaten runsaasta
ja elävästä
muistitiedosta
siirtyi paljon seuraavan
sukupolven
ihmisille.
Näistä on ennen muita mainittava
M a t t i N u m m e n pää,
jonka vanhemmat
hykkiläläiset
vielä
hyvin
muistavat.
Matti
Viktor
oli syntynyt
Lunkaan
Nissillä 24. 10. 1853. Hänen äitinsä oli Hykkilän Nummenpään
torpan tytär Justiina Antintytär

0820-1894)
ja isä Nissin talon
vuokraajan
Juho Jaakonpojan
(1799-1867)
poika Juho Juhonpoika 0&22-1893). Nuorempi Juho oli ensin ren'kinä Lunkaan taloissa, sitten Nissin jyvätorppari
ja lopulta Nummenpään
torppari.
Muistiinpanoissani
on Matin
kertomana
maininta, että hänen
isänsä äiti oli Piate. Tämä tieto
ei saa
kirkonkirjoista
selvää
vahvistusta.
Merkinnöistä
voi
päätellä,
että Beaten
aviomies
olisi ollut Mikkolan renki Antti Antinpoika (s. 17,82). Matin isä
Juho ei tämän mukaan voinut
olla Antti-rerigin
poika. Mutta
kun Juho Juhonpoika oli 10-vuotias, on pappi merkinnyt
hänet
kirkonkirjaan
aviottomaksi mainitsematta äidin nimeä; tämä on
saattanut
olla Beate. Asialla ei
näin jälkeen
päin ole muuta
merkitystä,
kuin että jos Matin
isoäiti oli Pia te, kuten poika itse
kertoi,
perin teen tai taj an lahj at
olivat isoäidiltä
siirtyneet
pojanpojalle.
Matti
Nummenpää
kertoi
myös, että hänen isoisänsä äiti
muutti
Lunkaaseen
Jokioisilta
ja eli 104-vuotiaaksi. Tarkastellaanpa tätäkin muistitietoa.
.
Edellä mainitun Nissin vuokraajan Juho Jaakonpojan
vanhemmat olivat Jaakko Kaaponpoika 0768-1844)
ja Liisa Jaakontytär, s. 1765. Tammelan kirkonkirjoista
en
ole löytänyt
merkintää Liisan synnyinpaikasta. Jos se vanhaemäntä
Liisa,
joka Nissillä kuoli 1857, oli sama Liisa Jaakontytär,
hän olisi siis elänyt 92-vuotiaaksi.
Sen
verran
lienee Matti Nummen-
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paan muisti erehtynyt. - Sama
Liisa oli kertomansa mukaan ollut 1780-luvulla Tammelan kirkon laajennustöissä.
Matti pojalla oli erinomainen
muisti. Kymmenvuotiaana
hänen
mieleensä jäi Lunkaan kruununmaalle hakattu
valtaisa yhteiskaski. Seitsemän vuosikymmentä myöhemmin
hän kertoi minulle
yksityiskohtaisesti
noista
kaskitöistä.
Hän mm. tiesi, että
joka talo pani kylvöön tynnyrin
ruis ta ja että
kaskenpolttajat
majailivat
Okslahden
talossa.
Kävellessään
isoon
pappilaan,
jossa itse tohtori Granfelt
piti
rippikoulua,
Matti suurena nälkävuonna
1867 näki Ruuhivalkamanmaan
liekehtivän
ja savuavan:
Jussilan
miehet siellä
polttivat kaskea, mukana jo talon tuleva isäntä, 17-vuotias Vihtori.
Matti
kuuli
kerrottavan
Lunkaan
sudesta,
joka yhtenä
suvena tappoi 4 lehmää ja valkoisen härjän.
Hänen äitinsä
kertoi, että kun hän 1838 meni
Mäkilään
pii aksi, talon sauhupirtti oli jo muutettu
tuvaksi ja
rinnalle
rakennettu
uusi savujohtoinen
pirtti,
ei kylläkään
niin korkealle
kivijalalle
kuin
nykyinen.
Matti näki Erkkilän
Isto-vaarin
(k. 1868) mekko yllä
hakkaavan
hakoja Hokalla, jossa hänen tyttärensä
oli emäntänä. Matti oli 10-vuotias, kun
Eskmanin
Heikistä, karhunkaatajasta, tuli Okslahden isäntä.
V. 1869 Matti muutti Hykkilään
Nummenpään
torppaan,
jossa hänen enonsa oli torpparina. Matti sai siitä pitäen sukunimekseen Nummenpää.
Samana
vuonna
hän joutui
näkemään

Lunkaan riihitarhan
neljine riihineen palavan ja kuuli kerrottavan, että Mattilan riihenhaltija
oli silloin herättänyt
vanhan setämiehen, joka huolehti kolmen
paririihen
samanaikaisesta
lämmittämisestä
niin riihi vaari
itse
pelastautui.
Matti oli
monta kertaa mukana, kun Lunkaan nuoret polttivat
helavalkeeta Kallioisten
mäellä, kohdassa jossa vieläkin on tien vieressä korkeahko
kivi. Kuivina
suvina valkeita
poltettiin
Kallioisten laidolla. myöhemmin
jo
Nirpalla.
Tuolla
laidolla Matti
näki Lunkaan viimeisen kirkkoveneenkiri
poltettavan
helavalkeessa.
Matti joutui näkemään
Hykkilän ja Kankaisten mailla myös
Saaren kartanon
väkeä. Kartanon mampsellit ratsastivat Hykkilän kautta Loimosiin ja sieltä
Teurolle
Murron
sahaa katsomaan. Kuivajärven
tällä puolella kävivät
metsästämässä
kapteeni Lepsen koreasti pukeutuneena ja myöhemmin sitten paroni de la Chapelle. Kartanon
vävy,
kuuluisa
taidemaalari
Albert Edelfelt sousi yli Kuivajärven, kun näki täältä kaskisavujen nousevan. Pehtori Ahlforsin ääni kuului suotuisan sään
vallitessa yli järven.

*
Mainitsin
jo, että Matin isä
Juho
oli Nissin
jyvätorppari.
Hän sai palkakseen 20 jyväkappaa, kun teki taloon kaksi työpäivää viikossa. Talvisina jyväpäivinään hän veisteli pyttyjä ja
kiuluja. V:n 1869-78 kirkonkirjoissa Matin isä mainitaan Mik-
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kolan
jyvätorpparina,
mutta
myöhemmin
1870-luvulla
hän
asui
perheineen
Nummenpään
torpassa. Edellinen torppari Antti kuoli 1866, ja muutama vuosimyöhemmin
Juhosta tuli torpan
haltija.
Nummenpäästä
käsin
Matti
ajoi Turkuun
Mikkolan
parrukuormia
ja Forssan
tehtaiden
rahtikuormia
Riihimäelle.
Siellä
hän näki
ensimmäisen
junan.
Myös Hämeenlinnan
markkinoilla hän kävi kylän muiden miesten ja poikain kanssa. Matti oli
22-vuotias, kun hän isänsä kanssa pääsi ensi kerran Helsinkiin.
Siitä matkasta tuli kolmipäiväinen rahtireisu.
Kuten edellä mainittiin, Matti
kertoi
muuttaneensa
Nummenpäähän
1869 ja asuneensa
siellä 25 vuotta.
Viimeiset
10
vuotta hän siellä piti kauppaliikettä.
Kirkonkirjoissa
1880-luvulla hänen ammatikseen
onkin
merkitty
maakauppias,
ja v:n
1890 kauppiaskalenterissa
mainitaan
hänen
kauppaliikkeensä.
Samalla
90-luvulla
Matti meni

Pumppumestarin

naimisiin Iida Iisakintytär
Sundqwistin (s. 1871), Lunkaan Jaakkolan tyttären kanssa.
V. 1894 Matti
Nummenpää
muutti
keskeisempään
kauppapaikkaan
Hykkilän
kyläpäähän.
Hän osti Sipilän maalla Nummimäessä sijaitsevan
mökin, jonka suutari
Viman oli aikanaan
rakentanut.
Sen maantien
puoleisessa kamarissa Matti myi tavaraa,
jota hän toi kauppias
Kaskelinilta.
Kävi hän joskus
Helsingissäkin
kauppamatkoilla.
Jouduttuaan
maksu vaikeuksiin
Matin täytyi luovuttaa
mökkinsä ja kauppavarastonsa
kauppias Kaskelinille,
joka 1910 myi
rakennuksen
pumppumestari
Nummille
[josta vielä kerron].
Matti
jäi
asumaan
Nummin
vanhaan
saunaan
ja piti siinä
vähäistä
kauppaa
vielä
1930luvulla. Hän kuoli 24. 1. 1945.
Ennätin hänen kertoma ansa kirjoittaa paljon paperille.
Forssan

Lehdessä

13. 12. 1964

Esko Aaltonen

taival

T arvasjoelta

Tammelaan
Fmns
Nummi,
86-vuotias
pumppumestari, ei ole HykkiLiiti kylästä syntyisin,
mutta
häntä pidetään oikeana hykkiläLäisenä, sillä hän on kylässä
asustanut jo puolen kuudetta
·vuosikymmentä. Niinä monina

jutteluhetkinä,
joLLoin. hän on
minuLLe kertonut Kuivajärven
kylien entisy,wiestä, olen vähiteLLen kuuLLut hänen omankin
elämäntarinansa.
FRANS I\ll!MMI syntyi marraskuun
3 p:!lä 1878 Kaarinas-
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.sa Turun liepeillä. Sieltä perhe
muutti
ensin
Lemulle,
sitten
Tarvasjoelle, jossa isällä oli Hirsinummen vähäinen torppa. Perheen sukunimeksi tuli Hirsinummi. Nuori Frans tuli ammattinsa valinneeksi
seuraavasta
sattumasta. Tarvasjoelle
oli muuttanut Ruovedeltä Kaseva -niminen mies. Hän oli oppinut puupumppujen
tekotaidon
joltakin
pohjalaiselta,
jonka
kotipitäjää
kertoja
ei tiennyt. Kaseva jäi
Tarvasjoelle
maanviljelijäksi
ja
meni siellä naimisiin. Maataloustöiden ohella hän teki edelleen
puupumppuja
ja
-vesijohtoja.
Hänellä oli 2-3 miehen suuruinen työsakki; joukkoon pääsi nuori Frans Nummikin.
Työryhmä
teki pumppuja ja vesijohtoja lähes jokaiseen
Tarvasjoen
taloon. Kaseva ja Nummi ulottivat
.sitten työmatkansa kauemmaksikin: Mellilään, Punkalaitumelle,
Vampulaan ja Huittisiin asti.
Frans Nummin ansiot yöt keskeytyivät, kun hän marraskuussa
1898 joutui sotaväkeen;
hänestä
tuli Lappeenrannan
punahousuinen rakuuna.
Palvelus aika jäi
kuitenkin kesken, kun rakuunarykmentti
lakkautettiin
1900.
Frans Nummi jatkoi
Kasevan
kanssa
pumpputöitä,
kunnes
lähti
1902 Amerikkaan.
Kun
vieraskieliset
eivät osanneet lausua niin pitkää sukunimeä kuin
Hirsinummi.
Frans itse lyhensi
sen
Nummiksi.
Enimmäkseen
hän kuitenkin
pysytteli muiden
suomalaisten
siirtolaisten mukana metsä-, kaivos- ja ratatöissä.
Kotimaan
ikävä lie häntä vaivannut, koskapa hän 1906 palasi

Pum npumestari

Frans

Nummi

1940_1uvulla.

Nummln

Hykkilän

tekemä
Sipilän

pumppukaivo
talon

pihalla.

takaisin kotiseudulleen
ja ryhtyi jälleen pumppu töihin.
Seuraavana
vuonna
Frans
Nummi lähti hakemaan
pumpputöitä Tarvasjoen ulkopuolelta.
Marttilan ja Kosken kautta hän
tuli Ypäjälle.
Talolliset
eivät
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niinkään
helposti
raskinneet
pumppuja kustantaa. Niinpä kun
hän eräässä Ypäjän talossa tarjosi urakkaa:
12 markalla
hän
asettaisi puuputket
pihakaivosta
navettaan
(väliä muutama
metri), sanoi isäntä: «Meillä on kolme riskiä tytärtä,
kyllä ne veden navettaan kantavat«. Nummi
jatkoi
matkaansa
ja poikkesi
Talsolan Paavolaan.
Täällä hän
tarjoutui
tekemään
vesijohdon
santakuopan
pohj al1a sij aitsevasta kaivosta noin 40 metrin matkan piahtoon 60 markalla. Kauppa syntyikin
ja työ tuli pian
tehdyksi.
Nummi
jatkoi
matkaansa Kaukjärven
kylään. Ensimmäisenä
teki
tilauksen,
50
markan urakan, Päivöiän isäntä.
Kun
työtä
näytti
riittävän,
Nummi palasi kotipuoleen
ja toi
mukanaan
työkaverin.
Kaukjärven isännät
tulivat
katsomaan
Nummin touhuja ja yksi toisensa jälkeen teki tilauksen. Heinämaan metsätalokin
sai
tämän
työtä säästävän
uutuuden.
Heinämaan pappa vei Nummin sukulaistaloon
Suonpään Vehmakselle,
jonne
niinikään
tehtiin
pumppukaivo.
Sieltä
Nummi
siirtyi
Saviniemen
Mäkelään.
Täällä
hän kuuli
kerrottavan,
että Kuuslammin
Klemetiltä kotoisin ollut
isäntä
oli saanut
kotoaan peräti tuhannen markan
perinnön.
Talvisaika
ei sopinut
puupumppujen
tekoon, mutta
keväällä 1908 Nummi saapui töihin
Linikkalaan.
Teettäessään
pumpunrautoja
Kuuston
pajassa
poikkesi
häntä
puhuttelemaan
Heikki Könnö Hykkilästä. Sovittiin, että Nummi tulee Könnön

taloon tekemään pumpun ja vesij ohdon. Hän meni, urakka
oli
15 mk (kaivo on vieläkin käytännössä).
Sipilän
heinämiehet
ajoivat Könnön työmaan
ohitse
Kantturiin,
ja
Anttco-isäntä.
teki pumppu tilauksen. Sitten oli
vuorossa Erkkilä, jossa vesijohto
tehtiin
talliin samana
syksynä ..
Siirtyessään
sitten pumppu- ja
vesijohtotöihin
Lunkaan
kylään
Frans
Nummi
lähestyi
kohtaloaan. Konsta Mattilassa oli palveluksessa Rannan Mari Oksjarven rannalta. Nuoret rakastuivat.
Ja vaikka Frans Nummi vielä
palasi talveksi Tarvasjoelle,
hän
mielihyvin
palasi
Lunkaaseen
keväällä 1909. Marraskuussa
heidät vihittiin avioliittoon. Ensimmäisen asunnon he saivat siten,
että nuori aviomies osti Lamalan
sahalta lautoja
ja rakensi
valmiiksi kamarin, joka oli kehällä
Rannan
torpassa.
Talvi
meni
näissä vähäisissä
tiloissa, mutta
1910 Nummi osti 800 markalla
Sipilän
maalla
sijaitsevan
mökin, jossa Matti
Nummenpää
oli pitänyt kauppaa, mutta joka
häneltä
oli joutunut
kauppias
Kaskelinille.
Rakennuksessa
oli
iso tupa ja kamari. Nummi hajotti sen 1930 ja rakensi nykyisen talonsa vähän kauemmaksi
maantiestä.
Tätä ennen hän oli
ostanut
melko
laajan
tontin
omakseen Sipilän Nuutilta. Kun
oli tullut puheeksi palstan nimi.
Sipilän isäntä oli kertonut paikkaa vanhastaan
sanotun
Numrnimäeksi.
Hykkilästä
käsin Nummi kävi
tekemässä
puupumppuja
vesijohtoineen
laajalla alueella sekä
Turkuun päin että Hämeessä ai-
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Nummin

v. 1930

purettu

na Pälkäneellä
asti, mutta omituista kyllä ei juuri Somerolla.
Nummi ei osannut sanoa valmistamiensa
pumppuj en kokonaismäärää, mutta arvioi niitä olleen
tuhansia,
varsinkin
jos
ottaa
huomioon
myös poikien
osuuden. Hän näet opetti ammatin
myös kolmelle pojalleen. Arvo,
jolla on isän vanhat työvälineet,
tekee
edelleen
puupumppuja.
Niitä näet vieläkin tilataan, koska puuputkista on se maine, että
vesi niissä
pysyy
kirkkaana.
Mutta
toinen
pojista,
Toivo,
asentaa jo sähköpumppuja.
Kaivonpumppu
ja vesijohdot

vanha

asuinrakennus.

olivat aikanaan uutuuksia.
Nyt
jää vielä selvittämättä,
missä ne
meillä ensin hyväksyttiin
käytäntöön. Nummin kertomus viittaa Pohjanmaalle.
Mutta tiedetään, että vanhastaan vesijohtoja
tehtiin
puusta
myös Paimion
puolessa. Sieltä mainitaan
tällaisten
valmistajana
Fredrik
Lernberg,
j ota myös sanottiin
Kössilöksi. Kulttuurihistorioitsijoiden ja kansatieteilijöiden
on
syytä asiaa tutkia.
Forssan

Lehti

20. 12. 1964
Esko

Aaltonen
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