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'Ole sieluni puhdas ja lämpöinen,
niin tunnet sen,
.
.mitä liikkuu
rinteillä harjujen!
-Siellii vainajat taikoja tavaa;
kivikautinen
kansa nyt havaa,
ja miehet pronssin ja miehet raudan
päin nousevat valoa varjosta haudan,
sillä heillä on tiedossa solmu ja sana,
jonka eessä on voimatta mana.
He nousevat soidessa tietäjän rummun,
he kiitävät ylitse laakson ja kummun,
he etsivät veljensä lehdosta, haasta
ja ristien juurelta hautausmaasta.
On kaikilla
määränä matkallansa
tällä niemellä juhliva kansa.
Värit leikkivät
täällä nyt poluilla, teillä,
sillä pyhäiset vaatteet on yllänsä heillä!
Ah' välkkyvät
soljet ja heiluvat hunnut
ja rinnassa hehkuvat korkeat tunnut!
He tietävät tarkasti hetkien luvun
ja saapuvat juhlille
suvun.
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He on täällä nyt. Tänne jo pysähtyvät.
Niin selvästi' tunnemme henkensä liyviit;
jotka läpitse hersyväin kyyneliemme
tien löytävät pohjahan sydämiemme.
Ne on täynnänsä onnea siunausta.
työn tuesta toivoa, lupausta.

Ne viittovat auringon ratoja meille
yön synkeän sorrosta vapautuneille.
Ne henkivät rintaamme suvisen sadun
ja viittovat suvulle määrän ja ladun,
joka polvesta polvehen uuteen
. vie lapsemme onnellisuuteen.
Näät, jolla on tiedossa solmu ja sana,
on manakin sille vain palvelijana.
Sen edessä hyväksi muuttuvi paha
ja kallion kivikin murtuvi kaha.
Sana usko on siemenen noueubun maasta
käden _toimesta tarmokkaasta.
Sen turvissa taatiojen työ yhä elää,
se lauluna, soittona ilmoille helää,
se kertovi voitoista saavutetuista
ja uusien voittojen aavisteluista.
Syli sykkivän elämän laineen
nyt peittävi hengen ja aineen.
Olit sieluni puhdas ja lämpöinen,
sait tuntea sen,
mitä liikkuu rinteillä harjujen.

J. G. Vuoriniemi.

Tammelan kirkkoveneistä.
"Kirkkopaattia
käytettiin
silloin, kun täältä ei ollut tietä
Icirkolle, eikä kirkolta tietä tänne", selitti eräs vanha mummo,
'kun tiedustelin
häneltä, onko Tammelassa
ollut kirkkoveneitä
kaytannossa,
Siihen aikaan, noin 50 vuotta sitten, jolloin tiet olivat huonoja ja jolloin moniin syrjäkyliin
tuskin kävi muuta kuin karjapotkuja, olivat nuo kirkkopaatit
miltei yksinomaan
välittämässä
Icesaiseen aikaan yhteyttä
muuhun
maailmaan.
Mihinkåpa
muualle syrjäisen kylän asukkaalla,
joka tuli miltei kokonaan
omillaan toimeen, oli asiaa kuin kirkkoon
etsimään sielulleen
virkistystä.
. Sukulaisissa
kaynnitkin
usein järjestettiin
talviseen aikaan, jolloin töiden puolesta ei ollut kiirettä ja jolloin
reet luistivat hyvin jårvenselkia.
Kaupunkimatkat
taas, joita
silloin tällöin kesaisinkin tehtiin maita myöten, olivat runsaasti
aikaa ja vaivaa kysyvia,
'Tammelan
suurimmilla
lahellå kirkkoa olevilla järvillä on
ol lu t verrattain
kookkaitakin
paatteja.
Pyhäjärvellä,
kirkon
vastaisilla rannoilla. Riihivalkaman,
Kallion ja Kaukolan kylissä
muistavat
vielä vanhemmat
ihmiset varsin hyv.n kertoa noista
kylien yhteisistä
"l(irkkohevosista",
samoinkuin
Kuivajärven
takana Hykkilassa ja Lunkaassa,
vaikkakin viimeksimainituista
kylistä ne ovat jo aikaisemmin
hävinneet
kuin
Pyhäjärven
ympäristöstä.
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Pisimmälle kehittyneet kirkkovenelahkot olivat Riihivalkarnan ja Kallion kylissä, ehkä juuri sen takia, että siellä mainittuja veneitä käytettiin vielä pari vuosikymmentä myohernm-n,
kuin Kuivajärven kylissä. Eräs ker tojani muisti, että h inen
rippikouluaikanaan
(noin 1880 paikkeilla) oli Ri 'hivalkaman
vene vielä kunnossa, tosin' käyttämättömänä.
Pian se jo sitten
hävitettiinkin.
Viimeiset Riihivalkaman ja Kallion veneet oli
tehty samoihin aikoihin.
Mestarina oli mies, joka oli tullut
Hykkilasta tai Lunkaasta koti vävyksi Riihivalkamaan Kaapolan (Yli-Markkulan) taloon. Eräs ukko kertoi nähneensä hänet
n. 70 vuotta takaperin. Tällöin jo hän oli ollut hyvin vanha ja.
raihnainen, vuoteessa vain oli viettänyt aikaansa, Veneen tekoaineksena käytettiin mantya (tai haapaa).
Jokaisesta kylårt
talosta oli miehiä apuna työtä suor itettaessa.
Se vei paljon,
huolta ja vaivaa. Eräs torppari, Mäen Mikko, esim. teki pelkkiä puunauloja, kaksi päivää. Riihivalkaman paatti olikin suu'
rin Tammelassa.
Se oli tehty n. s. kuir uksi, kuten muutkin
pitäjän kirkkoveneet.
Suuri parr u oli kolina ja kaaret, jotka;
kiinnitettiin puunauloilla, tehtiin tavattoman jykeviksi. Laudat
hakattiin
toisiinsa paksu illa sepän tekemillä rautanauloilla.
Airot, joita oli 7 paria, yksi jokaiselle kylän kuudelle talolle ja
seitsemäs torppareita varten, kerrottiin olleen 6 kyynäraa pitkät. Koko venheen sanottiin olleen puolentoista sylta leveän
ja viisi sylta pitkän. Sitä ohjattiin perasimellå, Tämä oli tehty
kahdesta leveästä laudasta, jotka olisyrjittäin toisiinsa liitetty
rautaisilla poikkipienoilla. Pienat toimivat samalla säränärautoina, joiden koukut olivat kiinni veneen perässä; Perälauta
oli yläpäästään kapeampi. Siksi siihen sopi hyvin likiståå
päältä päin pitkulaisella reiällä varustettu kädensija. Tämä.
taas oli väärästä puusta tehty, niin että peränpitäjä sai istua
keskellä perätuhtoa sen kaartuessa kainalen alta selän taakse;
Peräpuolella:veneen
pohjassa oli tappi, joka avattiin, kun
haluttiin saada järvellä tullut vesi rannassa poistetuksi.
Samantapainen oli Kallion vene, paitsi että siinä oli vain 5
airoparia. Kylässä oli kyllä siihen aikaan 6 taloa, mutta mika
lienee pistänyt Jaakkolan isännän päähän, kun hän ei ottanut
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laisinkaan
osaa työhön. . Sillätavoin hän jäi ilman osuutta.
Sittemmin ,hän kuitenkin osti riihivalkamalaistsn veneestä. seitsemännen airoparin, joten hän tuli kuulumaan naapurikylän
venelahkoon.
Riihivalkaman kirkkovenettä säilytettiin n. s. Paattinokassa
Pyhäjärven rannalle vartavasten rakennetussa paattihuoneessa .
.(Toisten tietojen mukaan oli Kallion vene samassa suojassa).
Tämä oli tehty pyoreistå, jykevistä hirsistä. Se oli varsin
matala, 3-seinäinen rakennus, järven puolella näet oli avoin
sivu, Pääty oli järvelle päin ja oli se kokonaan avoin, vain
päätyhirret (paalyhir retjs kannattivat kattoa ja mahtavat patsaat pitivät seiniä pystyssä. Maan puolen pääty oli taas kokonaan hirsistä. Mitään ikkuna-aukkoa ei ollut. Ovi oli matala
ja leveä ja se oli paksuista lankuista tehty. Raskaasti se kaantyi jykevillä rauJasäränöillään, kun Iiaka tarpeen tullen avattiin. (Toisten tietojen mukaan oli paattihuoneessa pariovet) .
Katto oli laakea, laudoilla päällystetty. Huoneen teko aikaa ei
enää muistettu. Vene lykättiin suojaansa kokka edellä maapermannolla olevien telojen päälle. Rakennus oli järven puolelta
korkeampi, koska maa vietti rantaan päin ja harjahir renhan
piti olla vaakasuorassa. - Mitään kivijalkaa ei siinä muisteta
olleen.
Keväisin vedettiin vene miesvoimilla paattihuoneen ovesta
nurmikolle tervattavaksi sen kokassa oleviin renkaisiin pistetyn
puun avulla. Se oli kylän yhteinen tehtävä. Joku vanhempi
mieshenkilö kävi keräämässä taloista tervaa tai. paremminkin
ilmoittamassa, että sitä oli tuotava.
Suuressa padassa terva
. sitten keitettiin, sillä sen piti olla nuorteata mennäkseen hyvin
puuhun sisään. Veneen kumolleen kääntämisessä oli kova työ.
Pitkillä kang illa ja vitsaköysiä apuna käyttäen saatiin tuo suuri
"ajopeli" vihdoin nurin. Keskikohdan alle oli varattava "telIin·
git", jottei vene mennyt poikki, sillä se olisi kumollaan ollen
jäänyt kohoavan kokkansa ja peränsä varaan. Yhtä ankarien.
ponnistusten takana oli venheen saaminen takaisin paattihuoneeseen. - Jokainen talo piti omasta airoparistaan ja tuhdos-
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taan huolta. .Eräs 'kertojani oli kerran vetänyt poikki airon.
Se oli sitten viikolla Iieti ,,,haettava puusta".
Sunnuntaiaamuisin kokoonnuttiin Paattinokkaan.
Miehet
olivat vetäneet kirkkovaatteittensa paalie n. s. kirkkomekon,
jotteivat ne likaantuisi. Naiset taas kuljettivat juhlavaatteitaan
erikoisissa nyyteissa kädessään. Siellä oli heillä hameensa, kenkänsä, sukkansa ja huivinsasekä virsikirjansa ja useilla Ieipaii
evaaksi. Toisia odotellassa kyseltiin kuulumisia.
Kun kylän
kirkkoväki oli kokoontunut,
työnnettiin
vene takaperin järveen. Sitten istui nuoria, reippaita miehia isoutajiksi parikin
yhteen airoon, jos vain oli väkeä kylliksi, joten airopar ia veteli
4 miestä. Naiset kantamuksineen asettuivat useimmiten tuhdolta toiselle pitkin laitaa asetetullle laudoille. Saattoipa joku
reipas tyttö merma soutamaankiri. Kokkaan mahtui myös
monta henkeä samoinkuin per anpuolellekin, Peränpitäjäksi
asettui joku vanha isäntä, joka tarkoin tunsi Pyhäjärven karit.
Riihivaikaman veneessä oli tässä tärkeässä toimessa useimmiten
Markkulan ukko, Kallion taas Sakarin isäntä. Peränpitäjän
molemmille puolille sopi joku istumaan. Lapsia, millcin heita
otettiin mukaan, liehui joka puolella isojen ihmisten sylissä ja
välissä. Nän mahtui paattiin noin 70:kin henkeä.

•

Vene saatiin nopeasti kääntymään ulapalle päin siten, että
toinen puoli soutajista huovasi ja toinen puoli souti. Joskus
peräännyttiin
vielä lähdettyäkin takaisin rantaan ottamaan
myöhästyneitä
mukaan., Järvellä sisarkylien veneet kulkivat
rinnakkain.
Usein laulettiin hengellisiä lauluja; rekiveisut olivat kiellettyjä. Tiesi tupn jokainen sanomattakin, että kir kkomatkalla piti esiintyä hillitysti. Usein silti, varsinkin tulornatkalla, yhtä ja toista juteltiin ja huudeltiin .toiselle venekunnalle.
-.:...Soutaminen kysyi taitoa. Air oja vedeltiin harvoin; voirnak
kain vedoin. Soutajiksi pantiin, jos suinkin mahdollista, taitavia miehiä, sillä jos joku souti huonosti ja hätäillen, saattoi
airo mennä toisen alle ja silloin "pää r upes kurrnistamrnaan"
sekoittaen siten tahdin. Kun sangen usein yritettiin kilpaa
päästä per ille, niin oli miehelle kunniaksi, jos hän kykeni tahdissa pysymaan ja siten osaltaan kohottamaan oman venekun-
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tansa mainetta. - Pienet" veneet keikkuivat kovasti, jos laineet
olivat suuria, mutta iso kirkkopaatti meni läpi aaltojen, ,,~e
puhkoi laineet ja meni vain kuin permannolla".
Tammelan kylän alla laskettiin Karttainluotccn, Rauhanicmeen. Täällä noustiin veneestä, joka vedettiin osaksi maalle.
Airot nostettiin
laidalle. Lukkoon ei paattia pantu, vaikka
siinä oli suuret kettingitkin kokassa. Eipä sitä liikkeelle pari
henkeä saanutkaan
ja pahantekoon ei kellään ol~ut mieltä.
Matka Karttainluodosta kirkolle käveltiin. Lähellä kirkkoa olevan maen luona pysähdyttiin ja puettiin juhlavaatteet ylle.
Miehet samalla vetivät mekon pOIS. Mäen typpyr aa sanottiin
Hankkiusmäeksi
(Hankitus- 1. Hankkiluksen mäeksi), kr ska
siinä siis "hankittiin" kirkkoon.
Kun oli ruumis toimitettavana hautaan, kuljetettiin sekin
veneellä mukana.
Årkku, pantiin pitkittäin veneen pohjalle
tuhtojen alle.
[yt mentiin suoraa kirkkorantaan.
josta vainaja
sitten kirkonkellojen soidessa ja koko venekunnan ollessa saatteväkenä kannettiin iäiseen Iepocnsa.
Eräs ukko kertoi viel.i
muistavansa,
miten hiljaista ja vakavaa silloin veneessä oli,
mutta myöskin miten tavattoman juhlallista tuo saattekulkue.
niin että se ei jäänyt pysyvaisesti vaikuttamatta kevytluontoisemmankaan mieleen.
Takaisin tullessa kuljettiin usein kilpaa. Tällöin pienempi,
siis Kallion vene, oli parhaasta päästä voitolla.
Paitsi omankylalaisiä, kulki mainituissa veneissä myöskin
kauempana asuvia kirkolle. Niinpä kerrotaan ainakin tor rolaista silloin tällöin olleen mukana. Eräs Torron ukko sanoi,
että kuljettiin vain kuin kievarikvydillå, paitsi ettei maksettu.
Muihin toimiin ei mainittujen kylien kirkkopaatteja
tiedetty käytetyn kuin siihen, mitä varten ne oli valmistettu. Eipa
edes muistettu, olisiko hääväkeä milloinkaan niillä kulkenut
kylästä toiseen.
Kuten sanottu, käytettiin Riihivalkaman ja Kallion kylissä
verrattain
myöhään kirkkoveneitä.
1880-luvulla, kun tie oli
tehty yli suon Tammelaan, alettiin yhä enemmän käyttää hevostz , jolloin vanhat tavat jäivät syrjään. Vene ja paattihuone
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Hiihivalkamassa myytiin huutokaupalla Tammelan (Ananiasr)
sepalle, joka hajoitti ne ja korjasi rautaremun muihin tarpeisiin. Huutokaupparahojen
käytöstä eivät ker tojat muistaneet.
Vastikään Pyhäjärvestä löytynyt kirkkovenesaattaa
olla KaI·
lion kylän oma. Kun se saadaan nostetuksi tutkijain käsiin,
nahdaan, minkä verran muistitieto on pitänyt paikkansa.

ja Lunkoan sisarkylilla olivat omat tapansa kir k
koveneisiin nähden. Täältä ne oli hävitetty jo parikymmenta
vuotta aikaisemmin kuin Riihivalkamasta, jos ei mahdollisesti
vie1ä varhaisemmin.
Vanhimmat miehet muistavat kuitenkin,
että eräs vene hylky oli kyljellään Lurrkaan Mäkilän avonaisen
rakennuksen alla. Lunkaalaiset väittävät, että heillä oli 2 venettä, mutta Hykkilassa taas sanotaan, että molemmilla kylillä oli oma veneensä. Suurimmassa kir kkokuir ussa sanottiin
olleen 5 airoparia.
Kertojat eivät muistaneet, kummariko kylän se oli. Hykkilan paatti oli Ruuhivabkamassa, nyk. maist.
Aaltosen huvilan kohdalla, Lunkaan taas Nissilän rannassa,
Veneillä ei ollut katosta.
Ne vedettiin vain pyörivien telojen
varassa kuivalle.
Talveksi ne käännettiin kumolleen ja jokainen talo korjasi airoparinsa suojaan. Muutenkin niistä pidettiin hyvää huolta. Melkein joka kevät ne yhteisvoimin tervattiin ja samalla katsottiin, olivatko ne mahdollisesti korjaamisen tarpeessa. Paatit oli luultavasti tehnyt sama mies kuin
Riihivalkamaankin. täältähän hän oli kotoisirrkin. Joka tapauksessa, samaa mallia ne olivat täälli .. olipa leokassa kettingitkin,
joilla ne voitiin luki ta, jos tahdottiin ja joista ne vedettiin
maalle ter vattaviksi.
Pyhäaamuisin kokoonnuttiinpaattien
luo. Miesten varus·
teihin kuului tietenkin taablakin kirkkomekko ja naiset kuljettivat vaatteitaan nyytissä mukanaan.
Etupäässä n.s, erirr iehet
ja nuorukaiset asettuivat soutamaan.
Joku vanha isäntä piti'
pe raa. Kun oli soudettu yli Kuivajärven ,työnnettiin
vene
Kankaisten ja Saaren kartanoiden välisestä kapeasta kohdasta
Pyhäjärveen, jossa jälleen pysähdyttiin Rauhaniemeen.
Täältä
Hyleleilan.
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jatkettiin
matkaa Hankkiusmäelle
ja kirkolle ku.en riihivalkamalaisetkin.
Senjälkeen
kuin Forssan koski avattiin, laskivat
vedet runsaasti.
Tällöin ei enää päästy Pyhäjärven
pu-olelle
vaan soudettiin Kankaisten
rantaan, jonne vene vedettiin Imi:
valle,
Siitä jatkettiin
matkaa jalkapätikassa
kirkolle.
Takaisintulomatkalla
soudettiin kilpaa ja oli täälläkin pienempi vene voitolla.
Kotirannassa
tutkivat pikkupojat
veneen
peri~ pohjin.
He näet löysivät sieltä kymmenittäin
nuppinneuloja, joilla naisväki oli kiinnittänyt
vaatteitaan.
N euloista pojat sitten taivuttelivat
ongenkoukkuja
itselleen.
Kylien metsäkulmalaiset
lähtivät hyvin aikaiseen aamulla
liikkeelle ehtiäkseen ajoissa rantaan.
Oksjarven yli tultiin pienellä 'kuiru lla ja siitä nummen
yli kävelemälLä.
Varsinkin
näillä pitkamatkaisemmilla
oli eväitäkin mukana,
ainakin leipää ja juustoa ja niitä sitten tulomatkalla
syötiin.
Näiden kirkkoveneiden
käyttämisestä
muuhun
toimeen er
tiedetty.
"Ne olivat vain kir kossa käyntiä varten", sanoi eräs
Hykkilan
isäntä.
Lunkaan
Pietilään
oli kerran
tuotu miniä
kirkkoveneellä
Ojaisten Anttilasta.
Tällöin eräs veneessaolija
kehaistakseen
sekä
sulhasen että morsiamen
kotia ja sukua
virkkoi: "Kyllä nyt on Ranskan armeija tulossa, mutta nakyypa .
taalla olevan vahva västinkikin,
joka vastaa!"
Kun näihinkin
syrjäkyliin
vihdoin saatiin tie 1810 luvulla '
ja rattaita
alkoi ilmestyä taloihin, rupesivat
kirkossakäynnit
venheillä jäärnään syrjään.
Tietysti sitä ennenkin
jo oli rattaita, mutta useimmiten
ne olivat säilössä teiden varsilla olevissa kylissä ja mitäpä kannatti
silloin joka sunnuntai
lähteä
ensin noihin usein kirkolta poispäin oleviin paikkakuntiin
hevosineen ja ajokaluineen
ja sieltä sitten vasta ajaa pitäjän keskukseen, kun kerran
monta vertaa helpommalla
sai matkan
suoritetuksi.
Nyt vasta alkoivat kirkkopaatit
jäädä hoitoa vaille
ja rapistuivat
vähitellen.
Uusi aika oli alkamassa. - Toisen
veneen kohtaloa ei muistettu,
mutta toinen oli poltettu nuorison helavalkeana
ja naulat oli tasattu talollistenkesken.
Oliko
tämä se "paatti", joka ajelehti Mäkilän nurkissa, ei ole tietoa,
Myoskin kerrottiin,
että yksityisillä
taloilla oli verrattairi
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kookkaita kuir uja, joilla tehtiin kirkkomatkoja varsinkin sen
jälkeen kun isot yhteiset veneet oli hyljatty. Tämä on varsin
luonnollista, sillä vanhoja tapoja ei yht'äkkiä pyyhkäistä käytännöstä, vaan ne katoavat vähitellen, vaikka ne olisivat jo kadottaneet varsinaisen mer kityksensa.

*
Kaukolan kylässä eivät vanhimmatkaan muista ol'een suu:
rra kirkkokuir uja, Jos siella on ollut, niin ovat ne kadonneet
niin varhain, ettei muistitieto ole mitään säilyttänyt. Tuskinpa'
siellä on niitä silti käytettykään, sillä muistitieto tuollaisista
seikoista kestää vuosisatoja, joskin hämäränä. Joka talolla oli
täällä oma kuirunsa, joista useimmat oli Tammelan seppa tehnyt. Monissa oli 3 airoparia, kuten esim, Jaakkolan ja YliHuoku nan veneissä. Kaaret oli niissäkin tietenki~ kiinnitetty
puunauloilla ja koko muoto jaljitteli suurempia paatteja. Niitä
ohjattiin melalla. Istumaan sopi 3 henkilöä rinnakkain, yksi
kumpaankin airoon ja kolmas veteli molemmilla. Kokkaan ja
samoin perään sopi 3 tai 4 henkea. Huolimatta siitä, minkä
talon vene oli, pääsi siihen mukaan, jos vain tila salli. Omistaja piti perää. Joka talo piti kuirunsa kunnossa tervaten ja
korjaten sitä tarpeen vaatiessa. Mitään suojakatosta ei veneillä
ollut ja niitä säilytettiin kylän yhteisellä rannalla Kivinokassa
maalle 'vedettyinä. Talveksi ne pantiin kumollecn, eipä edes
airoja viety pois.
Ruumiit kuljetettiin kirkolle paatin per apuolella, jolloin
etumrnaisilla airoilla vain soudettiin, Myöhemmin, 1880-1uvulla,
kun tiet alkoivat parantua, kuljetettiin taysikasvuisten maalliset jaannokset hevospelillä hautaan, kun taas nuorempia vieti in edelleenkin vesiteitä.
Veneillä kuljettiin
tavallisesti kylän alta Hevonierneen,
mu tta jos sattui myrskysaa. ei uskallettu ulapalle, vaan Iiikuttiin pitkin rantoja. Naiset kuljettivat kirkkotamineensa täälläkin nyytissa mukanaan ja pukivat ne päälleen vasta låhellii
kirkkoa. Miehet käyttivät kir kkomekkoa .. - Letkulaiset kuuIuivat käyttäneen kaukola laisten ja muiden sen puoleisten asuk-

13

kaiden paatteja kir kkoma tkoillaan. Varsinkin Saaren torpan
suuri vene oli suosittu, se kun sopi niin hyvin matkaankin.
Kaukolan
veneitä käytettiin muuhunkin kuin kirkossakäyntiin. Niillä mentiin Saaren torpan lähistölle heinään ja
siellä viivyttiin viilokomäariå. Veneeseen asetettiin työkalut,
eväät ja suur i kaljatynnyri. - Sitäpaitsi 'kuljettiin niillä Pihtikoskella myllyssä. Siellä nimittäin oli Kaukolan lahkornylly.
Saaren torpasta taas tehtiin myllymatkat Forssaan. nekin ve.neellå.
Kaukolan vanhojen kuir ujen kohtalo kuului olleen sama
kuin Hykkilankin,
Useat niista poltettiin- kokkona helatorstaina.
ain
muisti Yli-Huokunakin talonsa vanhan veneen
joutuneen tekemään viimeisen palveluksensa.
Vasta tällä vuosisadalla on uudenmallisia varsinaisia veneitä ruvettu tekemään. Lunkaan kansakoulunopettaja Aukee
tuotti kotipuoleltaan Tyrväästä veneenr akentajan, joka sitten
valmisti Kaukolankin taloilie niiden nykyiset ter avapohjaiset
paatit,

*
Lienee syytä vielä mainita Kaukjärven veneistä, vaikka ne
eivät varsinaisia kirkkoveneitä olleetkaan. Täälläkin
kuului
olleen joka talolla oma paattinsa. Yhteistä ei kylällä ollut,
mikä- onkin luonnollista, sillä Kaukjarvi on niin kapea: ettei
suurempaa alusta kaivattu, vaikka olisi tuuli käynyt kovem.paakin, sillä se ei jaksa kohottaa pienen järven aaltoja liiaksi.
Sitäpaitsi olisi ollut tyonhukkaa muutamaa sat.aa metriä var.. ten ryhtyä yhteise-n ajopelin tekoon. Kuirut olivat 2-airoparisia ja niitä säilytettiin nuottahuoneissa mikäli noita katoksia
vain oli. Niitä käytettiin kalastukseen .y.m, Kun kirkkoon
mentiin, soudettiin Talvisten lahteen ja sieltä oikaistiin jalkaisin polkua pitkin. Vaattei!a ei muutettu.
"Hyvissä vaatteissa.
mentiin, ei siinä mitään hankkimista ollut", sanoi eräs ukko,
kun kysyin häneltä, kuuluiko kaukjarvelaisten tapoihin .Jiankkia" itsensä kirkon lähellä kuntoon. Mikäli taas kojolaisia ja.
t.eurolaisia kulki tätä tietä, niin he jättivät Kaukjårvella arkitamineensa tuttuihin taloihin ja pu kivat parhaansa päälleen.
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Tästä he sitten jatkoivat
Useimmiten he kuitenkin kävelivät arven ympari.
Varsinaisia kirkkokuir uja on siis ollut \Vain noissa neljässä
ioiskenmainitus5a kylasså, Aika on vähilielleh uusien kulkuvälirieiden tultua käytäntöön vienyt ne men essään, niin että ny'kyaan . anhojen asioiden penkojalle void I n kertoa vain håuistoja. Ikävä vain, että kehitykse kulku tuodessaan
,,..j.i...,.---.....<"-',+. ii myös mukanaa
vanhaa ja kaukapa liiånkin paljon.
"mä tulee m'eleen, kun ajatitä T mmelankin kylät ova
adottane t, kun ne vät
.neet yhteiset kesäiset kirkkoma
1. K

I

I

Ku näytti mielenkiintoiselta kansan m istitietoia Tammelan k rkkoveneiden rakentamisesta varmentaa a~tavissa olevilla asi .kirjatiedoilla, ryhtyi allekirjoittanut
~l korrkirjoista
etsimään sen miehen nimeä ja elinaikaa, jonl
ka sa muistaa
Riihivalk .ian ja Kallion kirkkoveneiden
råkenta:'aJksi, Se
tieto, että 'yseellinen mies oli tullut Lurrkaasta Riihi alkaman
Kaapolaan
otivävyksi, antoi tarvittavan
ohjeen ta sä etsimisessä, Maa:iskuun 18 p:nä 1B26 vihittiin vUO'kraaj~POika
Antti ]aakonp ika Lunkaan Nissilästä ja tullisen
leski Anna
Katariina I-leik ntytär Riihivalkaman Mar kl ulasta (Ka p~olasta), Vuosien 1 25-31 kirkonkirjoissa esiinty
. Antt J aakenpoika Kaajio an isantana. Antti Jaakonpoika
..s oli 'brk'koveneiden raRe taja, Hän oli syntynyt 22, 4, 179 ja cuoli :"
2. 3. 1857. Vaim nsa Anna Kaisa tai Katariina oli s_ntiynyt
1779 ja kuoli 1 6 .
Kun Antti J aJ oripoika oli jo 31-vuotia5muuttaess an Rii'hivalkamaan, .niin 0 hyvin todennäköistä, että hän Ii 'o1lut
mukana Lunkaan ja
lokilan kirkkoveneitäkin teke
siinä kait opirikin
anut..
äiden kylien veneet olivat 111 vanhimmat ja varrnaar tehdyt J
nnen 1826, jonka vuo en jalkeen vasta Riihival caman ja Ka l''QD kirkkopaatit 0 voitu
tehdä,
~E.A,

I

Vanhan kansan muistel \ ia Tammelan
kerjäläisistä.
Maamme järjestetyn koyhainhoidon t rkoituksena on ollut
kerjuun estäminen. Koyhainhoitolakeihir
oli otettu SUOFar:
aisia määräyksiä ker juun vastustamisesta.
] 0 Ruotsin vallan
aikana Suomessa 'kiellettiin kerjuulla kul eminen oman prtajän ulkopuolella.
V:n 1852 koyhainhoitoi aki kielsi kerjaamisen omassa pitäjässäkin.
Kaikista toime piteistä huolimatta
kerjaarninen oli yleistä lS00-luvulla ja v elä 1900-luvun alussakin.
.
.
Tamme~an v~~~:~1pi väest.ö ~uist~a I~YVin miten ,yl~isesti
ennen kulki ken alaisia. V arsinkin nälkävuoden lE67 arkana
avunpyytäjät
olivat alinomaisia vieraiti.
Monet olivat oppineet niin kerjäämisen taidon, etteivät I itäneet sitä ollenkaan
hapeana. Moni oli niin laiska, ettei /viitsinyt mitään tehdä.
Muutamat eivät olleet koskaan opetelleet mihinkään työhön,
toiset olivat taasen niin saamattomia/ etteivät saaneet mitään
"aikaseksi".,.Oli
paljon sellaisia il misiä, jotka mieluum-nin
hakivat toisilta kuin itse ansaitsivat.
He olivat unohtaneet rehellisen työn teon."*)
Bitäjä oli jaettu piireihin, joiss kussakin oli kunnan valitsema pii rimies, Tämän velvollis utena oli huolehtia piirinsä
köyhistä hankkimalla puutteena isille kunnan varoista avus'~) Kertoja
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tusta sekä estäen siten kerjaamistä.
Kuitenkin köyhät kulkivat pussit olalla talosta taloon. Varsinkin syksyllä riihenpuimisaikaan monella koyhalla oli tapana kayda taloissa "puuroksesa". "Läikkiloodallinen" annettiiin uutisviljaa "puuro~tajan'' pussiin. Muutamista taloista saatettiin tutulle pyytajalle
antaa kokonainen kappa r ukiita, J oku emäntä tarjosi lämpimän uutisleivan pirtin ovensuussa seisovalle kyyryiselle ukolle.
J oulun edellä mokkien asukkaat kulkivat pyytämässä lihaa, ohr ajauhoja, kakkuja sekä muitakin ruokavaroja.
Jos vähävaraisemmilta
henkilöiltä, molckiläisiltä tai torppareilta, kuoli lehmä tai hevonen, taikka heille sattui tulipaloonnettomuuksia, ~i~n he kiersivät pitäjäl1ä pyytämässä rahaa
onnettomuustapauksen
korvaamiseksi.
Tavallisesti heillä oli
mukanaan jonkun tunnetun pitäjäläisen antama todistus heitä
kohdanneen onnettomuuden todenperäisyydestä.
Oli useita tunnetuita kerjäläisiä, jotka kulkivat Tammelassa. Monet niistä olivat luonteeltaan omituisia ja jonkunverran mielenvikaisia.
Seuraavissa luvuissa on esitetty tamrnelalaisten muistelmia parhaiten tunnetuista .Jculkevaisista".

1.

Hipsu

[N'yholmi},

Tammelan
kirkolta
kulki "pu~uoksesa" laiha, pienehkö
mies, nimeltä Hipsu, joka sanoi: "Minä olen kirkonvartija ja
vaatteiden valmistaja".")
Hänellä oli huoneet kirkolla ja hän
oli kauan aikaa 'kirkonkellojen soittajana.
Hän käveli taajoin
askelin, "viekkaasti .niinkuin naisihminen".
Saapuessaan taloon puurokseen
puhdas "haarapussi" olallaan hän lausui:
"Väännän siellä raskaita kelloja, enkä saa kun 12 kopeekkaa
ruumi ilta". Hänelle täytyi sanoa, että on hyvä onni, kun miehinen kerjäläinen tulee ensimmäiseksi puu.rokseen.
Hipsu oli hepsahtanut.
Hän asui tyttärensä kanssa, joka
oli ompelija, Erikoisesti Hipsu pelkäsi kaiirrneita ja sonneja.

kilän

';') Kertoja
kylästä.

ent.

talon

emäntä

Fredrika

Nissilä,

7-1-Vuotias,

Hy k-
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Sentähden häntä usein uskoteltiin. Kerran hän käveli kirkosta
virsikirja kädessä ja näki erään miehen tulevan polkupyörällä
Mustialasta päin. "N äittekös -kelettä?"
hän sanoi nissilåisille,
jotka ajoivat hevosella kirkolta päin. Siihen aikaan ei polkupyöriä vielä paljon nähty. Forssan herrat niitä ensimmäiseksi
käyttivät.
Niissä oli etupyor a hyvin korkea ja takapyor
oli
pieni "pitäen pahaa puhinaa".
Hipsu luuli polkupyöriä pir uiksi juosten toisinaan niiden perässä pitkiä matkoja.
Kerran Hipsu tuli Hykkilan Erkkilään ja kysyi: "Misä
emäntä on?" Vastattiin:
"Taposa". - "Misä taposa?" kysyi
Hipsu. - "Humalien taposa", kuului vastaus. Emäntä oli ottamassa hurnalakoynnoksia seipäistä.*)
å

2. Huhuiin. (Huhtaan)

Aaro, (Kamari-Aaro,

Aaron Kanssila),

Huhtaan Aar o, jota myöskin sanottiin Kamari-Aaroksi, oli
kotoisin Jokiläänistä jostakin torpasta. Ollen "pienestä alkaen
pehmeäpäinen ja tyohaluton"
hän joutui ruotuun elatettaväksi."'*) Siinä' hän ei kuitenkaan viihtynyt, vaan kerjåili
ympäri pitajia. Lapset pelkäsivät tätä parrakasta miestä, kun
hän tuli heitä' vastaan.
Hänen silmänsä olivat nurin päin ja
suu ammotti auki. Mustat hiukset harottivat pörröisinä. Ruumis oli tanaikka ja notkea. "Ukko söi kolmea miestä vastaan.
Koko aija oli likainen, riiimkuan hän olisi ollut vuosikausia r iihellä; hänen vaatteensa lian mustaamia, niinkuin saunan kiukaasta nostettuja.?"?") Pieniä kelloja ja kaikenlaisia muita heIyja riippui vaatteista. - Tämän kerjalaisen luonne oli 'kopea
ja itsepäinen.
Huhtain Aaro veti kesällä kasirattaita, joiosa oli useita sakkeja täynnä vanhaa romua, "ämpäreitä, sarrkakannuja, lakkilelokereita, livekivipur kkeja, suutarin' ja räätälin tilkkuja j.n.e."
nomukuormansa
hän kuljetti Humppilaan.
Toisiin säkkeihin
*)

Kertoja talon emäntä Amalia Mikkola, Hykkilänkylästä.
Ker toja mökki läirien Maija Seppälä, Lunkaan kylästä.
-,
***) Kertoja Anse lrni Riihimäki, torppari, Hylckilän kylästä.
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hän kerjåili leipää ja viljaa. Varsinkin syksyisin riihenpuimisaikaan hän ,,jyvästi". Kummaa piti olla paljon. Talvisin hän
kuljetti tavaroitaan kelkalla. Tiettyihin "kortteeripail<ikoihin"
hän jätti runsaamman varaston ottaen sen taas mukaansa toisella kerralla. Hänellä saattoi olla 4-5 säkkiä rukiitakin.

Aaro rattaineen.

Kerran Huhtain Aaro .pyysi jyviä Loimosten Ylitalon isän
näItä. Silloin tämä toi suuren, viljaa täynnä olevan säkin aitan
,
portaille ja tarjosi koko säJkillistä .ru'kiita ker jalaiselle. Mutta
Aaro rupesi kiroilemaan ja sanoi: .Oleks sa hullu, luuleks sä
niin paljo mun jaksavan rattailleni nostaa". Viljasäkki jäikin
aitan portaille.
"

Usein Aar o myi viljaa pannen saadut rahat salaperäiseen
saastopailokaansa. Vähävaraiset henkilöt lainasivatkin häneltä
JYVla.

Oli sellaisia taloja, joihin Huhtain Aaro ei poikennut. Hän
oli joskus niissä käynyt saamatta hyvää kohtelua osakseen.
Hän olikin "passattava mies", vaatien itselleen väkevää kahvia. Aaro joi myöskin vakijuomia ollen rapajuoppo.
Lapsia
hän löi rautaisella vakapaisella kepillä, jos nämä kiusoittelivat

),,9

hanta, Aaro arjåsi helposti. Kun häneltä kysyi toista kertaa
jotakin asiaa, niin hän ankottåen murahti: .,Ku minä äsken
sen jo sanon, en mä stä ennää sen paremmin .tie selliittää".
Kerran Huhtain Aaro oli yötä Saaren kartanon renkituvassa. Aarnuyolla sinne tuli "taksvärkkipoika"
odottelemaan
varhaista työhön lähtöä. Silloin Aaro kovalla äänellään heråttaen muut pirtissä nukkujat ärähti: "Poika, älä me sinne pe
rälle, siellä tulee ahr iilokaita, tonttuja ja iir ial'
Välistä hän
<olipitkän aikaa puhumatta vetäen vain uskollisesti romukuormaansa maantiellä.
Niinä aikoina hän ei vastannut tuttujenkaan vastaantuli-joidenkysymyksiin.
Kruununmiehiä hän pel'kasi, Sentähden muutamat kiusoittelivat häntä ja uhkasivat
viedä hänen romukuorrnansa Forssan nimismiehen tarkastettavaksi. Silloinkos Aaro rupesi kiroamaan.
Huhtain Aaro oli .Jcor tteer ia" usein Hykkilån Nummenpään torpassa. Sieltä hän meni Loimosten Ylitalcon, jatkaen
matkaansa
edelleen Teuron Viikarin taloon. Kun Ylitalon
isäntä viimeistä kertaa keskitalvella kyyti Aaroa Teuron kylään, niin hän oli asettanut kaksi lehmänkelloa aisaan, Aaro
kuoli sitten keväällä "perunankylvön aikaan" yli 70 v:n ikaisena. Hän oli Nummenpään torpasta lähtenyt Loimosiin ja
eksyi tällä matkalla metsaan, joutuen Isonsuon syrjään Oksjärven rantaan.
Väsyneenä hän oli asettunut musta paallys'taloki yllään rannan sammalmättäälle lähelle Jussilan sammallatoa nukkumaan ikuista untaan. Käsirattaiden toinen pyörä
oli painunut suon liejuun. Rattailla oli romua ja lisäksi lihaa
ja leipää sisältävä ruoka-arkku.
Lunkaan Pietilän isäntävainaa
löysi kuolleen kerjalaisen.
Haettiin nimismies paikalle, joka.
totesi, ettei ollut tapahtunut mitään ....
väkivallan tekoa. Nummenpään isäntä vei kirkolle Aaron ruumiin, joka kunnan kustannuksella haudattiin.
Tästä on kulunut 4---5 vuotta.
3. Juha Paussi (Pata-Jussi, Kupari-Jussi).
Juha Paussi oli hyvin tuttu kerjäläinen Tammelassa, j okioisissa ja Humppilassa. Tämä tumma, pulska kolmikyynäräinen
'mies,: jonka :pitkät, vaaleat huuli viikset liehuivat molemmin
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.puolin, kulki "paha vicoli kainalossa ja kauha- ja kurikkapussi
selässä". Hän oli vanha kaartilainen ja sanoi itse, ettei hän ole
"mls.saan kirjoissa eikä kansissa". -Vihdoin saatiin tietää
hänen olleen Hausjärveltä kotoisin.
Tullessaan taloon Juha.
Paussi istui penkille ja odotti, kunnes hänelle tuotiin pyytämättä ruokaa. Sitten hän antoi emännälle vastalahjaksi kauhan tai kurikan.
Näiden valmistamistaidostaan
hän olikin
ylpeä. Hänen tapanaan oli sanoa: "Ku moni kauhaa koittaa,
niin tulee lusikka ja ku lusikkaa koittaa, niin tulee pesälesti".
Eräässä talossa oltiin juuri aterialla, kun Juha saapui
sisaan. Silloin hänelle sanottiin: "Kyllä juhalle annetaan ruokaa sitten vasta, kun muu väki on aterioinut".
Mutta Juha.
vastasi, "että hän tarvitsisi päähänsä säkin siksi aikaa, ettei
hän näkisi toisten syövän".*)
Kerran Juha .Paussi nähtiin juoksevan kovaa vauhtia pit.kin Kydön kylän kujia. Kun häneltä kysyttiin mikä kiire
hanell.i on, niin hän vastasi: "Minulla on sentakia kiire, kun
joulun tähän nälkäseen kylään kuolemaan".
Joskus J uhaa kehoitettiin pysymään paikoillaan ja tekemaan säännöllisesti
työtä. Silloin hän antoi vastaukseksi:
"Kyllä minä sen tien, että työllä elää, mutta minä koetan
elää helpommalla". Hän meni kerran halkometsään _ja aikoi
hakata halkoja. Siellä hän rupesi katselemaan puiden )atvoja.
ja sanoitoverilleen:
"Kyllä täällä on leipä korkealla, kyllii,
minun täytyy alempaa saala".
Toisinaan Juha Paussi kokeili Forssan luumyllyyn luita.
Kerran hän kantoi luurnakasiiniin sakkia, jossa oli kokonainen
"vasikanraato".
Makasiinin ovella hän sanoi: "Kyllä tehon
etu puolelle jokainen kassaa kaataa, mutta perälle ei joka mies
viekkaan". Niin Juha tyhjensi perälle sakkinsa, eikä kukaan
huomannut, että hän jätti makasiiniin kuolleen vasikan.
Pata-jussi "oli kova hullujans puhumaan", vibkas ja" sukkelapuheinen mies. Taloon tullessaan hän sanoi, että tiet hänet
toivat tänne. Kerran Kydon kylän kauppias oli ottanut Juhan
*)

Kertoja
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.rekeensa. Silloin tämä sanoi tuttavalleen, joka tuli vastaan:
"Tä,ssä menee Iuukauppias ja muu 'kauppias".
Kun oli uskonnosta puhe ja kysyttiin, mitä lajia uskoa
Jussi oli, niin hän vain sanoi: "Kyllä ne kaikki nyt ovat uskovaisia, minkä päälle he uskovat, kissan vai koiran".
J u:ssin saapuessa kylään "pantiin tanssit toimeen", Hän
oli hyvä "pelmanni".. Kruununmiehia hän kuitenkin pelkäsi.
Viimeiset päivänsä Jussi vietti Tammelan kunnalliskodissa,
jonne hän sairastuttuaan joutui.
4. Maisteri Laamanmi (Laastroklea),
Hykkilan kylässä asuva torppari Selmi Riihimäki kertoi
mielellään maisteri Laamannista, jota myöskin sanottiin Laastr okaksi. Tarna kerjäläinen oli kolmikyynar ainen, "hiukan 'etuvaara mies: Hänen olkapäilleen oli suvet talvet pitkä "kapTotti"heitettynä,
Kun lapset näkivät lAänet tiellä tulevan,
niin h~ kiireesti juoksivat
sisaån äidilleen sanomaan:
"N yt
maisteri saapuu!"
Maisteri Laamanni oli jo kouluaikoinaan ruvennut .,pehmiimään". Hän oli ollut jo vähän aikaa opettajanakin, mutta
Icu.n hän kepitti lapsia, niin hänet erotettiin toimestaan, Siitä
alkaen hän vietti kulkijan elämää.
Herraskaisissa paikoissa maisteri Laamanni tervehti kädesti
pyytäen heti taloon tullessaan- "aamustruunaa"
(= kahvia),
Kahvia juodessaan hän "muokkasi kaikki sokenit". Hän pyysi
taloista vain aterioita haluamatta mitään mukaansa.
Herra",
miehen tapaan hän ei kuljettanut mukanan pussia niinkuin
,muut kerjäläiset,
"Sortuukinsa" taskuun. hän saattoi panna
herkullisimpia
paloja.
Erikoisen ahmatti hän oli syömään
sianlihaa kastaen tätä "niinkuin korppua kahveeseen". Peru"
noita hän vihasi ja kirosi pitäen vain raätikoista. Pannukakkuunkinhänen
mielestään oli pantava räätikkää.
Maisteri Laamanni vihasi lapsia ja sikoja. Viimannin torpassa hän kerran pakoitti lapset kiipeämään "muurin päälle,
Ieivinuunille" päästämättä näitä sieltä pois, ennenkuin perheen
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äiti tuli sisaan ja rauhoitti
peljastyneet
lapset.
Kirkonkylän
Rauhaniemen
talon sika oli joutunut
veräjän rakoon.
Maisteri
Laamanni
sattui siitä kulkemaan
ohi, mutta hän ei poikennut
auttamaan,
vaan jatkoi matkaansa.
Seuraavassa
talossa hän
kertoi, kuinka: "Rauhaniemen
sika veisasi katumusvirttä
ver aJan raossa" .
. Kerran Hykkilan
Ketolassa oli tuotu l11.aisterille vuoteeksi
kylmiä olkia. Tämä vilustui ja sai kuolemantaudin.
"Tramp. pari-Heikki"
(kirkonurkujen
polkija)
otti hänet luokseen ja
hoiti häntä viimeiset ajat. Maisterin sairaus kesti kaksi viikkoa,
Sinä aikana Heikki sai kunnasta
apua.

5. Pirkkalan

Viinu (Pitsi-Viinu) .

. Kallion kylässä muistetaan
hyvin Pirkkalan
Viinu, joka
oli Pirkkalan
pitäjästä
kotoisin.*)
Häntä sanottiin
myöskin
Helistenin
Viinuksi. miehensä
nimen mukaan.
Hän oli miehestään erossa.' ~ies kuhki päiväläisenä
Liesjårvella.
Kun Viinulta kysyttiin, mitä varten hänen miehensä oli hänet jättänyt,
niin hän vastasi:
"Kai minä olin niin julma, ettei se huolinut
minusta".
Toisille hän sanoi: "Kai se ei ollut laita mies, kun
hän minut
niin jätti".
Koskaan hån ei maininnut,
.kuinka
kauan hän oli ollut naimisissa.
Hänellä oli ollut lapsikin, joka
pienena oli kuollut. - Viinun
ikää
ei kukaan
varmaan
tiennyt.
Viinu kcr jaili, teki vispiloita, kehräsi ja virkkasi
kauniita.
pitsejä,' joita hän myi ja antoi emänniIIe lahjaksi. Kesällä hän
tappoi taloissa luudalla
kar pasia, niin että 'seinät jysahe.ivat.
Itse hän .keitti hyvän kahvin pyytäen vain ruuan taloista.
Hän
ei kerännyt
leipiä, joskus vähän "puurosti".
Hänellä oli mukanaan pieni valkea likainen nyyti, jonka hän öiksi pani päänalaisensa alle. Usein hän päivälläkin
lepäsi tämä nyyti pään
alla.
Tässä nyytissa Viinu säilytti rahansa,
virkkuulankansa,
pitsinsa ja leivånpalansa .
.*)
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Viinussa oli joku sisainen vika. Häntä usein .myokkaytti
eli oksennutti". iPlän puhuikin niin harvaan, ei juor unnut paljoa. Omaa kohtaloaan hän valitteli lohduttaen itseään sill.i
ajatuksella, että hän tarvitsee niin vähän ruokaa, ettei hän
nälkään kuole, sillä hän on tottunut nalkaa näkemään .. Viinu oli kokenut 1867 nälkävuoden raskaat ajat. Hyvin mielellään hän söi "piepoa" eli talkkunaa.
Kun hän metsissä yksikseen teki vispilöitä tai virkkasi, niin hän .puhui itsekseen: ."Täytyy tästä lahtea kylään, että saa "piepoa".
Viinu ei käynyt ,kaikissa taloissa ollenkaan. Pienemmissä
asunnoissa hän oli aina .Jcortteer ia" kulkien taloissa vain ker
jaamassa.
Varsinkin hän poikkesi yöksi sellaisiin torppiiu,
joissa oli lämpöisiä huoneita. Hän ei mennyt lapsirikkaisiin
perheisiin, sillä hän ei pitänyt lapsista. Han vihasi lapsia siitä
syystä, että nämä "yahtasivat" häntä. Viinun ulkomuoto löinnosti lasten mieliä. Hänellä: oli saappaanterät jaloissa, Kun
hän tuli taloon, niin hän saattoi sanaakaan sanomatta kyyryssä
kyykyttaa keskellä lattiaa pitkän aikaa, ennenkuin laski .nyytinsä johonkin nurkkaan ja oikasi Iepaamaan. Lapset nauroivat hänen omituisuudelleen, vaikka vanhemmat belsivätkin.
Kerran Viinu lähti torpan vaimo Aino Laakson kanssa
Forssaan lausuen mennessään: "Et sunkas sinä kehtaa minun
kanssani Forssaan tulla. Minä olen niin vanha ja minulla on
saappaanterätkin
jaloissani.
Olen niinkuin eläin ruskeessa
hameessani". Matkalla Forssaan Viinu istui lepäämään .keskelle "santasta tietä".
Hänen toverinsa odotti, kunnes hän
alkoi jatkaa matkaa. Viinu ei välittänyt itsestään mitään.
Hän saattoi oikasta penkille, paljaalle lattialle, latoihin i. n. e.
Kerran Viinu oli eräässä Kallion kylän talossa emännän
käskyläisenä. Hän kaivoi perunoita, toi papumaalta paJkoja:
antoi sioille ruokaa, oli riihella olkia sitomassa j. n. e. Poislähtiessään hän oli vihainen, kun hän ei saanut mieleistansa
palkkaa.
Viinu kertoi monessa paikassa, kuinka hän siellä
talossa teki työtä ilman palkkaa, ",Kun sentään kehtasivatkin
mun palkkani pitaa", hän toisti. Isannan' vanhat risaiset huopasaappaat oli hänelle annettu.
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Loppuaikoinaan Viinu jutteli mielellään politiikkaa ja puolueasioita. Hän tiesi eroittaa "porvarit ja poroporvarit".
Riihivalkaman Anttila kysyi häneltä kerran: ,.Olenko minä porvari?" Viinu vastasi: "Ei, te olette vain poroporvari".
Viinun
hiukset
olivat suuret ja tummat.
Sillanpään
emantä sanoi hänelle kerran: "SittenKun te kuolette, minä otan
palmikkonne".
Viinu lupasi sanoen: "Ota .vaan, kyllä sen sis
saat".
Kun Viinu oli viimeistä kertaa Sillanpään torpassa, niin
hän yhtäkkiä lakkasi kehräämästä, "pisti pellavan mykkyran
naulaan" ja sanoi menevänsä "Niittu-Sipilään".
Lähtiessään
hän lausui: "Menen nyt vain sinne Niittu-Sipilaan, että saavat
säkkiä Sipilässä, kun ensin kehrään siellä".
Viinu kuoli äkkiä Forssassa.
6. Pääjärven

,

Kaisa (Karuaholli),

Pääjärven Kaisa oli Mäkilän talon entisiä tyttäriä Paajår- .
ven kulmakunnalta.
Suku oli menettänyt talon ja tyttärien
piti ruveta. palvelijoiksi.
Kaisa kun oli .Jcolho" nuoresta
alkaen, niin hän rupesi kerjailemaan.
Tudlessaan taloon kontti
selässä hän tahtoi saada kahvia hyvän kerman kanssa".")
"Hän valitti olevansa sisälmyksistään viallinen, sanoi malon
kalvavan, jonkatakia hän pyysi emänniltä ryyppyjå,
Hänelle
annettiinkin roppir yyppyja ja makearyyppyjå
eli viiniryyppyja. Kaisa oli hyvin perso vakijuornalle ollen juovuksissakiri
välistä. Hän sanoi viinan tekevän hyvää lapamalolle. - Oli
se Kaisa aika Karvahalli!"
Taloon saapuessaan Pääjärven Kaisa kertoi, miten paljon
hän sai edellisestä paikasta ja kuinka hänet vietiin kamariin
maata "hyvään petattuun sohvaan". Sellaisia puhuessaan hän
toivoi talonväen tulevan anteliaarnmaksi.
Välistä hän kylla
huomautti: "Minä kehun vain, vaikkei niin ollukkaan",
Kerran hän .kertoi Hykkilan Könnöllä,' että '\hänet pidettiin Hevo'1')

Kertoja

maanviljelijä

Vihtori

Jussila

Hvkki län kylästä,
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niemen Mansikkamaesså niin hyvänä, että hänet pantiin kamarin taka maata. (Kaisan piti sanoa että hänet pantiin takakamariin maata) ..
Pääjärven Kaisa kerjäsi taloista aterioita, voita, maitoa,
viljaa, pellavia ja villoja. Vastalahjaksi hän toi emannille kuusen oksista tehtyjä 'huiskia, joilla pestiin puupyttyjä ja patoja.
Hän oli usein yötä Huaivalan suutari Forsmannilla.
Siell.i
han asetti pirtin kattoon nuoraan kuivumaan kuusenoksia.
joista valmisti huiskia, Keväisin hän teki emånnille vispi1öitä.
Talvisin Kaisa asui pitkiä aikoja sisarpuoliensa mökeissä
Pääjärvellä.
Silloin hän kehräsi ja rkutoi sekä myi "pannittaisin" syksyllä puurostamiaan rukiita. Kevään tullen hän lähti
taas kerjäämään.
Huvittaaikseen nuoria hän oli niille puhemiehenä.
Esim. Hykkilan
J ussilan isännälle hän "toimitti
ernantaa".
"Kaisa ei kuitenkaan saanut nairuiskauppoja toirneksi, - ei luotettu naispuhemieheen. Vanhempana hän Iakkasikin tästä toimesta, kun ei mitään asioista tullut".
Yksinäisenä naimattomana ihmisenä Kaisa ajatteli aikaisin kuolemaansa,
Hän teetti itselleen arkun asuessaan Huuvalan Heikkilän talossa. Myöskin kuolinvaatteet hän valmisti
.arkkuun,
Hänen päivänsä päättyivät kunnalliskodissa 20 v:
,
sitten.
7. Sojiia' (Li-plasha, Lim plaska,

Riplaslea, Iunttan.poo},

Hienoimpiin kerjålaisiin kuului Sofiia,' joka eli J okioisten
Lintupajun ipiir'ista jahtivoudin tytar, 'Osasi puhua .ruotsia : ja
kutsui isäänsä "faprikööriksi".
Mielenvikainen
kun hän oli,
niin hänet oli pantu ruotuun.") Siinähän ei 'kuitenkaan pysynyt, vaan "leijaili kerjuulla".
Hänen jalkansa oliva:t 'kipeät,
;,rievuilla käärittyinä".'
Niissa 91i mätää, "libakuolema, kalpranti". Keppi kädessä hän ontuen kulki. Usein hänet talutettiin talosta toiseen taloon tai vietiin Iievosella. Sofiian äiti oli
povatessaan aina sanonut: "Rypopyläpi, piikkipysty. kunttanpoo". Siitä syystä tytärtä ruvettiin sanomaan myöskin junttan';')

Ker toja maanviljelijä

Juha

Vihtori

Jussila

Hykki län

kylästä.
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pooksi..' Tästä haukkumanimestaan Saha aina suuttui ku.suen
itse itseään röökinäksi. Hän oli "isonen olevinaan", hänen
pussinsakin olivat puhtaimmat kuin muiden kerjäläisten ja
kahvipannu oli hänellä aina mukana.
Itse hän keitti kahvia
Hän oli saita kerjåten myöskin rahaa, jota säilytti tavar apusseissa leipien joukossa. Kerran Sofiia meni Turkuun ja pyysi
siellä eräässä kaupassa vaihtaa 100 mk. Silloin hänet pidätettiin ja lähetettiin Tammelaan.
Luultiin hänen varastaneen
rahan. Niinä päivinä luettiin Turun Sanomista: "On tavattu
rikas kerjäläinen, Sofiia Ripland, jolla on 100mk. rahaa". Sof iia
pelkasi .kovasti varkaita.
Kun hän asetti pussejaan talon pirtin penkille, niin hän sanoi: "Onks toi piika - kele vaan
varas?"
Käydessään taloissa Sofiia saattoi eri kerroilla osoittaa erilaisia luonteenominaisuuksia.
Välistä hän oli niin suutuksissaan, ettei hänelle saanut yhtään ...puhua vastahankaa".
Toisinaan hän taas oli iloinen sekä onnellinen, lauloi ja tanssi.
Kerran Lunkaan Mäkilässä oli Iukukinkerit.
Porstuassa
Sofiia tuli pappia vastaan ja leviltäen ·kätensä hän sanoi: "Minä
rakastan teittia niin kovasti, että minä ottaisin teitin syliini
ja te saatte koko taivaan". - "Kirkonmäen pappi veti suutansa nauruun ja rneni menoaan".
8. Tammelan mustalaiset.
Inkoon puolesta kulki mustalaisia .. Ulla ja Pirje.") Ullalla
oli tytär sekä kaksi sokeata poikaa Kalle ja Hemmi. Näiden
mukaan oli Inkoon pitäjästä lähtenyt Fr ibergin rnummun lasten lapsia Maija ja Miina. Maija oli Kallella vaimona ja Miina
Hernmilla. Sittemmin Miina otti eron mustalaisista ja meni
Helsingin puoleen palvelukseen
joutuen siellä hyvään torppaan emännäksi. Maija oli ikänsä mustalaisten kanssa, kuoli
lähes 100 vuoden ikäisenä Tammelan kunnalliskodissa. Hänei·
läoli tytär ja kaksi poikaa. Toisesta pojasta tuli lakkiseppa
..,;.) Kertoja

mökin

va imo Mar ia Seppälä

Lunkaan

kylästä.
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ja toisesta sahantyömies. Tytär ei ole myöskään mustalaisena.
Edellä mainitut" mustalaiset olivat köyhiä, jotka kulkivat jalan
pussit selässä. Väriltään he eivät olleet tummia.
Toinen mustalainen, Kustaa Ar liini, kerjäsi .kulkuvaimo
Sandran kanssa. "Sandra oli Hallin J annen vanha morsian,
kotoisin Kuorevedeltä.
Ennen vihkimista Arliinillä oli kaksi
isoa Tiaijya poikaa. Sitten tohtori Granfeltti vainaa pakoitti
hänet rippikoulun käymään ja menemään vihille", Pian sen
jälkeen ÄrIiini lakkasi kerjaamasta ja rupesi Lunkaan Okslahteen tekemään työpäiviä. Myöhemmin hän rakensi Loimosiin Ylitalon maalle Haapalan torpan. Sitten hän saattoikin sanoar c.Ennen minulla oli pussi talona, nyt on oikea talo". Hän
joutui riitojen takia kuitenkin torpastaan pois. Perhe muutti
Forssan puoleen. Isä poikineen kuoli kapinassa.
J oulun edellä mustalaiset pyysivät "makeasti'" sianlihaa
ja .Jcakuksia". Mustalaiset Kustu ja Taava Toivonen oleskelivat erään joulurikin Lunkaan Okslahdessa viipyen siellä useita
viikkoja hevosineen tavaroineen.
He kerjasivat sivulta päin
tavarat kokoon ja antoivat usein kahvia talonväelle. Heidärt
oli tapana laulaa: "Ammattini nimi on Annas ja talonl nimi
on Pussi". . Kustu ja Taava Toivosella oli lopulta omat huoneet Okslahdella, Heillä oli 10 lasta,
9.

Vihtori Heinonen (Lolko-Vihtori, Lotskoivio, Herra
Heinonen, Maailman; Jussi, Flinkan Tussi),

uott

Tammelan kerjålaisista on tunnetuin Vihtori Heinonen,
jota nykyisin hoidetaan Tammelan kunnalliskodissa,
Hän on
kotoisin Kojon kylästä, suuri mies, .Jcrouvikasvoinen", Hänellä
oli ainakulkukauppiaan
laatikko selässään kudkien paikasta
toiseen.
Hänen tapanaan olikin laulaa: "Poika oli kotoisin
Kojolta, joka niin kauniisti laulaa hoiottaa.
Oli kulkenut
ympäri Suomenmaan, kirkasta kirstua kantaessaan ".") Vä..
lista hän lauleskeli: "Matkustin minä Kajaaniin, hajos siellä
'~) Kertoja

må.kitupa laisen

va imo Miina Sillanpää

Kallion

kylästä,
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kaikki kenkarajani",
Vihtorin laatikossa oli naskaleita, vuloja, silmåneuloja j. n." e., joita hän näytteli kuitenkaan niitä
myymättä.
Hän pyysi yösijan ja ruuan taloista.
MODe~n;
paikkaan hänet otettiin vastaan hYVU1 vastahakoisesti, sillä:
hanessa oli syöpäläisiä.
Öisin hän "tahkosi" niin itseänsä.
ettei talonväki saanut nukuttua.
Vihtori -käytti itsestään
nimitystä
"valtiopäivämies von
Heinonen".
Hän kertoi, kuinka hän oli ollut Mannerheimin
kanssa ilmaretkellä.
Hädän tullen he laskeutuivat keskelle
Majassuota Kajon kylässä.
Vihtori kävi ilmalaivan syrjiin
kiinni ja sai tikkuja sormensa täyteen. Ilmalaivan reunat oli-vat niin epätasaiset.
Kerran Vihtorin piti matkustaa ilmalaivalla taivaaseen.
Hän kuljetti sinneprofessoria, mutta kun tämä ei ollut autuas,
.niin ei paassybkaan perille. Laiva ei ollut kunnossa eikä voinut hyvin lentää. Varovaisuuden vuoksi Vihtori laski ankku'rin "roikkumaan" maahan köyden päähän.
Eräällä niityllä:
ankkuri raapasi kiinni pukin sarviin. Hän kiskoi köyttä ylös
J,tuuniien"
itsekseen: "MiJkäs siellä niin nytkii ja potkii?"
Vihdoin hän sai vedetyksi laivan ankkurin, jonka mukana tuli
pukki. Matkalla tämä oli niin .Jaahantunut'', ettei siinä ollut
enää karvaakaan jälellä.
"Vielä se piru sentään möö'käs",
kertoi Vihtori lopuksi.
jolko-Vihtori lauloi ja valehteli "urakalla".
Kylän pojat
kuuntelivat mielellään hänen kaskujaan 'kokoontuen iltaa viettämään siihen taloon, jossa hän oli yötä.
•
10. Vistin Santeri (Ressu Santeri),
Monet tammelaiset muistavat' Vistin Santerin, joka suuria
pussejaan kantaen kulki kerjuu lla. *)
Hän oli torpan poika
lJiesjärveltä.
Hänen oli vaikea oppia Iuikemaan. Hän ei pååssvt r ipille, vaikka kävi 7 v. rippikoulua. Numeroiden oppirni*) Kertoja Hyk ki län
.Anse lrn i Riihimäki.

kylässä

asuva,

55-vuotias

Mikkolan

torppari,

nen oli myöskin harielle työlasta. Rippikoulun aikana lukkari
opetti Santeria joka päivä numeroita tuntemaan.
Ne jäivät
hänelle kuitenkin arvoitukseksi koko hänen elåmanajakseen.
Nuorena
hän oli taloissa renkinä,
kuokki peltoja ja kaivoi'
ojia. Hän oli huono työmies. Ollen luonteeltaan omituinen
hän katsoi par haakseen viettää .Ylksinäistä elämäänsä kerjåten,
Omaa mökkiä ei hänellä ollut.
Vistin Santeri oli "karhumainen"
mies, lyhyt ja paksu.
Ruskeata partaansa ja pörröisiä hiuksiaan hän ei itse koskaan
siistinyt.
yhtä viihän hän kiinnitti
huomiota vaatteisiinsa
ollen repaleinen kiireestä kantapäähän.
Hänen
kaulastaan
saattoi riippua vanhoja takintaskuja. joissa oli rahaa ja leipää.
Retkaleita oli hänen vyötärölleen solmittuina.
Jos joku antoi .
Santer ille ehjät vaatteet, niin hän repi ne rikki. Muutamissa

Vistin Santeri.
kodeissa hänet puhdistettiin.
Niinpä
Järventaustan
kylän
Holmin töllissä oli "äijä väkisin ruokottu", parta ajeltu, tukka
, leikattu ja hänet kokonaan puettu puhtaisiin vaatteisiin. Vanhat syopalaisissa olleet vaatteet poltettiin. - Taloissa poika-
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lapset pilkkasivat
.beihin julmasti,

Santeria, sen tähden hän vihasi heitä katsoen
Tyttölapsista
hän piti .

.Vistin Santeri oli vahapuheirien
mies.
"Pyytäisin
vähän
."kirkonaikaista"
(kahvia); hän saattoi sanoa .. Hän piti kovin
kahvista juoden vaikka pannullisen,
jos annettiin,
Myöskin
.syomista hän pyysi sekä .keräilileipiä
pussiinsa.
Hän sai niitä
niin paljon kokoon, että voi myydäkin.
Ihmiset ostivat häneltä:
Ieipia hevosilleeri.
Muutamat/ kertoivatkin
Santerilla
olleen
rahaa saastossa.
Leipävarastoaan
hän säilytteli parhaimpien
ystäviensä
luona.
Hänen
ystävikseen
pääsi varsinkin,
jos
antoi hanelle ryypyn.
Sellaiseen taloon, jossa hän oli saanut
vakevampaa
ainetta, hän palasi pian takaisin.
Jos hånta 011
jossakin talossa kohdeltu huonosti, niin ei hän sinne pitkään
.aikaan poikennut.
Hänen piirinsä supistuikin
vucsi vuodelta.
Mieluummin
hän kulki Pyhäjärven
ja Kuivajärven
rannoilla,
Viimeisinä
vuosinaan
hän
poikkesi vain ystäviensä luokse.
Vistin Santeri vietiin myöskin monta kertaa kunrialliskotiin,
mutta hän karkasi sieltä joka kerta.
Hän 'kuoli ankariin tus'kiin erään talon saunaan ollen juuri liilokeelle lähdössä, kun
hän vaipui
polvilleen
kädet ristissä saunan penkin viereen
'kuoleman uneen.

Sanni Hinkka.

-----------.--------------------------

-------------------------------------

Nuorison leikkejä Lounais-Hameestä.
19, vuosisadan jälkipuoliskolla.
Kesällä suoritettiin ulkosalla monenmoisia palloleikkejä.
Jos oli leikkiin halullisia vain kaksi, silloin lyötiin .n, s. seinii-miekleaa. Valittiin sellainen sileä seinä, jossa ei ollut ikkunaa,
ja siitä n. 5--7 metrin jiaahan kaivettiin pieni Icuopppa, n. 10
senttimetrin levyinen ja saman syvyinen. Toisella pelaaj-ista
oli kädessään tavi (= maila). Toinen heitti pallon seinään ja
kun se kimposi siitä ulospäin, yritti toinen tavillaan lyödä sen
seinään taikaisin. Jos isku onnistui, täytyi lyojan mennä tekomaan s. o. iskeä tavillaan seinään ja sitten juosta pistämään
tavinsa kuoppaan:
Samaan aikaan yritti heittajå tavoittaa
palloa ja viedä sen samaan kuoppaan. Jos hän sai Ipallon
kuoppaan ennen kuin lyöjä sai siihen tavinsa, silloin menetti
lyöjä oikeutensa ja siirtyi vuorostaan heittåjaksi.
Leikin kestäessä yritti heittäjä ottaa n. s. Iyyryja, joiden
avulla hän myöskin voi päästä "lyöjäksi. Kun pallo kimposi
seinästä, eikä lyöjä sitä tavoittanut, yritti hänen takanaan oleva
heittäjä saada sen ilmasta käsiinsä. Jos hän siinä onnistui, oli
hänellä yksi lyyry. Ja kun niitä kertyi esirn, viisi, eri sopimusten mukaan taasen vaikkapa kahdeksan tai kymmenen,
silloin pääsi hän taasen lyojåksi. Jos pallo ehti pudota maahan, mutta heittäjä tavoitti sen silloin, kun se siitä kimposi
uudelleen ylös, oli sekin lyyry, mutta niitä tarvittiin puolta
enemmän kuin ilmasta saatuja lyyryja. Jos sattui niin, että
. pallo Iyojan iskusta lennähti seinään sellaisella vauhdilla, että
se siitä kimposi uudelleen lyotavaksi, ja lyönti onnistui, silloin
ei Iyojan tarvinnut
mel;nä ollenkaan takomaan, ja heittåja
menetti kaikki siihen asti saamansa Iyyryt.
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Myöskin enkelinsuuta v01t11nlyödä kaksistaan. Se tapahtui avoimella kedolla ja siinä lyöjä seisoi kuopan reunalla,
jolloin ylösantaja heitti pallon suoraan ilmaan, muutaman
metrin korkeuteen, ja sen alas pudotessa yritti lyöjä iskeä sen
uudestaan ilmaan. Jos isku onnistui, oli lyojån taaskin mentävä sovitun matkan päähän takomaan, jolla ajalla ylosantaja
yritti saada palloa kuoppaan ennen kuin lyöjä ennatti ipistaa
siihen tavinsa. Tässä oli sääntönä se, että aina piti lyödä suoraan ylöspäin, ja tässä leikissä voi olla useampiakin lyojia,
jotka siirtyivät lyojan paikalle kukin vuoron~a mukaan.

*
J 03 oli neljä poikaa, silloin voitiin lyödä n. s. nelimiekkoa
(eli tuskanrumeli).
Lyojat asettuivat
aukealle kedolle, n.
30 mtr. päähä.n toisistaan, kaivoivat kumpikin pienen kuopan
itselleen ja välimatkan keskelle asetettiin joku kivi tai paalu,
minkä luona käytiin takomassa,
Kummankin lyöjan takana
oli takuri, joka heitti pallon oman lyöjänsä ohitse heitä vastapäätä olevalle lvojalle. Jos tämä osui iskemään pallon, vaikpa vain vähänkin ni pahti, silloin oli molempien lyöjien juostava tuonne keskivalille takomaan, jolla ajalla taku rit yrittivät
saada palloa toiseen tai toiseen kuoppaan. Jos he siinä onnistuivat, oli heidän vuoronsa päästä lyojiksi. Jos toinen lyöjä
oli uhatussa asemassa, ei hänen tarvinnut juosta tavalliselle
takomispaikalle asti, vaan toinen lyöjä tuli pidemmälle hantå
vastaan, jolloin he löivät tavinsa yhteen ja se kelpasi. Mvoskin tässä leikissä kokosivat takurit lyyryja, mutta menettivät
ne, jos toinen lyöjä sai lyodyksi palloa, joka lensi ilmassa, el
takurin heittämänä vaan toisen lyojån antamasta iskusta.

*
Kun pidettiin polttosta, niin jokainen kaivoi itselleen kuopan sileälle kedolle pyöreään riviin, muutaman metrin päähän
toisistaan. Jos oli runsaasti osanottajia, niin kaivettiin piirin
keskelle vielä yiksi ylimääräinen kuoppa, jota sanottiin kuninhaan kuopaksi ja jota tuli kaikkien yhteisesti puolustaa. Erikoisen seremonian avulla määrättiin, kenen tuli 'ensin ruveta
polttajaksi.
Tässä leikissä oli muutamilla kokonainen aidanseiväs tavina. Polttaja yritti saada viedyksi pallon johonkin
kuoppaan tai pistää tavinsa johonkin sellaiseen kuoppaan,
jossa ei kuopan haltijan omaa tavia ollut. Jos hän sai pallol-
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laan kosketetuksi jotakuta kuopan haltijaa, silloin tämä paloi.
Jos hän siis sai tavillaan
tai pallollaan
vallatulc.i
jonkun
. kuopan tai jos hän sai jonkun poltetuksi, silloin hän paasi vapaaksi polttajan virasta ja palanut
joutui
hänen seuraajakseen.
Tällaista
polttajaa
koetettiin kuitenkin yhteisin voimin
vastustaa.
Toisinaan lähtivät kaikki ajamaan häntä suorastaan piirin ulkopuolellekin.
Palloon kyllä ei saanut kukaan
käsin koskea, mutta niillä pitkillä seipaillaan he iskevät pallon liikkeelle ihan polttajan nokan alta
Toisinaan kyllä sattui niin, että polttaja äkkiä livisti jonkun ahdistajansa suojatta
jatetylle kuopalle,
ja silloin luonnollisesti tuli ahdistajasta
polttaja.
Jos jollakin oli hyvin pieni kuoppa ja se hyvin ruohoisessa
paikassa" silloin lyöjä tällaiselle ahdistelu.retkelle lahtiessaan
peitti kuoppansa kokonaan jonain ruohotukolla.
Kun polttaja
sitten syoksåhti näille suojatta jatetyille kuopille, ja kuoppien
haltijat palasivat niitä puolustamaan,
si1'1oin·sattui toisinaan,
etteivät he kumpikaan, polttaja samoin kuin kuopan haltijakaari löytäneet tuota ruohoilla peitettya kuoppaa.
Kumpikin
tonki
kenttää
tavillaan minkä ennätti, muitten nauraessa
täyttä kurkkua.
Tämä leikki oli hyvin suosittu, paljon käy'
tetty leikki, ja siinä oli usein mukana 'vanhoja:kin miehiä ja
naisia.

*
Poran lyönti oli myöskin paljon käytetty leikki miesten
keskuudessa.
Sitä varten asetettiin aukealle kedolle piiri, s. o.
joko siinä ennästään oleva pieni kiinteä kivi tai sitä varten
lyöty pieni paalu. Lyojilla oli n. 50-60 sm. pituiset tavit ja
lyötävänä oli n. 15 sm. pituinen porapulkka.
Lyöjä seisoi pii
rin tykönä ja heittäjä sekä muut leikkiin osallistuneet olivat
ulompana kedolla, sielläpäin mihin lyöty pulkka lensi. Pelin
alussa varmistettiin
se järjestys,
millä vuorolla kukin pääsi
lyomåan,
Kaikki löivät tavin päästä ilmaan heittämansä
pulkan yhden kerran.
Se jonka pulkka oli mennyt 'kauemmaksi
pääsi ensiksi lyömään.
Sitä seuraava' heitti hänelle,
ja
tamari päästyä piiriin 'heitti hänelle kolmas j.n.e.
Leikin alussa sovittiin myöskin siitä, kuinka paljon kutakin lyötiin, esim. 50 tauinmittaa, 10 poraa, tu pchhinauloja
5
ja sama määrä vielä tuliku pista. Tavinmitat lyötiin siten, että
tavi riippui lyojan kädestä alaspäin, yläpää pari senttiä peu3
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kalon ja etusormen
yläpuolella
ja t aman paan varaan asetettu
pulkka viskattiin
siitä ilmaan, samalla kuin alaspäin
roikkuvalla tavin päällä se sitten lyötiin eteenpäin.
Kun se heitettiin .
takaisin,
yritti
lyöjä tavillaan
torjua
sitä piiriin
tulemasta.
Jos se tuli niin likelle piiriä, ettei lyojan tavi mahtunut
pitkittäin pijlkan ja piirin väliin,
silloin paasi heittäjä
vuoro staan piiriin.
Jos se jäi kauemmaksi,
niin lyöjä mittasi tavillaan, Icuinka monen tavinmitan
paassa se oli, ja sai siis dib
lyönnistään
niin monta tavinmittaa.
- Pora lyötiin siten, että
pU1llkka asetettiin
lyojan kadersa vaakasuorassa
o.evan tavin
päähän, josta se sitten heilautettiin
ilmaan ja lyötiin eteenpäin.
Kun poran lyönti heitettiin
piiriin, ei lyöjä silloin saanut lyoelä sitä vastaan, vaan täytyi antaa tulla sen jiiiriin, jcs se tuli.
Mutta jos se jäi vaikka kauaksikin,
niin ei 'lyöjä saanut siitä
mitata useampaa
por aa, kuten tavinmitoissa
tehtiin, vaari taytyi .hänen lyödä 10 lvonria saadakseen
10 poraa,
Tupakkinauloja
lyodessa asetettiin
pulkika vaakasuorassa
olevan tavin kädenpuoleiseen
päähän,
eikä siitäkään
saanut
tulosta muuta kuin yhden kerrallaan.
Vastaan
lyönti oli tassäkin tapauksessa
kielletty.
Kun lyötiin tulikup.sta,
niin vaakasuorassa
oleva tavi käännettiin
poikittain
lyojan eteen ja
pulkka asetettiin
lyojan ranteen
päälle.
Tassakin
lajissa o.i
korkein tulos ykkönen.
Jos rikkoi sovittuja
sääntöjä, esim. löi vastaan slloin kun
se oli kielletty, niin silloin paloi, s. o. menetti kaikki siihenastiset tuloksensa
ja sai aloittaa alusta.
Tässä leikissä tuli myöskin rnatti.Kun
lyöjä viskasi pulkan taviltaan,
eikä osannutkaari siihen lyödä, silloin tuli matti.
Jos niitä tuli peräkkäin
3, toisinaan
sovittiin
niiden lukumäärä
viideksi;
niin' silloin
tuli luovuttaa
paikkansa
piir issa seuraavalle'
lyojalle.
Jos
pulkka lyodessa sinkosi niin lähelle, että heittäjä luuli voivansa
hypat.i kolmella loilokaukseåla pu1kasta piiriin, niin oli hänellä
oikeus yrittää.
Ellei se onnistunut,
silloin täytyi hänen heittää
/ kuten tavallisesti.
Kun lyöjä oli piirissä, olivat kaikki toiset
heittajan
mukana
lyötyä
pulkkaa
tavoittamassa,
ottamassa
härhiCi.· Jos sai tavillaan
lyötyä ilmassa lentävää pulkkaa,
sai
siitä 10 tavinmittaa,
poukkoilevasta
6 vieläpä kieriåvsstakin
3.
Poria ei saanut muuta kuin yhden ilmasta saadusta
'harjasta,
.mutta jos sai harjan siitä, kun lyöjä osui piiriin heitetyn pulkan lyömään
uudestaan
sinne odottavaan
joukkoon
asti, niin
siitä sai joko 'kaikki tavinmitat,
tai j03 ne jo oli saatuna,
niin
sitten kaikki porat j. n. e. Har kien ottajat yrittivät
aina lyödä:
·ptLlldcaa piiriin päin, ja oli tämä toimitus niin innostuttavaa,

3,5

että ruoriasti joku jo pelistä pois päässyt jäi vielä ottamaan
härkiä jonkun toverinsa hyväksi. Innostuttavaa se kaiketi oli
koko poran lyönti, koskapa tuollaiset jo keski-ikäisetkiri
miehet siinä kuluttivat usein koko sunnuntai-iltapäivänsä.

*
Myöskin kiekon lyöntiä harjoitettiin jonkun verran.
Siinä
ei ollut mitaan muuta määrää kuin että jar jestvttiin kahteen
joulokoon kylän kujalle ja kumpikin joukko yritti pitää puoIiaan iskemälla kiekon mahdollisimman kauas toisen joukon
puolelle, .T os toinen joukkueista osoittau tui paljon heikommaksi toista, 'silloin siirtyi vahvemrnalta puolelta sinne apuvoimia, niin että "rata" saatiin pysymään likimain samalla
kohdalla 'koko lyönnin ajan.
Keilan heitto oli myöskin yksi kesäisiä huvituksia, joka
aljettiin jo aikaisin keväällä pieniksi hakatuilla havuilla päällystetyissa tarhoissa,
Muutaman metrin pituinen lauta asetettiin toisesta päästään maahan, mutta toisen pään alle asetettiin joku paksu vpol'kky kor okkeeksi. Keilana käytettiin n. 5
sentin paksuista ja n. 15 sentin pituista, toisesta päästään suipoksi veistettyä pyöreata puupalasta.
Tällainen ,keila asetettiin laudan kor okkeehla olevaan päähän ja heittäjät olivat lau'dan alenevan pään su unnalla, 11.. 6 metrin päässä 'keilå5ta.. Jo·
kaisella heittäjällä oli mielensä mukaan valittu tavi, tavallisimmin n. metrin mittainen.
Keilan
kohdalla,
sivulla, oli
koira. Kun joku vuorollaan heitti tavillaan keilaan, joka silloin lähti liitämään halki ilmojen, silloin lähti koira sita tavoittamaan, ja jos hän sai keilan lyodyksi tai heitotyksi lautaan ennenkuin heittäjä ennätti hakea tavinsa ja saapua korokkeena olevan. polkyn kohdalle" silloin pääsi koira heittäjäin joukkoon, ja oli hänellä oikeus suorittaa ensimainen heitto,
pudistaa kirppun:sa, äskeisen heittajan jäädessä vuorostaan koiraiksi. Eivät ne heitot aina kovinkaan hyvin onnistuneet, toisinaan sattui niin, että tavi kyllä lensi monen metrin päähän,
mutta keila tuskin tipahti pois laudan päästä. Sattuikin siis
toisinaan, että tuo .Jcirppujaan puhdistava" .koira joutui heti
ensi: heitollaan uudestaan koiraksi.
Mutta toisinaan heitettiin isoa huutoa, ja silloin ei tarvin-:
nut huonosti onnistuneen ·heittäjän lähteä heti taviaan hakemaan, vaan sai hän sen hakea vasta seuraavan tai sitäkin seuraavan heiton aikana. Joskus sattui tällaisia huonoja heittoja
kaikille järjestään, mutta Icun viimeinen heitto heitettiin, sil-
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lain täytyi kaikkien mennä taviaan hakemaan, J os tämä heitto
annistui hyvin, silloin saivat kaikki tavinsa, olivat siis lunastetiuia, mutta jos se annistui huonosti, silloin tuli kaira siitä,
kuka viimeksi ehti tavinsa noutamaan.

*
Näissä kesäisissä hakotarhoissa hypattiin myöskin hypinlautaa. Muutaman metrin pituinen lauta asetettiin keskikohdaltaan
jollekin korokkeelle, esim. jankun pyöreän polkyn
päälle, ja kumpaankin
päähän lautaa asettui yksi hyppåajii
seisomaan, Vähän aikaa heiluteltuaan laudan toista ja toista
päätä ylös vuoron perään, keräten, täten vauhtia, he alkoivat
pudottaa itsensä laudalle, josta oli seurauksena, että toisessa
paassaseisova ponnahti vuorostaan ylös, ja alas tullersaan ponnahutti taas taisen ylös. Taitavat hyppääjät vaivat täten viskellä taisi aan jopa puolentoista metrinkin korkeuteen,

*
Pääsiäiseksi tehtiin keinu johonkin vajaan.
Köyden mo ..
lernmat päät kiinnitettiin johonkin vajan orteen, ja alas r iip
puvalle lenkille. asetettiin lauta, jolla keinuja istui, jaloillaan
soutaen pannen keinun liikkeeseen. Mutta toisinaan 'tekivät
kylän nuoret miehet tällaisen keinun kylän ulkopuolelle, jo-hankin metsikön syrjään. Tällöin asetettiin kahden kasvavan
puun väliin tai sitä varten pystytettyjen pylväiden väliin akseli, josta sitten oikein tukevista seipäistä tehdyt aisat riippuivat .alas, ja näihin alapäihin sitten kiinnitettiin istuinlaudat.
Taisinaan tehtiin tällainen keinu niin suureksi, että siinä oli
kuusikin aisaa ja siis viisi istuinpaikkaa.
Ja kun nämä istuimet olivat niin leveitä, että niihin jokaiseen sopi istumaan
kaksi henkeä, niin oli koko t~imä"heiluva
seurue"
siis yhteensä kymmenen henkeä. Jokainen pari istui siten, että taisen jalat olivat itään ja taisen länteen. Tällainen keinu olikin sitten kylän nuorison kokokesäinen
kokoonturnispaikka,
jossa yhdessä keinuttiin ja lauleltiin.
Ja päivällä arkisten
t.oimien lamassa laulettiin: "En minä mennyt keinulta hakeen
raikasta ystävääni.
Minä menin sinne huvikseni, vein heilani
mennessäni."

*
Pekosia pidettiin myoskin, vailoka sellainen leikki olikiri
enimmäkseen pikku poikien ja tyttöjen hommia. Siinä maa-
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rättiin joku, esim. huoneen ovi; sellaiseksi paikaksi, johon yksi
joukosta nojasi suljettuja silmiään, hokieri samana: "Pakkoon,
pakkoon, seinän ralolcoon", jolla ajalla toiset piilottivat itsensä
erinaisiin paikkoihin määrätyllä alueella. Silmiään kiinni pitävä huusi aina välillä: "Joko päivä?" ja kun mis.aan ei enaa
kuulunut
ei-sanaa, silloin lähti hän piiloutuneita etsimään.
Kun hän heistä jonkun näki, silloin he yhdessä lähtivät juoksemaan tuota ovea kohti. Jos piiloutunut ehti ensiksi sylkemään tuohon oveen ja lausumaan: "PhcD rep puni", niin oli
hän pelastettu. ,Mutta jos tuo etsijä ehti ennemmin sylkemään hänen reppunsa, silloin joutui hän silmiään kiinni pitamään. Mutta usein sattui niin, että etsijä, liikkui toisaalla,
silloin piiloutuneet juoksivat toisaalta reppuaan sylkemaån, ja
niin sai sama benkilo pitää silmiään kiinni ja etsiä useampia
kertoja peräkkäin.
Jos hän sai useamman kuin yhden repun
syljetyksi, niin se joutui silmiään kiinni pitämään, jonka reppu
oii ensiksi saatu.
Kaikki ne "pakoon:' menneet, jotka eivät
reppunsa menettämisen pelosta tahtoneet juosta sylkemispaikkaan, oli etsittävä.
Jos tehtävä kävi vaikeaksi, sai etsijä huutaa: "Sovinnolle, sokerille, jollei muulle niin pippur ille". Piilossa olevien oli silloin tultava esille, eikä niiden reppuja enaa
syljetty.
,Tässä leikissä ja eräissä toisissakin otettiin selvaa siitä.
kuka ensiksi joutui etsijaksi, seuraavalla tavalla: Osanottajat
asettuvat pyöreään piiriin ja yksi joukosta seisoo heidän edessään ja lukee esim. seuraavaa: .Eppel peppel piiraa paaraa
puh, rokkel sattui taalankuist, hun a et, hunsa tuu, uurel kaatus varanuu",
Jokaista eri sanaa lausuessaan hän sormellaan
koskettaa yhtä osanottajaa, ja kenen kohdalle sattuu viimei.nen sana, hän pääsee vapaaksi, seuraavalla kerralla toinen
j.n.e. ja se, joka jää viimeisessä luvussa ilman tätä "varanuuta",
hän saa ensiksi ruveta suorittamaan leikin pahinta osaa.

Leskeä juostiin myöskin. Siinä r setuttiin avoimella kentälle kahteen riviin, jokainen pari edellisen parin selän taakse,
Leski seisoi etummaisen parin sivulla ja huusi: "Leski edestä,
pari takaa", tai: "Viimeinen pari ulos". Tämän huudon jälkeen lähti viimeisenä seisova pari juoksemaan eteenpäin tois-,
ten parien ohitse, ja leski yritti saada heistä toicen tai toisen
kiinni. Jos hän siinä onnistui, jäi toinen silloin leskeksi ja sai
uudistaa vuorollaan jo mainitun tempun.
Eih in se tietysti

•
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aina. onhistunut iensi kerralla, mutta jos sattui esim, niin, että
jonkun
leskenä
olevan pojan mieli tietty oli toisena kiinni
otettavista, silloin tapahtui kiinni saaminen peräti helposti.

Pzirileikki

*

oli myöskin hyvin yleistä kesäisenä aikana.
Siina asettuivat kaikki osanottajat kentälle pyöreään piiriin,
ja tämän 'piir in keskelle asettui pari henkilöä, esim. poika ja
tyttö. Piiri alkaa pyöriä ja kaikki laulavat jotakin laulua,
Kun lauletaan hyvin pitkään venytellen esim.: "Kun piir ileikki
aljettiin, 'niin heti muistui mieleen", niin silloin nuo piirin kesy
kellä 'olevat katsovat jo kenen he tuosta piiristä sieppaavat
kumppanikseen piirin keskelle, ja kun lauletaan nopeassa taho
dissa laulun loppuosa: "Missä kohdalla piirin syrjässä oma
kulta lienee", 11iin silloin ottavat tuon valitsemama,pyörittä.·'
väthäntä
vinhassa vauhdissa piirin keskellä vähän aikaa, poistuvat itse piiriin ja nuo piiriin otetut uudistavat saman t=mpun
uudestaan -ja niin jatkuu leikki edelleen.

*

Talvella kun oltiin sisällä leikittiin pariisui. Sitä oli kahdenlaista, numeropariisia ja hihnapariisia. Ensiksi mainitussa
asettuivat
osanottajat
istumaan parittain, ymp.iri lupaa, ja
kul lekin määrättiin järjestysnumero
yhdestä alkaen. Yhden
piti jäädä parittomaksi ja kun hän huusi jonkun numeron, niin
sen numeron omistaja siirtyi hänen parikseen. Näin parinsa
menettänyt mainitsi jälleen jonkun numeron ja sai itselleen
toverin. Näin jatkui leikki edelleen. Mutta toisinaan paatet .
tiin, että osanottajat saivat vaihtaa keskenään numeroita, ja
silloin ei parittomana
oleva numeroa lausuessaan ollenkaan
tiennyt, kenen hän tuosta' seurasta sai parikseen.
Hihnapar iisissa oltiin myöskin parittain, mutta ilman nu.meroa.
"Lesken" apuna toimi tällöin erityinen riisari, jolle
hän näytti jonkun henkilön, ja käski riisarin toimittamaan sen
hänen parikseen. Nyt meni riisari mainitun henkilön par ikumppanin luo' ja kysyi, Iuopuuko hän paristaan. Jos hän
luopui, niin asia oli sitä myöten selvä. .Mutta ellei hän luo
punut, silloin löi riisar i häntä hihnalla kamrnenelle, Leikin
alussa lyötiin yksi kerta, mutta seuraavassa vaihdossa jo kahdesti ja niin aina edelleen yksi isku lisää, .kunnes iskujen luku
kohosi kahteentoista, josta ,se jälleen' kerta kerralta väheni yhteen" jolloin katsottiin
leikki paattyneeksi, - Jos kyseenalainen henkilö ei luopunut paristaan, vaan otti iskut, silloin osoitti
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pariton riisarin toisen parin tykö, ja 111111
a111aedelleen, kunnes hän sai parin itselleen. Vaikka nämä lyönnit -olivat tavallisesti hyvinkin navakoita, niin sattui sentään useas ti, että tyttokin otti osan poikatoverilleen tulevia iskuja, kun ei ollut
halukas lahternåan toisen pariksi. Mutta monet vaihckt rentään tehtiin kaikessa sovinnossakin,

*
Liman m.yynti oli myöskin verrattain paljon käytetty
leikki. Siinä saivat osanottajat istua missä halu ivat. Seurasta
valittiin joku poika ja tyttö, jotka tulivat jokaisen luokse ja
poika jutteli: "Minä olen -Pohjanrnaalta, poikani on hyvä kankuri, ostaako hyvä herra (tai neiti) liinaa?" Puhuteltu mainitsi, kuinka monta kyynärää hän ostaa ja "kauppias" sen mttasi hänen takkinsa tai esiliinansa liepeeseen, antaen vielä "noin
paljon"
kaupanpaallisiakin.
Sitten hän julisti: "Sitten kun
minä tulen tätä liinani hintaa hakemaan, niin ei saa sanoa juu
eikä jaa, eikä nauraakaari saa, paitsi mitä meidän rouvamääraa , Tämä "rouvana" kulkeva: tyttö sitten ku.skasi jonikun
sanan ostajan korvaan ja sitt.en he siirtyivät seuraavan cstajan tyko, Kun kaikille oli saatu myydyksi, silloin alettiin hinnan periminen.
Myyjä sanoi: "Minä tulin sitä linani l.intaa
hakemaan".
Ostaja silloin lausui sen, mitä "rouva" oli hänen
korvaansa
kuiskannut, esim. näin: "Kuulkaa, kuinka härkä
morisee", tair v.Oletkos koskaan nähnyt porsaan lentävän?" tai
jotain muuta asiaan kuulumatonta.
Myyjä rähähtää nauruun,
samoin muutkin
lasnaolijat,
ja kun myyjä yritti naurunsa
ohella lasketella kaikkia sukkel uuksia, niin harvoin siina ostajakaan voi nauruaan pidättää.
Mutta jos nauru paasi, silloin
täytyi antaapantti,
joksi kelpasivat kaikki pikkuesineet. nenäliinat, nuuskarasiat, paahineet, sorrnukset y.m, - Kun kaikilta
oli käyty hintaa hakemassa, sitten alettiin uusi kierros, kysellen: ,;Mitä'3 siitä liinasta teit?" Tässä kuulustelussa pääsi
toisinaan
juu taikka jaa myöskin naurun lomassa esille, ja
niin karttui panttien luku tavallisesti 'hyvin suureksi,
Alkoi sitten panttienlunastarninen.
Liinan myyjä ctti kokoelmasta yhden pantin kerrallaan, heilu tti sitä 'ilmassa ja kysyi:"Kenen
kalu, kenen kalu' liekissa palaa?" Esineen omistaja ilmoitti, että se on hänen ja hänen kultansa.
"Mitä tälle
pitää tehtaman?" kysyy panttia pitelevä'.
.Lunastettaman",
kuu-luu vastaus. "Millä,' työllä, rahalla vai ruumiin kårsimisellä?" ,kysytään
edelleen. Tällaiseen lunastukseen ei juuri

'"='"-----------.,..---..,.....------------------------------
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koskaan muuta keinoa käytetty kuin työtä, ja työn maarasi
se, kenen hallussa pantit olivat. Määrättiin esim. "vetämään
hirsiä", joka tapahtui siten, että paljas otsa nojattiin oveen ja
annettiin sen painua siitä alas, koko ajan pusertaen sitä ovea
vasten niin, että siitä- syntyi jonkunlainen jvrina. Taikka käskettiin hänen tuomaan viisi totta ja viisi valhetta. Tätä varten piti hanen poistua ulos tuvasta miettimään nuo kymmenen
eri juttua. Tässä tarjoutui hänelle mainio tilaisuus kertca toi,
sista tovereistaan
paksujakiri
valheita, jotka - eivät sentäänuseinkaan olleet mitään "rumia juttuja". -Halaaminen ja suu ..
teleminen oli myöskin pantin lunastukseksi kelpaavaa työtä,
ja toisinaan se tietysti sattui kylläkin
mieluiselle' kohdalle
mutta toisinaan tämä työn määrääjä oli vallaton -ja määräsi
jonkun halaamaan sellaista henkilöä, jonka tiesi olevan tämän
kanssa vihoissa. Mutta kuri oli ankara, tehtävä täytyi suo
rittaa.

*

Pukin myynti kuului myöskin senaikuisiin leikkeihin. Myy
jaksi valittiin vallattomin ja kekseliain poika seurasta.
Hänen nenälleen asetettiin joku oksanhaar ukka tai hiusneula niin,
että puhe muuttui hyvin honottavaksi .. Näin varustettuna hän
meni jokaisen tykö erikseen ja sanoi: "Minä myyn pukkia,
pidän itse sarvet, minkä paikan sinä 0 tat?" Ostaa sai minkä
paikan kukin halusi, eikä siitä mitään maksua peritty.. Mutta
kun kaikille oli myyty jokin osa, kenelle sorkka, kenelle nahka
j.n.e., silloin aloitti myyjä uuden kierroksen ja alkoi jokaiselle
kertoa, mitä hän on tehnyt noilla sarvillaan.
Jos hän muisti,
minkä osan pukista puhuteltu oli ostanut, niin hän kertoi tehnee-nsä jotakin sellaista, mikä oli tuolle toiselle mahdotonta
Jos esim. joku oli ostanut pukista keuhkot, niin myyjä kertoi
hakanneensa jäälle avantoa sarvillaan.
Tuon toisen piti aina
tehdä samaa sillä osalla, minka hän oli ostanut. Kun hän siis
kehui hakanneensa
myöskin avantoa noilla keuhkoilla, niin
myyjä tietysti väitti vastaan ja kertoi, että hän sai myöskin
avannon valmiiksi sarvillaan.
"J a minä keu'hkoillani", väitti
toinen edelleen. Kun toiset tällaisen jupakan aikana kovasti
nauroivat, niin usein siinä pääsi nauru myöskin tuolta ostat
jalta, ja silloin häneltä meni pantti, joka lunastettiin leikin lopussa samoin kuin liinanmyynnin yhteydessä jo on kerrottu.

*

Kiisileuninoasta kun leikittiin, niin siinä kaikki osanotta" jat asettivat toisen kätensä joko pöydälle tai jonkun osanotta-
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jan polvelle siten, että ne tulivat päällekkäin.
Kun alinna
oleva käsi vedettiin pois ja laskettiin paallimmåiseksi, niin sanottiin yksi, ja kun seuraava käsi jälleen siirrettiin alimmai- _
sestapäällimmäiseksi,'
niin sanottiin kaksi. Näin jatkettiin.
kunnes päästiin
kahteentoista.
Kenen käsi silloin tuli päällimmäiseksi, hänestä tuli leuninaas. Toiset sitten vuoronsa mukaan kumarsivat hänelle ja sanoivat: "Hyvä kuningas, työtä ja
ruokaa".
"Mitä tahdot tehdä?" kysyi kuningas.
Vastattiin:
"Mitä hyvä kuningas arrnostaan 'antaa".
Nyt määräsi kuningas työtä, ja olivat nämä työt saman tapaisia kuin pantteja
lunastettaessakin.

*
Kun oli koolla vain pienempi seurue, n. 5-6 henkilöä, niin
asetuttiin piiriin istumaan ja yksi kumartui niin, että selkä
tuli vaakasuoraan asentoon, Kaikki toiset asettivat hänen sel-"
kansa päälle yhden sormensa ja yksi joukosta paineli sorrnell-aan toisten sonmia, ei järjestyksessä, vaan sieltä ja täältä, ja
tätä tehdessään hän kertoi seuraavaa lausetta: "Niiver nääver
ahvan ,kääver,' arvaas .kenen sormen päällä". Jos asianomainen
arvasi kenen sormen päällä ttro siirreltävä sormi oli, niin tuon
sormen omistaja sai vuorostaan taivuttaa selkänsä ja koettaa
arvata kuten edellinenkin.
Ellei arvanut, niin sai arvauttajan
_
kämmenestä iskun takapuoleensa, ja piti hänen yrittää uudestaan niin monta kertaa, että hän arvasi oikein.

*

Tytöt pelasivat nurinaa, ja sitä varten he ottivat belmaansa
sellaisia karviaismarjan
kokoisia kiviä. Ensin he heittivät
niistä ilmaan yhden, ottaen sen alas tulossa ikäteenså, Si tten
heittivät he sen uudestaan ilmaan, ja sen ilmassa 'Ollessa heittivät ylös vielä toisenkin, 'Ottaen ne sitten alas tullessa käteensä yhdessä. Seuraavallå kerralla heitettiin niitä jo kclrnekin
perätysten ja yritettiin saada ne kaikki käteen sitä mukaa
kuin ne alas tulivat. Joku onnistui niin, että voi pitää tällaisessa liikkeessä jopa viisikin kiveä päästämättä niitä välillä
putoamaan helmaansa.
Tässä pelissä ei ollut mitään erikoista
lopputulosta tavoiteltavissa,
mutta nappåryyden
kehittäjänä
sillä oli suurikin arvo.

*

Pikku pojat ja tytötkin juoksivat naiua, jossa yksi vuorollaan yritti saada toisia kiinni. Ettei tällainen takaa-ajo muodostuisi kovin. pitkäaikaiseksi, oli määrätty muutamia kiviä tai
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muita esineitä,' joiden yhteyteen päästyä ei "pa1anu{', vaikka
-natu pääsi kädellään koskettamaankiri.
Näiltä tur vapaikoilta
lähdettiin natua ärsyttelemään, ja kuka ei ollut kyllin varo"
.vainen, hän "paloi" ja sai siis vuorollaan ruveta natuksi,

*

Pikku pojilla oli myös sellainen leikki, että kaikki osan"
.ottajat
puristivat
kätensä nyrkkiin paålletysten siten, että
'alimman käden peukalo jäi aina sitä seuraavan ylemmän nyrkin sisään, jääden siis viimeisen käden peukalo koko tallaisen
rykelman huipuksi,
Leikin johtaja a1\k01sitten koskettaa lakaista sormea erikseen, alkaen alhaalta ylöspäin, kysyen jckaisen sormen kohdalla: "Mikä tää on?" johon sormen cmistaja
vastasi -ensi kerralla: N'yha, seuraavalla ker ralla: Nakii, taa.en
nyka ja jälleen naka, kunnes ehdittiin tuohon ylinnä olevaan.
peukaloon, jonka omistaja vastasi, että se oli pitkä piippu,
Nyt alkoi näiden kahden pojan välillä seuraava vuorokeskus
telu:
'
Leikin johtaja kysyy, mikii sen pitkän piipun päästä voin
vei, johon toinen vastasi: Hiiri. - Missä se l~iiri? - Aitan
alle juoksi. - Missä se aitta? - Valkee sen poltti. - Missä
se valkee? - Vesi sen sammutti. - Missä se vesi? -- Härkä
.sen l:yyppäs.Missä se härkä? - Niitylle se juoksi. - Missi
seniitty? - Vikahde sen nilkkas. - Missä se vikahde? -Kovasin sen .kolkkas. - Missä se kovasin? - Aijan vyön alla. Missä se äijä? - Tuulta niittämässä, maata ,polkemassa,
Tärnän jälkeen sitten leikin johtaja antoi seuraavan julistuksen: Joka tämän sanan jälkeen puhuu pukahtaa, nauraa
nakahtaa eli hampaansa näyttää, pitää nykittamån ja näkittäman, että kortteli .korvan päästä verta tippuu.
Nyt' alkoi jannittava hetki. Kukin koetti kaiken moisilla
.hassunkurisilla eleillä saada toisia nauramaan,
ja kun sitten
.joltakm pääsi pienikin naurun pirahdus, silloin kaikki toiset
hyökkäsivät hänen kimppulunsa nipistellen minkä cnnattivat.
Ei' sitä: tosin -korttelia' verta tullut, mutta kyllä toi. inaan sen"
t~~n täl,lainen .mykittavå ja näkittävä" sai naamaansa pienempia ver inaarmuja.

*

Edellä olevassa ei ole kerrottu kaikista senaiku.ssta leikeistä. Tässä on kerrottu vain niistä, jotka useimmin nam,
ja jotka: .siis ovat painuneet mieleeni niin, että :voin ne ulko*iu,lsti'sta kirjoittaa Jälkeentulevien nuorten luettavaks i.
Syvsleuulla 1928. Juho Rantanen,

Hajapiirteitä Perttulan taloudellisista
oloista 1600~ ja 1700~luvuilla.
Kirj. Tarmo

Hirsjärvi.

Ypajan pitåjån kuvauksessa ja Ypäjänkunnan
historiassa
olen esittänyt
errnaisia
asiakirjatietoja
vanhan Perttulan
alueen taloudellisista oloista. Joki oisten kar tanoiden ar kistossa
loytyy rrunsaasti näitä koskevia asiakirjoja ja niiden mukaan
esitan -seuraa vassa lisävalaistus ta mainitun J okilåänin osan
talous- ja verotusoloihin 1600- ja ~700-luvuilla..,
.' ~
Jokioisten kartanon vanhimmassa maakirjassa v.lta 1613
mainitaan jo Palikkalan kylässä silloin olleen 4 taloa, Levän 9
taloa, joista 1 oli silloin autio, Perttulassa 7 taloa, Kartanossa
5 taloa, Varsanojalla 6 taloa ja lisäksi Somiskan ja Viloilan
yksityistilat eli yhteensä 33 taloa. Maakirjassa .ovat myöskin
merkityt talojen osaluvut ja manttaaliarvot.
Juha Jesperinpoika Kruusin maakirja 1630-luvulta
eroaa edellisestä vain
siinä, että LEwällä on siina 11 ja Perttulassa 8 taloa. Sama
talornaara, 36 taloa, esiintyykiri sen jälkeen 1700- ja lEOO- luvuilla, paitsi milloin joku talo oli jaettuna.
. - Siirrymm~ tankastelemaan verotusoloja J okioisten r.ka rta
Ilon alueella, erikoisesti mikäli ne entistä Perttulaa koskevat.
ylta 1620 on tallella Jokioisten arkistossa vanhin tili kartanon
tuloista ja menoista. Koko läänistä tuli silloin vuodessa veroo,
seuraavasti:

44
Viljaa, r ukiita ja ohria 558 t tynnyriä, kauroja 157 t tynnyriä, humalia 12 leiviskää 12 i naulaa, voita 248 leiviskää,
lihaa 51 leiviskaa, teurasnautoja
10 t kpl., teuraslampaita
21
kpl., villoja 3 leiviskää 3 naulaa, heiniä 192 t parrnasta.
Tähän veromaksuun
osallistuivat
suhteellisesti
myöskin
Perttulan
asukkaat.
Tilissä on mainittu
tuloina muitakin
verolaatuja.
erikoisesti
turkiksia,
karhun-, suden-, ilveksen-,
näädän- ja saulkonnahkoja, joita nähtävästi käytettiin verovasIikkeina,
Siihen aikaan, jopa paljon myohernpaankin,
aina
1800-luvulle asti, käytiin täällä Lounais-Hämeessä
vielä ankaraa taistelua metsanpetoja
vastaan, kuten olen ennen jo Tarnmelan ja Ypåjån kuntain histor ioissa maininnut.
Mikäli 'kartanonomistajain
menot lisääntyivät;
täytyi keksiä uusia veromuotoja
alustalaisten
rasitukseksi.
Niinrä
v;
1651 mainitaan
laanilaisten vapaaehtoisesti
suostuneen
tekemään kartanoon vuosittain joka talo 24 päivät yötä. Samoihin
aikoihin ilmestyi myöskin metsäntuottoverona
tukit, jcita myöhemmin ilmestyy sekä sahatukkeja
että rakennushirsiä.
Vuo• den 1678 tilissä, jossa verot yleensä ovat saman suuruiset kuin;
äsken mainitsemassani
1620 tilissakin, on myöskin kertynyt 270
kpl. tukkeja, joiden rahallinen
arvo oli 33 talaria 24 äyriä.
,1 iitä
tuli 3 kpl. talosta,
Paivatoidenkin lukua myöhemmin
tuntuvasti
lisättiin.
Ohimennen
mainittakoon,
että itse \j okioisten kartanon
kylvö ja sato oli v. 1620:
Sato ..
Kylvö.
Ruista
.,
, , . 3 tynn.
16 tynn.
7 tynn ..
Ohr3.a
" 1 tyrin.
Herneitä
,. t tynn.
2 tynn.
Heiniä
.
27 parrnasta
Silloin viljelivat Nivan ja Hyrsylän kylien asukkaat itse
talojaan.. joista he pian sen jälkeen karkoitettiin,
yhden talon
oli laiininher ra jo silloin korkian kruunun
myotavaikutuksella itselleen viljeltavaksi ottanut.
Osasivat kartanon haltijat tarvittaissa
olla arrnahtavaisiakino Sellainen armonosoitus
tapahtui
esim. V. 1646, jolloin

•
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annettiin anteeksi Il"oko läänille aina vuodesta 1633 kertyneet
rastit, joita olikin: r ukiita 1,416 tynn. 5 i .1<., katuoja 687 tynn,
22 t k., voita 140 'leiviskää 12 i n., lihaa 24 leiviskaa 5\12 n.
humaloita
14 leiviskää 17 i n. ja teura.seläimiä 15 kpl.
Perttulan asukkaat eivät suinkaan olleet jalella muista lääniläisistä rästiläisinäkään, sillä yksistaan viljarasteja oli yli 4CÖ
tynnyrin ja muita S311)aSSasuhteessa.
Aika olikin raskasta
30-vuotisen sodan ai'k~a, jolloin Perttulankin
miehiä kaatui
vierailla mailla.
V. 1679 oli rästiläisiä koko läänissä 21, niistä Perttulan
kylästä. 7, Levältä 2, Kartanonkylästä
4, Varsanajalta 2 sekä
Mannisista 1. Ristiveroista oli harkia 11, mulleja 6 ja lehmiä.
4, joiden yhteiseksi arvoksi oli merkitty 36 taleria. Edelleen
oli rästeinä viljaa 14 t. 4 k., kauroja 19 t. 16t k., voita 29
leiviskaå 3 naul., lihaa 2 naul., humalia 16 t naul. ja heiniä
6 t parmasta.
Rästistä tuli suhteellinen osa Perttulan asuk- .
kaiden . osalle. Ylimääräisten verojen rästiläisiä oli samana,
vuonna koko läänissä 31, joista Levältä 2, Varsan ajalta 1 ja
Mannisista 1. Samaan tapaan vaihtelivat rästit edelleenkin.
Milloin rastisumma nousi kyllin suureksi, joutui talollinen- pois
talostaan, ellei voinut maksaa rastejaån.
Kun Jokioisten omistaja Anna Maria Kruus onnistui saa'
. maan suuressa lahjoitusmaiden per uutuksessa 1683 Jokioisten
kartanon aluskuntineen seuraavana vuonna vaihtotietä palautetuksi itselleen takaisin, alett~in siitä lähtien myöskin uudestaan järjestellä Jokiläänin verotusoloja, lisätä veroja. Hänen
aikanaan laadittiinkin v. 1692 j okioisille uusi maa- eli vero,
kirja, joka kantoi Anna Maria Kruusin verokirjan nimeä.
Anna Maria oli topakka rouva,
jolle harvat miehet vetivät
vertoja.
Hän oli perinyt äidinf
isans
i, valtionkansleri
Axel
'
Oxenstiernan hallitsevan luonte 11, ja hallitsi lääniään kuin
mikäkin itsevaltias ruhtinatar :.:fNiihin aikoihin tapahtui täällä
levottomuuksiakin, mutta ajan tavan mukaan täytyi talonpoikaraukan taipua aatelin mahtavan vallan edessä.
,
J okioisten kartanon aluleseen kuuluvilla tiloilla oli v. 1713
n. s. inventarioeläimiä 50 talossa, niistä 17 Perttulasta .. Eläi-
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met olivat tammahevosia. härkiä, lehmiä, lampaita Ja sikoja.
Perttulan taloja, 'joita Levältä oli 3, Perttulasta 2, Kartanosta
5, Vilolta 1 Ja Somiskalta 1 seka Varsanojalta 5, seuraavista
eläimistä oli tammoja 10, härkiä 34, lehmiä 50, lampaita 13 ja
sikoja 2, Talojen viljelijöillä näyttää
olleen pyrkimyksenä
vapautua mainitusta rasituksesta, joka kyllä tosin taloon tulo
lessa tuntui mukavalta, mutta ~ieltä erotessa vähemmän hauskalta. Eräässä toisessa' omaisu usluettelossa v:1ta 1777 oli enää
vain 15 talolla koko läänissä mainitunlaisia eläimiä tai muuta
talon mukana seuraavaa irtaimistoa.
Näistä oli Perttulasta 11
taloa, siis Perttulan talojen hoitajat sitkeimmin pysyivät taloja seuraavien eläinten pidossa. V:n 1777 luettelossa mainitaan
-näita taloja 'seuranneen harkia, lehmiä, teurasnautoja ja voita;
Naista .tuli Perttulan 'osalle 21 härkää, 12 lehmää, 6-} teurasnautaa ja 6 leiv. 10 naul. voita. Tämä todistaa varallisuuden
Perttulassa' olleen heikomman 'kuin läänin muissa pitajisså.
Valaisevan kuvan muinais-Perttulan
taloudellisis1a oloista
1700-Juvulla antavat eräät omaisuusarviokirjat.
joista mainittakoon eräästä v.lta 1752 muutamia tietoja.

~====~======~======================~
1752
}<ylä

Talo
I

Palikkala

·Somiska
Vilo
Levä

Varsanoja

I
I

16 taloa

Viljan kylvö
T:ä

Äijälä
Nissilä
Pietilä
Heikkilä
Somiska
. Viloila
Lassi
Kulmala
Kol·ko
Prassi
Jolte
Rähmä
Kärnärä
Vauhko
Nivala
Rokka

I kapp.

Edelliset kyl-I Hervetty kaskeen I neitä
T:ä

4

15
15
15
15
15

-

5

6

-

3
3
4'
4
4
4
4
4
4
4

10
10
10
5

-

5
5
5
5

6
6
6
6
6
6

-

--

I kapp.

kapp.

Peli a- Hamppuja
vaa
kapp. kapp.

10
10
10
10
8

8

5

6

10
6

10

8
3

-

10
10
10
10
6
6
6
6
6
6

6
8

8-

8
8
8

8
8
8

10
10
10
10

3
3

15
15
15
15

6
6

8
8
8
8
8

8
8
8

3
3

3
4
4
6
6
6
6
6
6

,
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I

Kylä

1752
Talo

I

Tulot

I

Palikkala

Äijälä
Nissilä
Pietilä
Heikkilä
Somiska
Vilo
Lassi
Kulmala
Kolko
Prassi
Jolte
Rähmä
Kämäri
Vauhko
Nivala
Hokka

Somiska
Vilo
Levä

Varsanoja

1/2
1/2
1/2

1/2
1/2
1/2
1/3
1/3
1/2
1/3
1/2
1/2
1/2
1/2

1/2
1/2

285
285
285
285
257
301
191
188
265
251
245
246
246
246
246
246

Säästö

I

18
18
18
18
212/3
92/3
102/3
24
)8
71/3
282/3
282/3
282/3
282/3
28"/3

I

Arvo

191/3 1431
191/3 1431
191/3 1431
191/3 1431
32/3 1202
44/9 1539
922
31
147/0
889
142/5 1368
1817/45 1330
61/3 1183
112/3 1227
282/3 1243
282'8 1243
221/5 1193
s-g 272/3
1197
71
71
71
71
60
76
46
44
68
66
59
61
62
62
59

28
28
28_
28
9

12
16
-

24
24

-

24
24
24
9

16 taloa
jokioisten rälssi-säterin,
oli 133891:20,

sen sahan, myllyn ja 85 rälssitalon

arvo
I

.

I

1752
- Talo

Kylä

.

Palikkala

Somiska
Vi loi la
Levä

yhteinen

He_vo-/ Härsra
kiä
Äijälä
Nissilä
Pietilä
Heikkilä

1
1
1
1

1
1
1
1

-

/

*)

Varsanoja

.

Lassi
Kulmala
Kolko
Prassi
Jolte
Rähmä
Kämäri
Vauhko
Nivala
Hokka

-

16 taloa
Nämä talot jägerhorn
*} Sanotaan

seuraavilla

vasta silloin Perttulasta
olevan tarpeelliset

omisti,

vetoeläimet.

LamLeh/Nu~rta/
karjaa paita
miä

9
9
9
9
10
12
7
7
11
10
9
9
9
9
9
9

9
9
9
9
10
12
7
'7
11
10
9
9
9

9
9
9

20
20
20
20
20
20
14
14
22 •
20
20
20
20·
20
20
20
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Miespalvelijan palkka oli vuodessa:
4 tynnyriä viljaa, 3
kappaa herneitä, 1 naula humalia, 2 kappaa suolaa, 3 leiviskaa
silakoita, 2 naulaa villoja, -t teuraseläintä sekä Hämeen läänin
taksan mukaan 8 taleria rahassa, yhteensä rahaksi muunnettuna
40 taleria 24 äyriä hopeassa. Lisäksi oli ylläpito.
N aispalvelijan vuosipalkka oli: 3 tynnyriä 15 'kappaa viljaa,
muut edut samat kuin miespalvelijalla, lisäksi G talaria rahaa.
yhteensä 35 talaria 21 t äyriä Iiopeassa. Samoin ylläpito.
Sotamies sai vuodessa: 2 tynnyriä viljaa = 11:8 hopeassa,
2 kuorrnaa heiniä, katsastuspalkkio 1:261-, 5:-, 5 leiviskää leipää 5:-, 2 leiviskää lihaa 5:-. Villakankaisen takin, sarkaa,
1 parin villahousuja, sarkaa, 1 parin kenkiä, 1 paidan, 1 parin
villakintaita, Näistä vaatetuseduista tuli sotamiehen tehdä ruudulle vuodessa omine ruokineen 24 tai ruodun ruuassa 48 paivätyötä. Sotamiehen kokonaispalkka teki 16: 24 hopeassa.
V. 1752 kylien maiden arvostelu.
Palilekala.
Pellot hyvää savea.
Niityistä i saraheinaa.
Metsä yhteinen Jokioisten kartanon kanssa, sahatukkeja saa
Laidun hyvä.
Somiska.
Pellot hyvää •savea,
Niityistä {- saraheinää.
Metsästä ei saa hirsiä eikä tuohia. Laidun hyvä.
Vito. Pellot hyvää savea. Laidun hyvä. Hirsia ei saa
metsästä.
Levä. Metsä yhteinen Kartanonkylän kanssa. Pellot hyvät.
Laidun hyvä. 'Sahatukkeja saa metsästä.
Varsanoja.
Pellot hyvää savea. Laidun hyvä. Kalkkia
on saatu suonista, uusia ei ole löydetty.
Asutusoloista antavat 1700-1ulvulla valaisevan Icuvan n. 3.
lähtö- ja tulokatsastuspoytakirjat,
Esitän niistä erään Varsanojan Nivalta 24. 9. 1776, jolloin .isantånå oli J aakko Yrjonpoika, .
Talousrakennukset.
Asuintupa,
jonka
Jaakko Yrjonpoika oli korjannut, 1~
kyynåraa pitkä ja 10 t kyynärää leveä, kivijalkaa vailla (irtotukeista vaan), siinä laattia, pitkä pöytä, 2 sänkyä, leivinuuni
savupiippu ineen, siinä 2 peltiä, 4 ikkunaa sekä ovi rautasaranoin = 3 taleria.
Vierastupa, Jaakon valmistama ullakkoineen 8 t kyynärää
. pitkä, 7 -t kyynar aa leveä,' peltisavupiipulla
varustettuna,
2ikkunaa, pöytä, lattia ja ovi rautasaranin
3 talaria,

49
Asuinpirtti,
Yrjö j aakonpojan
rakentama,
10t 'kyynar an
neliö, jotenkiri vanha, awrjattu.
. Pirttiä vastassa eteinen ja- kellari, jaettu kahteen huoneeseen ja ullakkoon, Yrjö Jaakonpojan
rakentama,
7 tkyynäräå
pitkä ja 10 t kyynäraa leveä. Tuvan eteisessä Jaakon: rakentama kamari 5 kyynärää
pitkä, 6 kyyn. leveä = t talaria,
. Kaluvaja
vastapäätä
vierastupaa
Jaakko Yrjöupojan
korjaama, luhti sen yläpuolella = 1 talari.
Vierastuvan
eteisessä on Jaakon rakentama
pieni, 5 kyynärää pitkä ja 4 kyynärää
leveä kamari = t talaria.
Käymälä puuttui, tehtävä se,' 3 tkyynärän
neliöön = 11~
ayna.
Saunan 'korjaus 10 talaria.
Ruoka-aitta,
Yrjon tekemä, 6 kyynärää
pitkä Ja 5 leveä,
käyttökelpoinen.

Karjahuoneet:
Talli, vanha ja -huono, uudestaan tehtava = 60 talaria.
Navetta
Jaakon
tekemä
tarpeellisine
pilttuineen,
12
kyynärää
pitkä ja 10 t kyynärää
leveä on korjattava
= 3 talaria sekä uudistukseen
30 talaria.
Lammasnavetta,
Jaakon r akentama, 10 t kyynärää pitkä ja
5 t kyynärää leveä = 1 talari .
. 2 vanhaa käyttokelpoista vilja-aittaa.
Slkolätti, Yrjon rakentama
4 t kyynärän
neliöön.

Ulkoleartanoila:
Mallashuone,
Yrjon rakentama
kuivauslavoineen.
Vilja'
ja jauhoaitta,: Jaakon rakentama,
parven kera 6 t kyynar an
neliössä = 3 talaria.
Riihi, Jaakon korjaama,
8 i kyynärää
neliöön, lato myos
uusi, yhtä suuri, luva välillä = 3 talaria,
Toinen riihi J aaikon isän tai sen edeltäjän rakentama,
siinä,
lato ja luva käyttökelpoinen.
Pelloissa korjattavaa
ja ojissa, saatettavat
samaan kuntoon
kuin kylän toisissa taloissakiri.

Niittyjä
Lavansuo. 2 uutta
paava lato, Pakkanen,

oli:

latoa, Haavisto, 1 uusi lato, Uitto, 1 kel1 korjattava
lato, Vuohisaari,
1 kelpaa4
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va lato, Äijä, 1 hyvä lato, Aroniitty, 1 'kelpaava lato, Myllyniitty, 1 Ikelpaava lato, Pinoinoja, 1 uusi lato, Kiviniitty ladoton. Niernenniitty, puoliksi J olten kanssa lato, Sotamiehen
ruotuniitty Tarhanaro, kelpaava lato.
Yhteensä 18 talaria 113 äyriä. Uudistuksiin 100 talaria.
Minkä arvoisina sitten pidettiin taloja irtaimistoineen 1700·
luvulla? Varsanojan Hokan talon maat arvioitiin 27. 1. 1741
225 talarin arvoiseksi, talon rautaesineet 38 talaria ja 13 äyriä"
karja: vanha tamma, 4 härkää, 3 mullia, 4 lehmåå, 3 vasikkaa,
3 lammas'ta ja 2 siikaa yhteensä 143 talariksi 24 ayriksi seld
talon puuastiat 3 talariksi, siis talon koko irtaimisto yhteensä
185 talariksi 5 äyriksi.
Perttulan

verot Jokioisille 1773.

V. 1773 kertyi J okioisille veroja Perttulasta seuraavasti:
Rukiita 109 tynn. 3 i kapp, ohria 90 tynn.. 16 i kapp.,
kauroja .53 tynn.. 26 t kapp., voita 61 leivis.kää 5 naulaa, lihaa
14 leiviskää 11 t naulaa, ja 3 i teuraseläintä, humalia 5 Ieiviskää J.4i naulaa, heiniä 75 t parmasta, sahatukkeja 111 :kpI,
Turun rriatkoja 135. Veroviljan rahti 599 talaria 15 äyriä ja
veroviljan tulli 105 talaria 31 äyriä, voin tulli 19 talaria lö
äyriä, astiarahaa 15 talaria 18 äyriä. Rahakorvaus lihasta, humalista, heinistä, viljan viennistä, tullista ja astiarahasta oli
5045 talaria 28 äyriä. Lisäksi oli tietysti maksettava valtiolle
ja kirkolle sekä papistolle menevät verot. Raskaa1ta tuntui
monestakin verojen maksu, moni menetti talonsa råstikuorrnan
käydessä liian raskaaksi, Mutta yhä uusia veromuotoja keksittiin: oli pellavavero, sarkavero, villaver o, kehruuvero, tuhkavero, marjavero. munavero. lintuvero, Halikon matkat, raudan veto j.n.e., mutta useat niistå vkuuluivat jo lS00-luvullel

Jokioisten sukuoikeustilojen synnyn ja
kameraalioikeudellisen aseman sel vittelyä v:n 1872· valtiopäivillä.
Kirj, J .. E. Hyötyniemi.

Jokioisten sukuoikeustiloilla (ruots. bordsråtthemrnan), jotka
vasta meidän päivinämme ovat saavuttaneet alkuperäiset perintötalon
oikeutensa, on menneinä vuosisatoina ollut aivan
erikoislaatuinen asema, jopa siinä määrin, että sellaista kameraalista olosuhdetta ei tavata muualla Suomessa*) eikä myöskään Ruotsissa. Vähitellen ja erityisesti v. 1782 annetulla kuninkaallisella
tuomiolla olivat näet alkuaan itsenäiset sukuoikeustalonpojat joutuneet asemaan, joka oli huonompi kuin
D.S. .kruununtalonpoikain
tila eikä eräissä suhteissa tavallisten
torpparien asemaa parempi.
Vai:kka ne valtiopaivaasiakirjat,
jotka tuonnempana esitämme, eivät vielä silloin johtaneetkaan ilmeisen epalkohdan
korjaamiseen, 'Ovat ne meidän päivinämme toteutuneen J okiläänin täydellisen itsenäistymisen "esihistoriana" siksi kiinnostavia, että kysymyksen vaiheiden selostaminen Iienee paikallaan .
.Mitä lisäksi tulee niiden merfkitykseen paikallishistorian tutkimukselle, ovat ne myöskin omiaan antamaan jon'kunlaisen
*) Kuten tuonempana
mainitaan,
.ren kartanon tilalla Tammelassa ollut

lienee kuitenkin parilla
samanlainen
asema.

Saa-
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läpileikkauksen
näiden erikoislaatuisten tilojen asemasta eri
aikoina selkä samalla lupmaan yleiskatcaukse.Iista valaistusta
niihin asiakirjoihin, joita Jokioisten kartanon runsaista varastoista silloin tällöin tulee tutkijain nähtäville,")
samana Ikuiri
erinäiset
seikat selostettavissa
asiakirjoissa voivat belposti.
avata uusia tutkimustehtäviakin eräiden niissä todennäköisiksi.
otaksuttujen seikkojen selvittämiseksi.
1.

Tohtori

A. E. Granfeltin

anomusesitys

pappissäädyssä.

Henkilö, joka edellåkosketeltujen valfiopaivaasiaki rj ojerr
syntymiselle antoi aiheen, oli silloisen suur-Tarnmelan kirlokoherra, tohtori A E. Granfelt. Eräiden muiden valtiopaivaaiotteiden - ohella jättää hän nimittäin pappissaadylle v.n 1872valtiopäiväin alussa myöskin esityksen laajaan seurakuntaansa
kuuluvain
Jokioisten
sukuoikeustalonpoikain
oikeuksista ja
vel vollis u uksista,
Todennäköistä on, että Granfelt sai aiheen anomusesityk-sensä tekemiseen niistä torpparihäädöisfä, joita Ypajån Kartanonkylän kartanon alueella v. 1866 oli toimeenpantu ja joiden johdosta hän innolla oli ryhtynyttorpparien
asiaa ajamaan, koska jutussa esiintyneet vuokravälitkirjat olivat sen
luontoisia, että sellaiset "häviön 'koko kansakunnalle saattavat".**)
Granfeltin pappissaadylle jättämän anomusesityksen sisältö
oli seuraava:
"Seurevkuntalaisteni kehoittarnana, joiden joukossa on suurehko lukumäärä
niin sanottuja sukuoikeustalonpoikia. että:
valtiosäätyjen paraillaan 'koolla ollessa anomustietä lkoettaisirt
saada aikaan muutosta sanottujen talonpoikien tukalaan ase'
maan niiden herraskartanoitten
omistajiin nahd an, joiden'
*) . Vrt. esim. laamanni Reuterholmin
julistusta v:lta 1875, jonka
asiakirjan T. Hirsjärvi on mainitusta
arkistosta löytänyt
(Kotiseutukuvauksia Lounais-Hämeestä,
siv.. 14).
**) T. Hirsjärvi: Torpparihäätöjä
Ypäjällä v. 1866 (Ypäjä, pitäjänkuvaus, siv. 167).
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.alueella heidän tilansa sijaitsevat; en voi muuta kuin heidän
puolestaan esittää sen määrätyssä suhteessa oikeudettoman tilan, johon mainitut tilanhaltijat ovat joutuneet; kun heiltä puuttuu tietoa todellisista oikeuksistaan.
Vaatimu'kseni tähtää sen'vuoksi siihen, että olisi viipymättä ryhdyttävä tähän kuuluvien, ikivanhojen lakien ja asetuiksien huolelliseen tarkistukseen sekä niihin tehtävä siinä määrin ajanmuikaisia uud.stuksia, että molemmat
asianosaiset, niin kartanonomistaja
kuin
sulkuuikeustalonpojat, saisivat määrätysti viitotut rajat keskinaisille oikeuksilleen ja' velvollisuuksilleen, jotenlka er ityisesti
viimeksimainitut
tulisivat oikein käsittämään omituisen asemansa kartanonomistajaan,
mikä nykyään vallitsevissa eloissa
'ei ole mahdollista pääasiallisesti siksi, että ne asetukset, joihin
sukuoikeustilojen
synty perustuu, sen mukaan. 'kuin on tU!1.
nettua, eivät kuulu olevan samoinkuuluvat
tai muuten yh.iipitävää laatua.
'
Esitetyistä
syistä rohkenen siis korkea-arvoiselta pappissaadylta nöyrimmästi anoa tämän anomusasian hyväksvmistä
omakseen sekä sen ehdottamista armolliseksi esitykseksi ensituleville valtiopaiville."

J

Kuten anomusesityksestä käy selville oli tohtori Granfeltin
'tankoituksena ei enempää eikä vähempää kuin saada ensinnäkin seikkaperäinen puheenalaisten tilojen synnyn ja 'kamer aalioikeudellisen aseman selvitys ja tämän pohjalla vihdoin ryhtyä
tämän erikoislaatuisen aseman aiheuttamiin yhteiskunnallisiin
uudistuksiin sekä epaselvien, osaksi ristir iitaistenkin lakien ja
asetusten
korjaamiseen.
Kieltämättä hänen anomusesityksestään puuttuu se yksityiskohtainen perustelu, joka tämän syvälle
tähtäävän kysymyksen jatkuvalle käsittelylle olisi ollut eduksi.
Olisi ollut hyvä, niinkuin lähetekeskustelussa useat puhujat sittemmin huomauttivatkin,
että siinä olisi edellistä puolta, s o.
'kyseellisten
sukuoikeustilojen
kameraalista
asemaa jo eukäteen 'yksityiskohtaisemmin
selvitelty, joten käsittelyllä olisi
ollut kiinteä pohja, jotta niin suur!en korjausvaatimus.en
käsittelyyn olisi voitu tuloksellisesti käydä. Nyt jättää Granfelt
asian tämänkin puolen saadyn selvitettäväksi.
Mutta. kun toi.saalta ottaa huomioon ne varsin vaikeasti ratkaistavat kamer aaliset olosuhteet, joiden selvittämiseen asiantuntioItakin
lol)ulta kysyttiin paljon työtä ja vaivannäköi,
ei ele ihme, Että
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Granfelt tavallisena seurakuntapappina ja kameraalioikeuteen
lähemmin perehtymättömänä jättää tämän, perin monimutkaisen kysymyksen selvittämisen saadyn asiaksi.
2.

Lähetekeskustelu

pappissäädyssä ..

Kun Granf'eltin . anomusesitys 'ermenmainitussa pappissaadyn istunnossa oli pantu pöydälle, otettiin asia seuraavassa
säädyn täysistunnossa helmik. 19 p:nä valmistavan pohdinnan
ja seulonnan alaiseksi. Tällöin useat edustajat lausuvat käsityksensa anomusesityksestä ja sen -mahdollisuuksista tulla jatkuvan käsittelyn esinee'ksi,
Kysymys siitä, mihin valiokuntaan asia sen luontoon katsoen olisi lähempää ja vksitviskohtaisempaa valmistelua varten
lähetettävä,
synnytti - aluksi jonikunverran
erimielisyyttä.
Niinpä suositteli Juvan (kirkkoherra, tohtori Alopaeus lakivaliokuntaa, jota Granfelt itsekin kannatti.
Kun anomusesityksellä oli valituksen luonne, piti Messukylän kirkkoherra. rovasti
Grönberg parempana. yleistä valitusvaliokuntaa. josta setarpeen vaatiessa voitaisiin lähettää lakivaliokuntaan.
Maskun
kirkkoherran, rovasti Roseng rerrin mielestä taas asiaa ei voitaisi lykätä mihinkään yleiseen valiokuntaan, vaan yksityiseen
valitusvaliokuntaan.
koska sääty ei ole selittänyt anomusesitystä omakseen. Siinä tapauksessa, että viimeksi mainittu valiokunta hyväksyy sen ja lähettää takaisin saådylle, voi syntyä kysymys sen lähettämisestä yleiseen val'itusvaliokuntaan;
tai lakivaliokuntaan. mitä kantaansa rovasti Rosengren eräässä
toisessakin väittelylausunnossaan
tahtoi Alopaeusta vastaan
puolustaa.
Myöskin Maarian kirkkoher ra, rovasti Hjelt, joka parissakin lausunnossaan arvostelee anomusesitystä. oli yksityisen valitusvaliokunnan kannalla. Lähettämällä asia yleiseen valitusvaliokuntaan tulisi se olemaan yksityisten henkilöitten asiamiehenä, jota kuorrnaa sen päälle ei mitenkään voitaisi laskea.
Parhainta
hänen käsityksensä mukaan olisi, että anomusesifys jätettäisiin kokonaan valiokuntaan lähettämättä, koska asia.
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.esitettya anomustietä ei ole ratkaistavissa.
Sitäpaitsi puuttuisi
valiokunta yksityisten oikeuteen asiassa, ioka hänen mielestään on suuresti Viipurin laariin .Jahjoitusmaatilojeu"
luontoinen. Tunnustaen Granfeltin anomusesityksessä käsitellyn tilan kylläkin epanorrnaaliksi suosittelee hän kysymyksen ratkaisua tavallista oikeustietä.
Jos nim, tilanhaltija katsoo oikeutensa tulleen Ioukatuksi, on hänellä siitä tilaisuus nostaa riita!
juttu maanomistajaa vastaan, jolloin tämä luonnollisesti on velvollinen esittämään kaikki ne asiakirjat, joihin hän oikeusvaatirnuksensa perustaa.
Asian periaatteellista puolta koskettelevat mainitun käytännöllisen
nakokohdan
ohella eräät muutkin pappissaådyn
edustajat,
suhtautuen osaksi kielteisesti,
osaksi myönteisesti
Granfeltin esitykseen.
Kun anomusesityksessä vaadittiin sukuoikeustiloja ,ko.;ke.
vien asetusten
tar kistusta, antaa oikeushistorian professori
K. G. Ehrström jo etukäteen sukuoikeustilojen luonteesta eräitä
lyhyitä selvityksiä, joita asiassa monet kaipasivat.
Hänen lausuntonsa
mukaan
esiintyy
"sukuoikeustila" lainsaådannossämme kaksinaisessa merkityksessä.
Vanhempina aikoina ymmärrettiin sillä samaa kuin nykyisin perintötilalla (skattehernman). Mutta- myöskin esiintyy maatiloja. joilla on nimenä
.sukutorppa,
Hänen uskonsa mukaan anomusesitys tarkoittaa
juuri sellaisia. Ne ovat tilasta ir roitettuja asia, jotka perinnönjaossa ovat joutuneet jollekin perheen osalle. Muuten oli prof.
Ehrstrom sitä mieltä, että valiokuntain yleensä olisi vaikeata
käsitellä anomusesitystä sen nykyisessä asussa, sekä piti toivottavana, että sen tekijä lähemmin määrittelisi, tarkoitetaanko
toista vaiko toista lajia tåssa hänen katipaikkakunnallaan
valituksenalaisena olevassa asiassa.
\

Mitä tulee tähän professori Ehrströmin lausumaan toivomukseen, ilmoitti Granfelt olevansa kykenemätön asiaa lähemmin perustelemaan, koska hänen käsityksensä mukaan asia,
jota anomusesitys koskee, ei voi olla selvä kenellekään.
En
olisi, lausuu hän, anomusesitysta jättänytkään, jos olosuhde
kartanonomistajan
ja talonpoikain välillä ei olisi niin epäselvä,

•
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ettei asiantilan järjestämiseksi' ilman asetusten tarkistusta ole
mitään seikkaa, johon perustua - asetusten, jotka ovat iki"
vanhoja ja ainakin useimmille tuntemattomia.
Mitä taas tulee rovasti Hjeltin lau untoon, huomauttaa Granfelt, ett'eivät
kyseelliset sukuoikeustalonpojat .voi kuulua samaan luokkaan
kuin Iahjoitusmaatalonpojat, koska nämä ovat tilojensa todellisia omistajia ja voivat ne myydäkin vieraalle. Mutta esillä
olevassa tapauksessa on kartanonornistajalla sukuoikeus ennen
vierasta henkilöä ja oikeus ostaa sukuoikeustiloja sillä hinnalla,
jonka vieras henkilö tarjoa. Sitäpaitsi ovat sukuoikeustalonpojan oikeudet, vaikka hän on tilainsa omistaja, niin rajoitetut, että hän esim. ei ole oikeutettu laajentamaan viljelemiaåu
maatiluksia milläån tavalla, mutta kartanonomistaja on sensijaan kyllä pystyttänyt , talojen tiluksille torppia, jonka ovat
sukuoikeustalonpoikia kuulematta kartanonomistajan
alaisuudessa. Ja juuri
tämän mutkik.kaan olotilan selvittämiseksi
olen, lausui Granfelt, -minulle jätetyn tehtävän mukaisesti, jättänyt anomusesitykseni. Koska pappissaadyn pitäisi har rastaa
jokaista asiaa seurakunnassa, uskallan puoltaa, että tämä anomuskirjelrna hyväksytään pappissäädyn omaksi.
,

Niin jyrkästi ja epäillen kuin eräät puheenvuoron kayttajat suhtautuvatkiri
anomusesityksen kåvtännollisiin toteuttamismahdollisuuksiin anomustietä, ovat toiset asian periaatteelliseen puoleen katsoen myönteisemmällä kannalla. Niinpä tunnettu historian professori G. Z. Forsman (rnyoh. nimeltään
Yrjö-Koskinen), vaikka hänkin oli toivonut, että ancmusesityiksen tekijä olisi' kysymystä paremmin selvittänyt, piti joka
tapauksessa
asiaa sikäli selvänä, että todellakin on olemassre
jokin epäkohta maanomistusoikeudessa. joka sukuoikeustilan
nimellä esiintyy maalkirjoissa. Vaikka asia laatunsa vuoksi ei
olekaan täysin selvä, piti hän olevan täyden syyn, että kysymys anomustietä tulisi jarjestetyksi. Jos olotilaa jossakin suhteessa voitaisiinkin verrata tavallisiin lahjoitusmaaoloihin. mihin rovasti Hjelt oli viitannut, ei se hänen mielestään ole estämässä olotilan jarjestamista.
Järjestelyä ei luonnollisesti voisi
ulottaa siihen, että yksityinen omistusoikeus siten t ulisi lou-
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'katuksi. - Mutta voi se tapahtua niin, että säterien lunastuksella ja korvauksella tilain viljelijöille r ama voisivat pääst~i
nauttimaan tavallista verotaionpojan vapautta.
Mitä tulee .vaIiokuntaan, johon esitys hänen mielestään sen nykyisessä asussa
olisi lähetettävä, suositteli hän yksityistä valitusvaliokuntaa.
Samaan suuntaan
käy mycskin Mikkelin kirkkoher ran,
sittemmin Porvoon piispan, tohtori A. J. Hornborgin lausunto,
jonka mielestä kysymys ei tähtää mihinikään muuhun kuin itseoikeussuhteen muuttamiseen.
Kysymys on hänen mielestään
yleisomman lnontoinen, kuin että se olisi käsiteltävä vain oiken-denloukkaukseksi in casu, mistä rovasti Hjelt oli huomauttanut,
·ed{ä niinmuodoin rnikåan voisi estää sen lähettarnista yleiseen
valiokuntaan, jos vain anomuksen tekijä olisi esityksensä valmistanut niin, että sääty voisi katsoa olevansa tilaisuudessa
lähettämään sen yleiseen valitusvaliokuntaan.
Puhuja ehdotti
.asiaa sen nykyisessä asussa lähetettäväksi yksityiseen valitus-valiokuntaan, ellei sääty katso asiaa niin perustelemabtornaksi,
ettei sitä voisi isiiherfkaan lähettää.
Siinä ankarassa seulonnassa., jonka alaiseksi. Granfeltin
.anomusesitys joutui ja jollainen seulonta muuten pappissaadyssakaan ei ollut niin perin harvinaista, eräät arvovaltaiset edustajat niinmuodoin kyllä tunnustivat asian periaatteellisen oi'keutuksen,
Mutta mitä tulee anomusesityksen
muodolliseen
puoleen,' johon monien lausuntojen moitteet arvostelujen tuok-sinassa kohdistuivat, ottavat vain harvat huomioon Granfeltin
.anomusesity.ksessa olevan toisen tar koitusper an, s.o. että rnyoskin sukuoikeustilojen kameraalioikeudellinen
asema olisi saa'
tava selvitetyksi. Monet puhujat niinollen edellyttivät sitä,
mihin l~än tähtäsi ja mrka selvittely kylläkin, kuten edellä
olemme huomauttaneet, anomusesitykssssa tarkoitetc:l1e yhteiskunnalliselle uudistustoirnenpiteelle olisi ollut eduksi.
Mainittuun,
anomusesityksen toiseen puoleen kiinnittää
huomiota Saarijärven kappalainen varapastori A. Lilius, jonka
mukaan rkysymys, vai'kka onikin er ikoiskysyrnys, on hyvin arvokas eikä tähtääJkään mihinkaari muuhun kuin aivan pimeän
oikeussuhteen selvittämiseen. Hänen mielestään sääty voisi
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hyvin suostua ehdotukseen ja .yhtyä anomaan, että hallitus
hallinnollisella vallallaan tahtoisi selvittää kysymykseentulleen
epäselvän olotilan. Tämän vuoksi olisi kysymys hänenkin
mielestään yksityisenä valituksena
lähetettävä
yksityiseen
valitusvaliokun taan.
Tähän lausuntoon yhtyen tarvitseekin. tohtori Granfeltin
vain ilmoittaa, että jos tämä pimeä asia olisi jo selvitetty, ei.
.mitaan enempiä selvityksiä enää tarvittaisikaan.
Tarkoituksena on juuri, jatkaa hän, selvittää olotila, joka ainakin tähän
asti on ollut selvittämättä ja jota ei voida rovasti Hjeltin ehdottarnalla tiellä saada selväksi, pääasiallisesti siitä syystä, että
sukuoikeustilain omistajilta 'puuttuu varoj-a käräjöimiseen kaikissa oikeusasteissa. Juuri siksi mainitsee Granfelt hänelletehdyn pyynnön, että mikäli mahdollista koettaa saada asia,
näillä valtiopäivillä ajanmukaisesti selvitetyksi.
Puhevuorojen käytön jälkeen tehtyyn äånestysesitykseen,
tahtooko sääty enempiä toimenpiteitä varten ottaa anomusesityksen huomioon vai eikö, vastattiin ylivoimaisesti myöntäen.
-- Tämän jälkeen lausui professori Ehrstrom mielipiteensä ole-van, että. lähetettä ei - kysymyksen selvittämättömyyden
vuoksi voitaisi yleiseen valiokuntaan lähettää, ennenkuin toh·
tori Granfelt
olisi valiokunnalle
jättänyt lähempiä tietoja .
.Senvuoksi hän ehdotti .. että yksityinen valitusvaliokunta saisi
kysymystä selvitellä, minkä ehdotuksen sääty puheenjohtajan
esityksestä hyväksyi.' Kysymyksen hyväksymistä vastaan ilmoittivat vastalauseensa rovasti Hjelt ja tohtori Alopaeus,
joka Iahetekeskustelussa esitettyjen seikkojen vuoksi oli luo~punut aikaisemmasta mielipiteestään kysymyksen lakivaliokuntaan lähettämiseen nähden .
.

.o.

Vaiiokunnan hankkima' selvitys sukuoikeustilojen
. ja leameraalisesta asemasta.

.

syrin.ysio:

Yksityisen valitusvaliokunnan puolesta, johon kuului eräitä
historian ja kameraaliopin tuntijoita"}, esitetään pappissaadyn*) Siihen
käytännöllisen

kuuluivat
seuraavat
pappissäädyn edustajat:
entinen,
teologian professor i, piispa F. L Schauman, professori,
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täysistunnossa
maalisk. 21 p:nä piispa
Frans Ludvig Schaumanin allekirjoittama
saman kuun 5 p:nä päivätty historiallisiin lähteisiin perustuva
selitys puheenalaisesta
kysymyksestä.
Kun asia paikallishistorialliselta
kannalta
antaa kiintoisan kuvauksen sukuoikeustilain
synnystä ja: asemasta, esitämme asiakirjan suomennettuna
seuraavassa
kokon~an:
"Sittenkuin
korkea-arvoinen
pappissaåty sen yksityisen valitusvaliokunnan
tutkittavaksi
on lähettänyt
kontrahtirovasii
August Edvard Granfeltin
tekemän anomus ehdotuksen, jonka
tarkoituksena
on sen maanomistusoikeudellisen
epäkohdan
selvittäminen
ja, jos mahdollista, parantaminen,
mikä epäkohta.
esiintyy Tammelan
pitäjän Jokioisten alueella ja on tunnettu
"sukuoikeuden"
nimisenä, on valiokunta
ensinnäkin 'koettanut
tutkia tämän omituisen kameraalisen
olotilan syntyä ja laatua
ja tässä suhteessa saanut eräitä, joskaan ei aivan täydellisiä
tietoja.
Aina uskonpuhdistuksen
ajoilta oli Jokioinen
erityinen
neljännes
Portaan
hallintopitäjässä
ja annettiin
se ajoibtain
laanitykseksi
epämääräiseksi
ajaksi,
Näin sai vihdoin tunnettu
maanmiehemme
J esper Matinpoika
Kruus
Kaarle herttu'an
kirjeellä, päivä:tty Korsholmassa
helrnik, 15 p:nä 1603,epä:määraiseksi ajaksi koko Jokioisten neljänneksen,
johon kuului kaiken kaikkiaan 9 -t veromaata
(skattmarken)
eli 164 tilaa, ,,,naut.ittavaksi ja pidettäväksi
kaikkine veroineen ja maatiloineen"
(att njuta och behålla med a11 ränta och lågenbet) . Tämä
Iaanitys vahvistettiin
sitten useita kertoja, kunnes se v. 1613
uusittiin
ikuiseksi ajaksi, kuitenkin
N or rkcpingin
päätöksen
ehdoilla, s. o. että vahvistus oli anottava jokaiselta uudelta kuninkaalta.
Seitsemännellätoista
vuosisadalla
meni Jokioinen
perinnöksi
J esper Matinpojan
jälkeläisille,
ensin hänen pojalleen Johan Kruusille,
sitten tämän tyttärelle
Anna Maria
Kruusille, joka oli ollut naimisissa kreivi Karl Mauritz Lewenhauptin
kanssa ja tämän 'kuoleman jälkeen v. 1666 leskenä
omisti saman laanityksen.
Suuressa reduktionissa
palautettiin
tohtori A. F. Granfelt, tuomiorovasti, to'htor i A. G. Borg, tuomiorovasti,
sittemmin piispa, tohtori T. T. Renvall, tohtori A. J. Hor nl.or g, profes.sor i, tohtori Z. J. Cleve, professori, tohtori G. Z. Forsman (Yrjö Koskinen), yliopettaja A, Kihlman, lehtori J. V. Johnsson, sekä varajäsenini
kon tr äh t irovas t i, tohtori A. E. Granfelt, rovasti O. F. Hofdahl, varapastori K. F. Ol ler ja kirkkoherra K. E. Järnefelt.
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koko läänitys v. 1683 kruunulle sen vuoden veroineen. MuU?_
jo seuraavan vuoden alussa näyttää
leskikreivitär
tehneen
kruunun kanssa vaihdon, luovuttaen kruunulle erinäisiä csto- ja
.allodialitilulksia Ruotsissa ja Suomessa sitä vastaan, että näiden
sijaan sai Jokioisten neljänneksen 1684 vuoden veroineen. Tämän leskirouvan jä1keen olivat omistajina hänen poikansa
'kreivi Axel Johan Lewenhaupt ja sitten tämän tytär j uliana,
naimisissa 'kenraalimajuri Johan Henrik HamiItonin kanssa.
Vu.onna 1752 osti majuri Reinhold Johan Jägerhorn, Spur ilan
herra, suur imman osan Jokioisten tiluksista, mutta myi me
myöhemmin laamanni Gustaf Reuterholmille, minkä jälkeen
tämä maaomaisuus ostojen kautta on mennyt kädestä 'kateen.
, Kysymys niiden talonpoikaistilojen .oikeasta luonteesta.
jotka kuuluvat Jokioisten alueeseen, nayttaa ensi kerran syntyneen majuri Jägerhornin aikana, jolloin 44 talonporkaa nosti
yhteisen väitteen perintötalonoikeudestaan. Oikeudenkäynti,
jo'ka kävi kaikkien oikeusasteiden 'kautta, ratkaistiin kunirikaallisella tuomiolla kesäk. 2 p:nä 1767 siten, että yksi tila Vaularnmin kylässä ja yksi Haapaniemen kylässä julistettiin perintö.maa-ralssiksi (skatte-f ralse) sekä yksi tila Kiipulla r alssi-perintömaaksi (f ralse-skatte}, rnutta toisille ilmoitettiin, etläkukin
saa 'puolestaan ajaa kannettaan kihlakunnanoikeudessa, jos tahtovat näyttää toteen per intotalonoikeutensa.
Tämän johdosta
'heratti v. 1776 taas 50 talonpoikaa samanlaisen väitteen laamanni Reuterholmia vastaan, joka sillävälin oli tullut J oxioisten omistajaksi, ja tälläkin kertaa meni juttu kaikkien oikeudenkayntiasteiden kautta,
kunnes kuninkaallisella tuomiolla
helmik. 4 p:Itä 1782 lopultakin määrättiin jokaisen tilan kame.raalinen luonne. Tämä tuomio, jota valiokunta ei kuitenkaan
ole ollut tilaisuudessa tarkastamaan, näyttää ylipäänsä lan genneen talonpoikain vahingoksi, koska ei se ainoassa'kaan tar auksessa liene myöntänyt heille puhdasta perintötalonoikeutta, vaan
julistanut muutamia tiloja puhtaasti. ralsseiksi (f rälse), tois:a
taas sukuorkeustiloiksi tai sukuojkeusralssaiksi. Mita viimeksimainittu omistusoikeuden laji oikeastaan merkitsee, on valiokunnan ollut vaikea määrätä, koska sen laatuista 'kamer aalista
luonnetta ei muualla ole, ei Suomessa ,eikä Ruotsissa, ja oikeastaan näyttää syntyneen vasta viimeksimainitulla kuninkaallisella tuomiolla, jota asiakirjaa nykyään ei ole täällä saatavissa,
Mutta kun anomusesityksen tekijä on juuri anonut, että jonkinlaista selvitystä asiaan, olisi saatava, tahtoi valiokunta tvhyesti mainita ne todennäköiset johtopäätökset, joihin käsillä.
olevat asiakirjat johtavat.
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Ensinnäkin lienee soveliasta tässa m uistu ttaa mieleen niiden tav.allisten nimitysten merkitystä, jotka 'kameraalisr a es.inJyvät muodossa rälssi (frälse), perintomaa-riilssi (skatte-f rålse)
ja riilssi-periniomaa
(f'r alse-skatte) . Ensimäinen nimitys merkitsee, kuten tunnettua, sellaista maata, jossa sekä omistusoikeus.
että verot ovat samoissa käsissä, niin että (jos omistaja ei itse
asu rälssitilaansa)
asujain on ainoastaan tilanvuokraaja
eli
arenttilainen. Molempia myöhempiä nimityksiä sitävastoin käy,
tetään sellaisesta maasta, jossa omistusoikeus kuuluu .talonpojalle, mutta verot aatelismiehelle
(f ralsernan).
Alkuperään
nähden voidaan ero niiden välillä selittää seuraavasti:
Periniomaa-riilssi (skatte-f ralse) on syntynyt kruunun veromaista (krono-skatte), kun kruunu on aatelismiehel.e lahjoittanut verot, mutta omistusoikeus on ennen kuulunut talonpojalle eikä niinollen kruunulle tai aatelismiehelle.
Puhdasrälssi
(rent frälse) on syntynyt." a) joko kruununtiloista (kronohernman), jolloin kruunu on aatelismiehelle lahjoittanut sekä omistusoikeuden että verot - tai b) rkruununveromaista (krono-skatte) , jos kruunu on aatelismiehelle lahjoittanut verot, mutta hänellä ennen on ollut siihen omistusoikeus, - tai vihdoin c) perintomaa-r alssista
(skatte-f ralse),
jolloin joko veronottaja on hankkinut itselleen myöskin omistusoikeuden tai omistaja on lunastanut itselleen myöskin verot.
Ralssi-perintomaa (f ralse-skatte) on vihdoin syntynyt puhtaasta rälssistä, jos aatelismies (f ralseman) on myynyt taloupojalle omistusoikeutensa. mutta pidattanyt itselleen verot tai
muita etuuksia sopimuksen mukaan,
Näiden yllåselitettyjen
maanluentojen
kanssa ei sukuoikeudella alikuaan näytä olleen yhteyttä. Nimi sukuoikeustila
näyttää syntyneen kuningas Juhana III:n avoimella kirjeellä.
maalisk. 7 p.nå 1582, jolla kruununtilojen asujamille annettiin
lupa lunastaa itselleen perinnöllinen hallintaoikeus (besittningsrätt).
Mutta tätä niin sanottua ",sukuoikeutta" alettiin hyvin
pian sekottaa tavallisen perintömaa-omistusoikeuden
(skatteeganderätt) kanssa, niin että nimityksiä "perintötila"
(skattehemman),
"pedntöverotilallinen"
(skattebonde) ja "sukuoikeus" (bördsrätt) tavallisesti käytettiin hujan 'hajan sekä silloin, kun oli kysymys alkuperäisestä perintomaa-omaisuudesta
(skatte-egendom) , että Juhana
llI:n sukuoikeushallinnasta
(bördsrättsbesittning) _ Lopulta määräsi -kuninkaallinen asetus
v:lta 1659, että sukuoikeustiloja kaikissa suhteissa olisi pidettävä tavallisina
perintötiloina,
niin että ainakin
tämän
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ajan jälkeen sukuoikeustila ei merkitse muuta kuin perintömaatilaa, ja sukuoikeusralssi ei myöskään voi merkitä muuta.
kuin perintomaa-ralssia,
Mutta
j okicisissa näyttää' nimitys
sukuoikeus kuitenkin saaneen vähän erilaisen ominaisuuden.
merkiten talonpojan perinnöllistä hallintaoiksutta,
mutta ei
täydellistä omistusoikeutta.
Senvuoksi tuntuvat J okioisten sukuoikeustilat niiden nykyiseen luonteeseen katsoen olevan rnel~ein senlaatuisia
kuin
rälssi-perintömaat
(f ralse-skatte) ja
-euernmån ralssejå (frälse) kuin perintömaita (skatte): - Että
-olotila kuitenkin myös niihin nähden alkuaan on ollut toinen,
luulee valiokunta voivansa päätellä seuraavista tosiasioista.
Siitä aånestvspoytakirjasta,
joka v. 1779 syntyi Turun
Hovioikeudessa J okioisten talonpoikain ja laamanni Reu terholmin välisessä oikeudenkäynnissä ja joka seuraavana vuonna
erikoisesti painettiin Tukholmassa, nähdään selvästi, että ne
tilat, jotka 17:nnen sataluvun alussa läänitettiin j esper Matin'poika Kru usille, todellakin olivat, ainakin suurimmaksi osaksi,
vanhaa perintämaata (skattejor d), Niinpä esimerkiksi on siinä
'huomautettu; että 1575 vuoden maakirjassa
erityisesti mainitaan talonpoikain perintötalonoikeus siten: että Jokioisten neljannes.rjoka oli laånitettynå Klaus Flernrningille, tosin vastedes
on merkittävä ralssiksi (såsom fr alse) , mutta talonpoikia kuitenkin nimitettiin ralssi-per intornaa-talonpojiksi
(f ralse-skatte
bönder), ja suorittivat he satunnaisen veron kruunulle niin'kuin perintomaatalonpojat. Vaikka sittemmin 1602 vuoden läåriityskirjassa
sanat: "veroineen ja tiluksineen", tuntuvat tähtäävän siihen, että myöskin itse omistusoikeus olisi låånitetiy
Kruusille, täytyy kuitenkin päätellä, että sanamuoto on syntynyt kansliakirjur in tårkkaamattomuudesta:
sillä l:ksi kruunu
ei voinut läänittää pois talonpoikain iomistusorkeutta, ja 2:ksi
saadaan ·tietää, että Jokioisten saterrkartanoa
perustettaessa
Hyrsylän ja Nivan kylien maihin nähden Kr uusin -suku
säännö'llisellä kaupalla lunasti itselleen omistusoikeuden näiden tilusten talonpojilta. joidenka perintötalonoikeus siten silloin tunnustettiin.
Aikain kuluessa sattui kyllä siten, että erinaisia tiluiksia verorästeista myytiin ja siten joutuivat aatelismiehen käsiin eli tulivat pu'htaiksi rälsseiksi. Mutta vielä v.
1685, jolloin sitä varten edellä mainitun vaihtokaupan vuoksi
laadittiin eri maakirja Jokioisten tiloista, näkyy toinen -puoli
olleen perintömaata (slcattejord); samaten v. 1729, jolloin tapahtui. perinnönjako kreivi Lewenhauptin perillisten välillä,
Näitä perintötaloja (skattehemman) nimitettiin nyt vuorostaan
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;,sulmoikeustiloiksi"
sekä
"perintömaaja sukuoikeustiloiksi"
(skatte- oeh bordsråttshemman),
ja niihin nähden noudatettiin
kaikkia
niitä oikeusrnuotoja,
jotka laki säätää perintötiloihin
nähden,
nimittäin
per innonjakoa,
lainhuudatusta,
'kiirmettå
y.m., minkä ohessa ainoastaan
maakirjavero
katsottiin
näiden
tilain laillisiksi ulosteoiksi, mutta se "vakaisuu;s", josta jorikun
kerran heidän kanssaan oli sopimus tehty (niinkuin rälssltilan>
vuokraajien
kanssa oli tavallista),
lakkasi aina, kun talonpojat
tässä suhteessa
puolustivat
oikeuttaan.
Niinmuodoin
näkyy
selvästi, että Jokioisten sukuoikeustiloja
aina pidettiin perintötiloina, ja tämä käsitys niiden perintömaanluonnosta
näkyy
muutetun
vasta viime vuosisadan")
lopulla.
Yllämainitusta
oikeudenkäynnistä
nähdään,
että
laamanni -Reuterholm on
väittänyt:
että 'kaikki Jokioisten ikartanoon' ku,uluvat
tilukset,
myöskin ne, joita nimitettiin
"sulkuoikeustiloiksi",
olivat luonteeltaan
rälssimaata
(fr alsejor d), myöntäen
ainoastaan
sen,
että viimeksimainitussa
lajissa talonpojilla
vanhan tavan mukaan oli "sukuoilkeus"
eli perinnöllinenhallintaoikeus
vakinaisine veroineen,
jotavastoin
oikeus uudisviljelyksiin
kuului.
aatelismiehille
eikä talonpojille.
Se oli tämä käsitys, joka nähtävästi vahvistettiin
'kuninkaallisella
tuomiolla .helrnik. 4 p:nä
1782 jaon
nykyään lakina J okoisten sukuoikeustiloille.
Nämä, joskin vaillinaiset,
tiedot on valiokunta
katsonut
velvollisuudekseen
tässä kylläkin merkillisessä
asiassa nöyrimmästi ilmoittaa.
Mutta koska ei valiokunta kuitenkaan
lahemmin tunne mainitun
kuninkaallisen
tuomion perusteita ja määräyksiä,
ei valiokunnalle
ole mahdollista
ehdottaa, että korkea-arvoisen
pappissäädyn tallaker taa olisi ryhdyttävä
johonkin
varsinaiseen
toimenpiteeseen
kontrahtirovasti
Granfeltin
anoo
musehdotuksen
johdosta, vaan tulee sen, valiokunnan
mielipiteen mukaan,
jättää' jokioisiin
kuuluvien
talonpoikien
itsensä 'hankittavaksi
ensin Ruotsin arkistoista
ne lähemmät
tiedot, jotka vielä puuttuvat,
ja sitten laillisessa jarjestyksesså
hakea sellaista muutosta,
johon he uskovat syytä olevan.
Ainoastaan siinä tapauksessa, että tulisi näytetyksi
toteen J okioisten alustalaisten
puutteellisen
omistusoikeuden
kautta .joutu-.
neen samaan onnettomaan
asemaan kuin Viipurin läänin lahjoitusmaatalonpojat,
ja sen ohessa tultaisiin
tietämään,
että
heidän asemaansa ei voida lainkäyttötietä
parantaa,
voisi alamainen anomusesitys
ehkä vastedes tulla esitetyksi, että kr uu*)

Siis r8:nnen vuosisadan.
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nu, heihin nähden ryhtyisi' samaan
Iunastustoimenpiteeseen,
kuin mitä lahjoitusmaahan nähden nykyään on päätetty.
Lähetevihkon
saa valiokunta
ohellisena
nöyrimmästi
palauttaa" ..
Pappissäädyn täysistunnossa maalisk.. 25 p:nä 1872 esitettiin selostettu, yksityisen valitusvaliokunnan laatima, poydalle.
pantu mietintö säädyn käsiteltävåksi. Tällöin tohtori Granfelt
ensiksi pyytämässään puheenvuorossa ehdotti mietintöä vielä-kin
pöydälle pantavaksi, koska hän viikon kuluttua uskoi olevansa
tilaisuudessa antamaan lähempiä tietoja asiassa. Tähän lausui:
professori Ehrström, että jos Granfelt voisi tuoda esiin mietinnössä mainitun
kuninkaallisen tuomion v:lta 1782 oikeudenkäynnistä sukuoikeustalonpoikain
ja silloisen J okioisten
kartanon omistajan välillä, ei hänellä ollut mitään muistuttamista jatkuvaanpöydällepanoon
nähden, joskin se hänesta
muuten näytti tarpeettomalta.
Kun muita puheenvuoroja ei
käytetty, päättilkin sääty, että mietintö' pannaan vielä. pöydälle
seuraavaan täysistuntoon.
Seuraavassa
täysistunnossa huhtik. 3 p:nä oli Granfeltin
kuitenkin ilmoitettava, että hän ei ole onnistunut lisaselvitystä
hankkimaan.
Samalla hän anoi, 'että valiokunnan mietintö
hyväksyttäisiin sekä hyvin perusteltuna että kaikissa suhteissa.
tyydyttävänä.

4. Professori

Ehrstromin selostus v:n 1782 kicninkaallisen
tuomion sisällöstä.

Kun professori Ehrstrom, joka ei kuulunut yksityiseen'
valitusvaliokuntaan.
oli onnistunut saamaan ,käsiinsä edellämainittua, v. 1782 annettua kuninkaallista tuomiota koskevan
jäljennöksen, joskin oikeaksi todistamattornana, esitti hän tämän jälkeen vielä eräitä lisätietoja, jotka etupäässä perustui ..
vat mainittuun jaljenriokseen.
Kun lausunnosta käy selville
sukuoikeustilojen
varsinainen
kameraalioikeudellinen
asema
myöhempinä
aikoina,' selostamme senkin kokonaan.
Pr of.
Ehrströmin lausunto oli seuraavan sisaltoinen:
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"Tahdon myös parhaimmin
kannattaa
valiokunnan
mietintöä,
mutta valiokunnan
vesitttamiin syihin tahtoisin
lisätä
eräitä uusia.
Pyydän ensimäisenä
saada antaa äänelläni tunnustusta siitä paljosta vaivannäosta,
jota valiokunta
on tämän
hämärän
asian selvittämiseksi
uhr annnut.
Valiokunta
on ahker illa
tutkimuksillaan
koettanut
tehdä todennäköiseksi, että
kyseeiliset sukuoikeustilat
ovat vanhoista
ajoista olleet osaksi
per intomaa-ralssejå
osaksi ralssi-per iritomaita,
mutta
että ne
kuninkaallisella.
tuomiolla helmik. 4 p:ltä 1782 ovat selitetyt
n. s, sukuoikeusr alsseiksi, ja siten saaneet maanluonnon.
joka OH
aivan vieras Suomen laille, voin lisätä myöskin Ruotsin.
Jos
Olotila todellakin olisi ollut sellainen, että ne vanhoista ajoista
olisivat olleet r alssi-per intomaita, ja nämä tuomiot perustautuneet asian täydelliseen selvitykseen, niin ei olisi nykyisten omistajien oikeuksiin nähden mitään sanomista, sittenkuin 'kuninkaallinen
asetus helrnik. 21 p:ltä 1789 on määrännyt,
että se,
mitä r alssi-perintomaatiloihin
nähden on sovittu, on pysyvä
voimassaan.
Mutta koska näitä tiloja nimitetään
sukuoikeustiloiksi, niin on enemmän
kuin todennärköistä,
että ne eivät
milloinkaan
ole olleet ralssin,
vaan perintomaan
luontoisia ..
Sirkuoikeustiloilla
ei nimittäin
o~e milloinkaan
ymmärretty
mitään muuta kuin per intotiloja, jotka ovat saaneet takaisin
perintömaanoikeutensa
n.s, sukuoikeuskaupoilla.
tai myös kruununtiloja, jotka samanlaisilla {kaupoilla ovat tulleet siksi, mitä
me nyt nimitämme
per intotiloiksi.
Sitävastoin
ei ole milloinkaan mitään ralssitilaa ostettu sukuun, eikä milloinkaan,
erinerrkuin tuomiot v:1ta 1782 ilmestyivät,
ole ollut olemassa mitään sukuoikeusr alssitiloja,
ainakaan
minun
tietääkseni
eikä
niiden
kameraalioikeudellisten
kirjailijain
tietojen mukaan.
joita tunnen.
Se on olosuhde. joka on olemassa vain. niillä
Tammelan
pitäjän tiloilla, jotka: kuuluvat
Jokioisten kartnorr
alaisuuteen,
ehkä myöskin parilla tilalla Saaren alaisuudessa.
Muinoin oli Ruotsissa ainoastaan
vanhalla
odalmiesten
(itsenäisten talonpoikain)
oikeudella varustettuja
filoja. Mutta ratsupalveluksen
käytäntöön
ottaminen
sai aikaan sen muutoksen siinä, että alettiin tehdä ero ralssi- ja perintötilain
välillä
sekä
että
perintömaa-talonpojat
menettivät
merkitystään,
.ja sitten tapahtui, että heitä vahitellen alettiin pitää kruununtalonpoikain
arvoisina, joita sillävälin oli alkanut ilmestyä osak.
si kruunun välittömästi
omistamille maille, osaksi niihin uudispaikkoihin,
joita oli raivattu yhteismaille.
Siitä seurasi, että
alkuperäinen
perintömaa-oikeus
moniltå hävisi, mikä sitten ta»
pahtuikin,
kun verot läänitettiin
aatelismiehelle,
Asianlaita
5

66
on se, että niitten valitusten johdosta, jotka tästä tehtiin, J uha'ria III julkaisi mietiunessa mainitu,n julistuksen v:lta 1582, jolla
sallittiin sellaisten talonpoikien" jotka katsoivat menettancensa
.perintomaaoikeutensa, mutta eivät voineet sitä selvittää, ostaa
itselleen sukuoikeuden, mikä merkitsee perinnollista halli ntaoikeutta... Ja eräällä myöhemmällä asiakirjalla samalta vuo'deIta heille annettiin
vielä täydellinen
omistusoikeus, joka
myöskin myynnillä voi siirtyä toiselle, Samanlainen oikeus
.ostaa sukuun Julkaistiin sittemmin myöskin kruununmaahan
-nahden, Ja siten syntyivät monet niistä tiloista, joita nyt nim.itämme per intotiloiksi.
Suikuoikeustilat ovat aina olleet suunnilleen samoja kuin
nykyiset perintotilat. mutta eivät sitävastoin millonkaan r215'
sitiloja. Vasta kuninkaallisella tuomiolla v:1ta 1782 on tarnå
omituinen olosuhde syntynyt Tammelan pitajassa. Olisi ollut
asialle valaisevaa, jos nämä tuomiot olisi voitu taållå esittää.
Mutta kun niin ei ole tapahtunut, rohkenen esittää erään
kopion 'kuninkaallisesta päätöksestä v:lta 1784, jonka eräs Jo'
kioisten viimeisiä omistajia on minulle hyvantahtoisesti antanut ja joka sisältää selitviksen v. 1782 annetuista tuomioista.
'Tämä päätös osoittaa' sel~ä~ti, että sittenkuin kuninkaallinen
Majesteetti v. 1782 erinäisten Tammelan pitajan talonpoikien
ja vapaaherra Gustaf Reuterho'lmin välisessä riidassa oli selittänyt, että talonpojat tulivat säilyttämään hallintaoikeutensa.
(besittningsratt)
kos'kemattomana,
niin syntyi erilaisia käsi,
tyksiä siitä, mitä tämä merkitsisi, ja että talonpojat hakivat
selvitystä tuomiosta, mihin Kun. Maj, elok. 24 p:nä 1784 antoi
.nainlkuuluvan välipaatoksen. "Kuninkaallinen
Majesteetti On
armossa antanut itselleen esittelyttää
nämä alamaiset anomukset: Ja kun Kun. Maj:n kor keimmastimain itut tuomiot
helmik. 4 p:ltä 1782 ovat aivan selviä siinå, että niiden tilain
asujamet, joiden joko ralssi- tai rålssiperintomaa-luonnosta
on
syntynyt riita talonpoikain ja ver ojenottajain välillä, etteivät
ole saavuttaneet väitettyä perintötilanoikeutta
sanotuille tiloil
'Ie; ja tilat siis, vaikkakin yllämainitulla hallintaoikeuden ehdolla, ovat julistetut rälsseiksi; niinmuodoin ja koska tämä hallintaoikeus niitä ulostekoja vastaan, jotka vanhastaan ovat
olleet tavallisilla ja laillisen voiman saavuttaneilla tuornoilla
-tulleet vahvistetuiksi, ei voi ulottua muihin tiluksiin, kuten
peltoon, niittyyn, hakoihin ja muuhun viljeltyyn maahan, kuin
asumattomiin, kun ulosteot vahvistettiin, todellakin ovat käyttäneet oikeuttaan seka kotitarvehakkaukseen
ja laidunoikeuteen takamailla, sentähden katsoo Kuninkaallinen Majesteetti
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sen: olevan yhtä kieltämaton
seuraus
Kuninkaallisen Maj:n
useinmainitusta tuomiosta, että rälssien omistaja kaikkia muita
tilaan kuuluvia omaisuuksia saa esteettomasti käyttää ja laillisesti hoitaa tavalla, jonka hän itselleen parhaaksi ja sopivimmaksi katsoo,mi1kci. asianom-aisten alamaisesti noudatettavaksi
ilmoitetaan.'?")
Kuten näkyy, oli oikeastaan tämä päätös, jota ei täällä,
ole yhtapitåvaksi todistetussa muodossa, muitta on 'kuitenkin
todennäköisesti aivan oikein kopioitu, se asiakirja, jolla tämä
omituinen maanluonto syntyi, jotenka ne tilat, jotka alkuperaisin lienevät olleet per intotiloja, tulivat "su'kuoikeusrälsseiksi'', ja täten ovat omistajat saaneet huonomman oikeuden tiloihin nähden, -kuin kruununtilojen
asukkaat nauttivat.
Kruununtalonpojilla on, kuten näilläkin talonpojilla. perinnöllinen
hallintaoikeus taloihinsa, mutta on heidän käytettävissään sen
ohessa ulkotilukset
viljelyksineen.
Mutta näillä asujamil la
ei ole suurempaa oikeutta viljelemattomiin tiluksiin, kuin mitä
on tavallisilla torppareilla,
Niinollen on heille 1780"luvul1a
ilmeisesti tapahtunut vääryys, ja heillä voisi varmaan olla aihetta hakea olotilaan tarkistusta.
Mutta minäkin olen sita
, mieltä, että. sellaista tarkoitusta varten tarvitaan laajempaa
selvitystä ja että heidän pitäisi hankkia itselleen kopiot alkuperäisistä tuomioista- muun asiaan saatavissa olevan valaistuksen ohella, minkävuoksi minä myöskin puolestani uskon, että
pappissäädyllä ei nyt ole syytä tehdä kysymyksestä anomusesitysta, joskin siihen vast'edes voisi aihetta ilmestyä".
Asiasta tehdyn esityksen johdosta hyväksyi sääty yksimielisesti mietinnön eikä katsonut anomusesityksen niinollen antavan aihetta enernpiin toimenpiteisiin.
5. Voltiopiiiudalotteen

merkitys,

Ne tarkoitusper at, joihin tohtori Granfelt varsin vaikeasti
perusteltavalla anomusesityksellään oli tähdännyt, tulivat valtiopäivillä ainakin osittain toteutetuiksi.
Todellakin oli, kuten
hän oli toivonutkin, "viipymättä ryhdytty tarkastamaan asiaan':') Että tällainen päätös j okiois t en talonpoikain vahingoksi syntyi,
lienee johtunut siitä, että laamanni Reuterholm oli onnistunut saamaan
a.sia.najajakseen kuulu isan suomalaisen
oikeusoppineen
M~ttias Caloniuksen.
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kuuluvia,
ikivanhoja lakeja ja asetuksia",
joiden selvittely
pappissaadyn kameralisteille antoi paljon, mutta olosuhteisiin
ja historialliseen puoleen katsoen tuloksellista
vaivannaköa.
Mutta asian yhteiskunnallinen
puoli, s. o. mitä tulee niihin
syvallekaypiin ."ajanmukaisiin uudistuksiin", joita hän oli toivonut lakeihin ja asetuksiin tehtäväksi, ei voinut johtaa tuloksiin, niin ilmeinen vääryys Ikuin tutkimuksen mukaan näyttikin tapahtuneen.
Pitemmälle
Icatsoen ei alote kuitenkaan ole ollut .vailla
merkitystä.
Jose seikka, että asia oli jotenkin per inpohjaiserr
kasjttelyn ja tutkimuksen alaisena v:n 1872 valtiopäivillä, seka
siinä paljastuneet epäkohdat ja annetut viittaukset eivät ole
voineet olla myohaisernpiin korjauspyrintöihin
vaikuttamatta ..
Kun erinäiset 1800-luvullakin tehdyt yritykset saada epåkohtia ratkaistuksi tavallista oikeustietå, jota puheenalaisilla
valtiopäivillä
suositeltiin,
olivat rauenneet tyhjiin, on myöhemmin yritetty päästä Jokioisten talonpoikain vapautumiseen
myöskin Granfeltin viitoittamaa anomustietä.
Niinpä v. 1886'
tehtiin talonpoikain puolesta anomus, että. Jokiläänin alue Itä
Suomen lahjoitusmaiden mukaisesti pääsisi alkuperäiseen .perintotilojen asemaan. Niinikään esitettiin v:n 1897 valtiopäivillä pappis- ja talonpoi'kaissaadyssa
anomusehdotus samasta
asiasta. Y ritettiinpå J okioisissa v. 1906 lopulta työlalkoillakin
saada muutosta asukkaiden asemaan. Kaikki nämäkin yritykset ovat kuitenkin näyttäneet olevan tuloksettamia, kunnes valtio vihdoin elok. 1 p:nä 1918 A. Kordelinilta osti Jokioisten kartanot, jolloin n. 600 torppaa tehtiin itsenäisiksi ja 3CO uutta.
viljelystilaa syntyi.
Niin vähäisessä määrässä kuin Granfelt v:n 1872 valtiopäivillä saikin osalleen Ymmärtämystä suurta asiaa ajaessaan,
on kuitenkin se tie, s, o. valtion välitys, osoittautunut ainoaksi
mahdolliseksi kysymyksen lopullisessa ratkaisemisessa,
Vaikka kehityksen tie onkin sangen pitkä ja usein oikullisen mutkikas, on kuiten'ldn helpompaa kulkea avatuita uria
ja viitotuita teitä. Mutta ensimäiseItä ur anaukaisijalta
kysy-
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tään aina määrätietoista silmää ja kauaskantavaa katsetta. Saanemme olla vakuutettuja siitä, että myöskin Granfeltin
anomusesitys omassa lajissaan ensimäisenä on ollut yhtenä ja,
varmaan hyvin tärkeänä tekijänä siihen itsenäiseen asemaan,
jossa Jokiläänin
talonpojat nykyisin elävät ja itsenaisia tilojaan viljelevät.

"

Säätyläisväestöä Tammelassa 1735:-1800~
lukujen välillä.
Kirj. Tarmo Hirsjarui.
Seuraavassa esityksessä, joka on keskeneraisen työn vähäisiä rippeitä, esitän Tammelan kirkonkirjain ja 'kirkonarkiston asiakirjain mukaan 1737-18001ukujen välillä Tammelassa.
asuneita säätyläishenkilöitä tai niihin ver rattavia, kuten sotaväen alapäällystöä, pikkuvirikamiehiä y.m. sentapaisia henkilöitä. Tarkoitus on myöhemmin, mikäli aikaa riittää, ta rkas.
tella muitakin
säätylupkkia, kuten talonpoikia, torppareita,
ammattilaisia ja sotarniehia, Seuraamme nyt mainittuja säätyläisiä heidän asuinpaikoissaan, ja koska pappila niihin aikoihin muodosti pitäjän keskeisimmän paikan, alotamme sieltä.
Vuosiluku 1735, josta alotamme, saattaa tuntua liian ylimalkaiselta, mutta koska sitä vanhemmat ikirkonkirjat ovat
hukkuneet, ja jo ennen olen Vuosikirjassa 1 selostanut aikaisempina vuosina Tammelassa asuneita säätyläisiä muiden kirkonarkiston asiakirjojen avulla, jatkan tällä kertaa kysymyksenalaisesta vuodesta.
Tammelan var akkaassa isossapappilassa isännöitsi 1733~
1772 välillä mahtava kirkkoruhtinas. Kalajoelta kotoisin oleva
maisteri Johan Amnell, joka ennen Tammelaan tuloaan oli ollut Turun tuomiokirkon
ar kkidiakoonina.
Kirkonkirjassa
1735-48' mainitaan heti Amnellin nimen jäljessä Margareta
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Elisabet Arctopolitan, jonka nimen edessä on h-kirjain, Kun
kirjain h käytettiin hustr u (= vaimo) sanan Iyhennysmer kkinä, voimme päätellä hänen olleen rovasti Amnellin puolison, vaikkakaan ei Amnellin elämaker rallisten tietojen kirjoittaja
valtioneuvos
E. G. Palmen Biografisessa nimikirjassa
mainitse A:lla sen nimista vaimoa olleen; vaan tiedoittaa A:n
olleen ensin avioliitossa Anna Maria Stjernhorriin ja myohem
min Eeva Elisabet Borgströmin kanssa. Kastekirjassa 7: 1.
1735 \Dainitaah, silloin syntyneen ja 13. 1. 1735 Icastetun rovasti
J-ohan Amnellin tyttären Kristiinan" joka joutui prof ,
Olof'- Prijssin vaimoksi. Ruustinna Margareta Elisabet Arctopolitan mainitaan samaisen kastekirjan mukaan olleen eri -ker
tcia kumrnina tammelalaisten lapsille., Sitäpait.sikävi
valtioneuvos Palmenin mainitsema Anna Maria Stjernhorn vasta
19. 8. 1739 ensi kerran Tammelassa ripillä. Margareta Elisaj:
bet Arctopolitan 'kavi viimeksi, ripilla 18. 5. 1735 ja on merkitty 'kirkonkirjassa senjälkeen kuolleeksi. Turun tuomiokapitulin arkistossa huomasin mainitun Amnellin olleen kerran
Lohjalla rovasti Arctopoletanin
perunkirjoituksessa.
Kesällå,
1928 Lohjalla kavdessani vvoin sikäläisen Icirkonar kiston -kirjoista todeta otaksurniseni sattuneen oikeaan. Margareta Eli,
sabet Arctopolitan,
Lohjan kirkkoherran Gregor ius Gabriel
Arctopolitanuksen
(s. 22,. 5. 1672, 1 10. '4. 1745) ja puolisonsa
Elisabet Petrejan (1 9. 2. 1746) toinen lapsi meni 10. 10. 1725
avioliittoon
Turun
ruotsalaisen seurakunnan ikomministeri~
Johan Amnellin kanssa (s. 1692), tuli Tammelan 'ki rkk oherraksi 1733 ja kuoli 1772. Vasta 1738 meni J Amnell toiseen
avioliittoon Anna Maria Stjer nhor nin kanssa, joka oli majuri Philip Welling in leski Lohjan Wendelasta.
Stjernhor nin
kuoltua meni Amnell v. 1751 kolmannen kerran avioliittoon
Tammelan' Kankaisista olevan luutnantti Berndt Johan Borgströmin tyttären, Eva Lisa Borgströmin kanssa, Näin ollen
-valtiorieuvos E. G.' Palmenin tiedonanto Eiografisessa nimi'kirjassa, kuten myöskin professori K. Crotenfeltin
t.edoitus
Kansallisessaelämäkerrastossa
J. Amnellin vaimoista ovat
erehdyttävät, kun kumpikaan ei mainitse A:n ensirnmaista vai-
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moa, ja Grotenfelt vielä Elämäkerrastossa huomauttaa Stjer nhor niu olleen muka A:n vaimona ainakin jo 1720-luvulla.
Kirkonkirjassa 1735---48 on pappilan väen joukkoon merkitty myös äiti Dorothea j aakoritytar, mutta en tiedä, oliko
hän Amnellin vai jonkun muun aiti. Amnellin aikana mainitaan pappilassa olleen v:n 1735---48 valillå myös neiti Beata
Charlotta Jägerhorn (tuli v. 1739)., Kuolleiden kirjan mukaan
eleskeli pappilassa myös eräs katolilaisuudesta luterilaisuuteen
kääntynyt
ulkomaalainen
aatelismies Christian Bernhard
Fr antz von Scheluer, joka 14. 3. 1746 haudattiin kirkkoon.
Vuosina 1756-62
olivat pappilassa neiti Ulriika Harleiipae,
nähtävästi samannimistä pappissukua, ja Jokioisten kappalaisen Michael Cadeniuksen tytär Hedvig Cadenia, joka myohemmin joutui J okioisilla muurimestari Bergmanin vaimoksi ja
, otettiin 8. 12. 1776 Jokioisten kartanon ruotivaivaiseksi, koska
oli j okioisilla syntynyt ja 'kasvanut. Siellä hän myöhemmin
kuolikiri. Vuosien 1763-68 ajalta on kirkonkirjasta pappilaa
koskeva lehti pois, joten henkilötiedot silta ajalta puuttuvat. ,
Vuosina 1769-74 esiintyi uusia henkilöitä neiti _Sofia Orell,
kuuluen nimismies Orellin sukuun Kydosta. Amnellin :apu'
laisina toimivat m.m. Gustaf Barck, joka kuoltuaan 'haudattiin
2~. 12. 1770 maksutta kirkon eteisen alle, sekä toisena apulaisena Jacob Alander.
Arnnellin 'kuoltua tuli Tammelan kirkkoherraksi Michael
Auellan. Puolisonsa
oli Magdalena Carlström sekä hänen
kuoltuaan
1782 Eleonora Sofia von Willebmnd v:sta 1783
Ensimmäisestä vaimostaan oli hänellä poika Jacob, joka joutui,
maanviljelijä
Somerolle ja jonka
suku on siella edelleen.
sekä tyttäret Ulrika ja Magdalena. Maanviljelijä Oskar UusiSimilä Forssasta
kuuluu myöskin isänsä puolelta Avellansukuun. Toinen vaimo oli lapseton. Avellanin aikana mai-nitaan pappilassa myös -olleen Carl Barck (1776-77), mademoiselle Maria Ulr ika Jung (1779), Helena Sabina Löven (tuli
1777 Lopelta), Sofia Wegelia (1775-80), madernoisele Sofia
Wanochin ja mamselli Catharina Wanochin (1785-86), neiti
Ulr ika Forsberg (1787-92) ja neiti Hedvig Tran, Avellannin
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apulaisena oli 1790 Johan Gustaf Wanochius
pitajanapulaiseksi Sahalahdelle 1792.

(synt. 1763), tuli

Kappalaisen talossa Kuuston Klemelassii asuivat vuosien
1735-48 välillä apulainen Johannes Avellan ja vaimonsa Christina Barck. Johannes Avellan oli edellämainitun Michael Avellanin isä. Hänen lapsistaan joutui useampia opinteille. Beata
Charlotta Jägerhorn oli Klemelässä 1747. Vuosina 1756-62
oli Klemelässä kappalainen Gabriel Barck. Vaimokseen hän
oli ottanut edellämainitun Beata Charlotta Jägerhornin.
Samoihin aikoihin oli pappilassa ylioppilas Carl Barck (1756-·
57), Johan Barck, Gabriel Barck ja ylioppilas Daniel Avellan.
Vuosina 1763-80 mainitaan Barckin perheen väkeä lisäksi
neiti Beata Barck ja ylioppilas Otto Maur its Barck, siltavouti .
Christian Orell ja vaimonsa Brita sekä heidän tyttärensä Kirsti.
Vuosina 1781--':92oli siellä lisäksi neiti Anna Margareta Forsberg. Rouva Beata Barck kuoli 1781 ja miehensä 1788.
Vuosien 1791-98 välillä asuivat Klemelassa jkappalainen
Nils Berghell vaimonsa Maria Elisabet Kempen ja täysi -ikaisten lastensa Serafian ja _ i16 Israelin kanssa. Otto Barck oli
mennyt avioliittoon Ulrjka Eleonora Curnlanderif kanssa. Eräs
Otto Barckin pojista Antti meni 1800-luvun alussa avioliittoon
Lunttilan Mäkilän torpan leskiemännän Maria Simontyttären
kanssa. Sitä ennen oli hän elättänyt itseään rerrkinå. Kirsti
-Orell (s. 1762) joutui avioliittoon Kuuston Mänttärin pojan
.Perttu Per tunpojan kanssa (s. 1757). Orellin perhe asui vielä
1798 Kuustossa torpassa. Tytär Sofia (s. 30. 5. 1768) lähti kotoa 1784. Heillä oli myös poika Bertel (s. 1757) ja tytär
Helena.
Kuuston

Lanalla asui 1787-92

siltavouti

Gabriel Falck

(s. 1760). Hän asui 1790-9.2 Kydon Silvolla,

Kuuston Nummella asui vuosien 1769-74 välillä papiston
apulainen Nils Lignell, vuosina 1776-77 Luuttilassa ja vuosina 1781-83 Klemelässä: Muutti 1783 Hausjarvelle. Pitåjanapulainen, ylimääräinen pataljoonan saarnaaja Henrik Lim.nell asui vuosien 1781-86 välillä Kuustossa, vuosina 1785-8G
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IGemelässä. ja Nummella 1787-96 .. Puolisonsa Maria Sandell
kuoli lapsettomana 1799.
Lunttilan. Snikkarilla asui 1769-74 välillä komministeri
Johan Borenius. Vaimonsa oli Brita Margareetta Mennander.
.piispa Carl Mennanderin sisar. Bor enius muutti 'I'ammelastzs
Punkalaiturnen kirkkoher raksi. Heidän tyttärensä oli Anna
C. Borenius.
Kydön Kirstilqsså asuivat 1735-,-48 välillä kappalainen Jo'
han Barck, vaimonsa Christina Gottleben, Tammelan entisen
kirkkoherran tytär- apulainen Gabriel Bar ck, ylioppilas Gustavus Barck, Beata Jägerhorn,
Carolus Barck ja Gabriel
Barokin vaimo .Beata Sonck.. joka kuoli 1741., Vielä asuivat
.Kirstilassa Greta Gottleben ja Greta Dahl. Vuosien 1756---'-62
valilla olivat Kirstilassa lesikirouva Christina Gottleben ja Margareetta Gottleben. Vuosien' 1763-68 välillä siellä oli ainoastaan Christiina G. Vuosien 1775-92 välillä asui .Kirstilassa
'kappalaisen
apulainen
J 011.. Hoglund. Leskirouva Hedvik
Lecin asui. siellä 1781-92.
Kydössä asui 1735-1748 välillä nimismiehen väki. Heistä
mainitaan: Leskirouva Margareetta Erikintytär Achrenia (s.
1674), Zachris Abraham Orell ja vaimonsa Christiina Limnelia
(s. 1701), Johan Orell (s. 1700), muutti Portaaseen 1739, Abraham Orell (s. 1704), Margareetta
J uliana Orell (s, 1732).
Christiina Orell (Turussa 1747), ylioppilas Isac Orell ja Elisabetha Reuter.
Samoin asuivat Kydossa vuosien 1775--80 välillä puuseppa
.Jacob Oikolin (s. 1746) ja vaimonsa Christiina Isakintytar, joka
myöhemmin oli Tammelan seurakunnan ensimmäisenä 'käti!
lönä. Myöhemmin asuivat he Luuttilan Palmumäessä.
josta
muuttivat lopulta 1789 Tajpian Kujalan omistajiksi. He tulivat 1777 Hattulasta.
Kydossa asuivat myös 1.793-98 välillä Aleksanteri Orelk
ja vaimonsa Elisabet Antintytär, sekä vapaaehtoinen Fr ied.
Johan Holst ja vaimonsa Anna Mikontytår, kuten myös Leena
.Maria ja Ulrika Liisa Holst.

. Kydön Hannulassa asui vuosien 1774--86 välillä Iulokari
Sil~10Strandenius perheineen. Vaimonsa -nimi oli Helena Jaakontytar. (s. 1740). Lapsia olivat tytär Juhana. (s. 1760) ja:.
.poika Benjamin (s.. 1762). Simo S. mainitaan 1793-98,välilb
vanhaksi .Iukkariksi. Kydon. Silvalla asuivat vuosien 1756-62 valilla Greta Er i-kintytar Achrenia
(s. 1674) poikineen ja niiden perheiden
kanssa. Heitä olivat Abraham Orell (s. 1704) ja vaimonsa
Maria Antintytär (s. 1726),. Isac Orell (s, 1711) Ja vaimonsa
Christina J uliana Helsing (s. 1712), Kristian Orell (s. 1739).
. Isac Johan Orell (s. 1706). Vielä oli talossa Kirsti v. Gerdteri.
tullut Pälkäneeltä1758.
Vuosien 1763-68 välillä asuivat Silvolla Isac Orell vaimoineen, Isac Johan Orell, Anna Maria Brasse, Abraham Orell
(s. 1704) ja hänen vaimonsa Maria, siltavoitti Kristian Orell
(s. 1739) ja vaimonsa Brita (s. 1739), Pehr Immanuel Orel1
(s.1749), Alexander Wilhelm Holst (s. 1739) ja vaimonsa
Greta J uliana Orell (s. 1732). - Vuosien 1775-80 välillä oli
A, W. Holst Kydon itsellisten joukossa. Vaimonaan oli nyt
.Elisabst Andreaksentytär
(s. 1743). - Vuosina 1769-74 olivat
Silvolla majoitusmestari
Elias J aikob Sundell ja vaimonsa
Charlotta Holst. Talossa asui myös Abraham Orell, joka kuoli
12. 7. 1773. Hänen vaimonsa oli Maria Holst. Vielä oliva t
samaan aikaan talossa edellämainittu .rurnmuttaja Alex Wilhelm Holst, vaimonsa Greta J uliaana Orell (kuoli 1772) ja
Petter Sundell. Holstien joukossa mainitaan- 1781-86 välillä'.
heidän poikansa Fredrik Johan Holst.Vu.osien
1787-92 vä,;
.Iilla olivat ennenmainitu't Holstit Kydön' torppareitten joukossa. .Silloin mainitaan myös heidän tyttärensä Anna Elisav
bet (s. 1774).
Kydön H eikleiliissii, vältvääpelin virkatalossa. asui vuosien
1735-48
välillä vältvääpeli
Petter Snöboll. Vaimonsa oli
Cathar ina Pertintytär.
Poika Johan muutti Kytöön Kirkko'
nummelta. Snöbollit muuttivat
1745 Portaan Hannulaan .
. Senjälkeen
asui (1746) Heikkilässä vältvääpeli Hans Johan
Reuter ja neiti Liisa Härkäpae. Vuosieri 1775-80 välillä asui
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Heikkilässä
vänrikki
Ernst Gustaf Willebrand,
Myöhemmin
hän aateloitiin ja tuli vapaaher raksi ja 'Omisti m.ITI. J okioisten
kartanon, johon perusti teollisuuslaitoksia,
kuten rauta- ja ver'katehtaat
sekä uudisti 'kartan 'On sahan ja myllyn.
Olipa hän
.ai'koinaan
maaherranakin.
Venäläisten
vallotettua
Suomen
1808-09 mukautui
W. yhtä innokkaaksi
venäläisvallan
kannattajaksi
kuin
hän aikoinaan oli ollut harras Kustaa III:n
pyrkimysten
kannattaja.
Hän hankki 1808-G9 sodan edellä
vaateaineita
Ruatsin sotaväelle
Suomessa ja sodan kestäessä
muonavaroja
venäläisille,
ollen liikemies kiireestä kantapäähän.
Mutta toimekas oli hänen puolisonsakin,
Saaren kartanon omistajan,
maaherra
Georg Henrik von Wrightin
tytär
Wendla Gustafa von Wright, joka pontevasti
miehensä kuoltua (25. 6. 1809) aina kuolemaansa
asti (11. 5. 1820) hoiti Jakioisten suur kartanoa
kaikkine
suurIiikkeineen.
Oli Kydon Heikkilasså myös Pehr Emmanuel Orell (177580). Vuosina
1781-86
asuivat Hei1kkilässä vänri'kki Adalf
Reinhald Reuter, apulaisnimismies
Henrilk' Falck (1786) vais
rnonsa Greta Harnmarin
kanssa.
Puuseppä Oikolin asui myös
siellä vähän aikaa.
Vuosien 1787-92 välillä oli Heikkilasså
vänrikki
Simo Romm vaimonsa Beata .Heikintyttären
ja tyttärensä Marian 'kanssa.
Tammelan Marttilassa asuivat 1756-:-68 välillä varanimismies Gearg Falck ja -vairnonsa Greta J uliana Orell, vaikkei
häntä enää 1762 lukien mainita nimismiehen
toimessa.
Falck
oli ajan oloihin nähden omapäinen
ruununmies,
kun ei kaynyt r ipilla, minkä vuoksi papiston puolelta siitä tehtiin kantelu tuomiokapituliin,
mikä myöskin auttoi.
Vuosieri 1769-98
välillä asuivat talossa nimismies, varaherukikirjur i Erik Hernming Juselius ja vaimonsa Beata Barck, Tammelan
kappalaisen Barckin tytär, joka ja 1763-68 välilläkin oli Marttilassa.
Neiti Helena Juselia 'Oli vuosieri 1769-81 sekä 1775-92 välillä.
Erik Johan ja Carl Fredrik Juselius, Beada Magdalena juselia
(s, 1774), Kristiina, Gabriel ja Adolf Juselius seka jahtivouti
Gabriel Falck.
Vuosina 1787-92 oli talossa myös Beata He-,
lena Juselia.
Marttilan
torpan
kirjoissa olivat lukkari
Ben-
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jarnm Strandenius, vaimonsa Beata ja neiti Helena Margareta
Falck (s. 1752) sekä eräs neiti Ulrika Maria Lepsen.
Tammelan
Eskolassa asuivat 1735-48 välillä korpraali
Matti Scrubb
ja vaimonsa Elisabet Holstera.. Mahdollisesti
vaimon äiti oli Sofia Pacokalenia,
papiston
apulaisen leski
Eurajoelta,
Vuosien 1769-74 välillä asuivat Eskolassa lukkari:
Simon Strandenius ja vaimonsa Leena Jaakontytär, nähtävästi
Eskolan tytär. Lukkarin äiti Maria Hei'kintytär (s. 1706) oli
tänne muuttanut Hauholta, Tahar; aikaan oli Eskolan poika
Gustaf J aakonpoika Turun tuorniokirkkokoulussa, kuten myöskin Kaukolan Huokunan poika Mikael Håkananpoi'ka ja Kuhalan
Tölön poika Matti Tuomaanpoika.
Eskolassa asui,
1793-89 vältvääpeli Otto Wilhelm Storbom (s. 13. 1. 1774).
Tammelan Luuleholassa asui vuosien 1763-67 välillä varaherikikir jur i Erik
Hemming Juselius, muuttaen Tammelan
Marttilaan 1767 sisarensa Helena J uselian kanssa.
Tammelan leyliin: kirjoissa oli 1781-86 edellämainittu lukkari Simo Strandenius perheineen.
Perheeseen oli liittynyt
vävy Jakob Kaukolander (s. 1747), vaimonsa oli J uliana Strandenius (s. 1760).
Mustialan kuninkaan1wrtanossa asui va t 1735-48 välillä,
majoitusmestari Petter Lyr a, vaimonsa Helena Forsenia tyttärensä
Ulrrka Sofia" isännöitsijä Joh. Skogberg {tuli Porvoosta 1739) ja Gustaf Lignell., Vuosien 1756-62 välillä oli.
isännöitsijänä Elias Lucander (1758-62), sisarensa Anna Maria (tuli Espoosta 1757), vapaaehtoinen Carl Johan Elgbeck
(tuli Karjalta 1758) ja Elisabet Lucander (tuli Kir kkonurnmelta 1762). Vuosien 1763-70
välillä
olivat Mustialassa
everstiluutnantti
Johan Reinhold Taube, vaimonsa Elisabet
Armfelt ja tyttärensä Anna Loviisa, Eeva Maria ja Brita Charlotta sekä pojat kornetti Gustaf Adolf ja kur iiri Johan Reinhold Taube. Isä Taube kohosi (1769-70) everstiksi ja pojat
tekivät valloituksiaan luutnanteiksi kohotettuina; aikuisten kirjoihin oli myöskin tullut tytär Auroora Elisabet. Silloin vietettiin Mustialassa hauskaa elämää, joulun aikaan tanss.ttiin
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vuorokausikaupalla,
eiti Eleonor a Helena Ogielvie oli myös
kartanossa, kuten Catharina Holrnbergkin.
Vuosien 1775-87
välillä mainitaan Mustialassa asuneen
everstiluutnantti
Adolf Georg von Post ja vaimonsa Margareta Elisabet von Troil, neiti Agneta Catharina Stier ncrona,
Ernst
von Post, kornetti Knut von Tr oil (1780), eversti
luutnantti Erik j ohan Stiernvall (1776) ja vaimonsa Catharina
Elisabet de N oneman ja hänen poikansa
Carl Johan, Erik
Kustaa, Kustaa Fredrik, Hans Henrik ja Adolf Wilhelm, kapteeni Aminoff (1777), ylioppilas Adolf Magnus Faeder (1776).
kauppias Carl Fredrik Nonneman (1776) ja mademoiselle Sofia Maria Nonneman. Knut von Troil mainitaan kapteenina
(1781-86),
Adolf Stierrrvall kornettina
(1781-86) '. Kartanossa oli myös vänrikki J ohan Leonard Pahl ja Petter Gates111.an(1786), ylioppilas Gustafsson (1786). Postit
mu.uttivat
Turun puoleen) josta joku aika takaperin erään seurakunnan
hautausmaalta löydettiin A. G. von Postin hautakivi.
Tamm.elassa ollessaan otti A. G. von Past hartaasti osaa seurakunnalliseen toimintaan, valvaen esim. Tammelan nykyisen kiri
kon laajennustyota, rakennuttaen omilla varoillaan kirkkoon
järven puolelle parvekkeen ja myi sen 100 riksista poistuessaan silloiselle Wiksbergin omistajalle E. G. Willebrandille.
lahjoittaen samalla vaimonsa kanssa hinnan pysyväksi rahastoksi Tammelan kirkolle. Korkorahat jaetaan vuosittain vielå
nytkin jouluapuna köyhille leskille, joista osan täytyy lahjoituskirjan mukaan alla Mustialan alueelta, määräys, jota ei pitkiin aikoihin ale noudatettu, ruistapa sellaisten olemassaolosta
jakajilla olisi ollut tietoa,
V. 1788 saapui Mustialaan everstiluutnantti Erik Abraharn
Leijonhuf vud. Vaimonsa
ali Helena Elisabet Bourghausen.
Nähtävästi Loviisa Juliana Leijonhufvud oli heidän lapsensa.
E. A. Leijonhuf vudin hautakivi on Tammelan kirkon :lmoric
rlekunan edessä. Perintätiedan mukaan polveutuu Mustialan
'kartanon
taikamailla asuva vanha, kuulu.isa luonnonväärien:
puutarhakalustojen
tekijä Emmanuel Nä!kiö edellämainitusta
'kreivi Leijonhuf'vudista .. Kartanossa olivat silloin myös kor-
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netti Adolf Magnus Riddeskold (1791), leskirouva Hedvig Juhana Fieandt,neidit
Ulrika Eleonora Fieandt, Karoliina Grotenfelt, Eva Elisabet Orell ja Anna Liisa Holst, Gustaava Blåfield, Sara Philipoea ja Anna Berg.
>

Kaukjärven Tarrilla asui 1793-98 välillä papiston apulainen Johan Forsman (s. 1747).
lvI ansik leaniemen omisti 1735 rouva Elisabet J uliana Kuhlman, kuoli 1742 Saaressa. Taloon muutti 1747 korpraali Fredrik Wilhelm. Leps Pälkäneeltä. Vuosien 175~62 välillä siellä:
olivat lisäksi mademoiselle Ebba Christina Leps, laivastokånsr
taapeli Berendt Johan Borgström, kersantti Carl Johan Lapsen
(Rautalammelta), rouva Maria Elisabet Saxbäck (meni Hauholle) , tytär Maria Eleonora Leps, vapaaehtoinen Friedrich
Leps (tuli Tyrvannostå
1762), sekä var ahenkikirjuri Erik
Heruming Juselius. Vuosien 1763-68
välillä olivat talossa
rouva Gertrud
Christina Agander ja miehensä Fredrich
Wilhelm Leps, ja sitten edelleen kunnes F. "\711. Lepsen kuoli
1783. Gertrud Christina Agander oli Tammelaan tullut Janakkalasta, oli maisteri ja pastori Ahoniuksen leski. HäJ?-oli vielä
1793-98
välillä Tammelassa mutta kulki välillä muualla,
kuten asiakirjat osoittivat.
Hän muutti nimittäin 1794
Janakkalasta Hameenlinnaan ja sieltä 18. 1. 1798 nähtävästi
Renkoon, sieltä 7. 2. 1801 Tammelaan, oli ripilla Perttulan
kirkossa 25. 5. 1801, asui Palikkalan torpassa, mer-kitty Söder.
Icullaan Perttulassa. Näillä matkoillaan seurasi häntä kuuromykkä ja sokea tyttärensä Wenclla Dorothea Leps sekä viimemainitun tytär Constantia Caroliina (s. 16. 5. 1796)., jonka olemassaolosta eivät kuitenkaan Tammelan kirkonkirjat mitään
tiedä. Ei dosentti Hidenkaan mainitse mitään Lepsenin sukua
koskevassa tutkielmassaan
Wendla Dorothea Lepsenin tyttärestä. Mutta Hämeenlinnan kirkikoherra Zach Cygnaeuksen
18. 1. 1798 hänelle antaman
muuttokirjan
mukaan seurasi
.Wendla Dorotheaa hänen tyttärensä, "hennes dotter".. Mainittu Constantia kuoli kuitenkin nuorena. Mutta äiti Wendla
Dorothea joutui lopulta suureen köyhyyteen ja kuoltuaan
i. 1. 1835 haudattiin koyhana, vaikka Saaren kartanossa oli
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kyllä .hanen sukulaisiaan, ja siellä hän lopun aikansa elikin ja.
kuoli. Mansikkaniemessä asuivat lisäksi 1769-74 välillä pastorin rouva Foentell, neiti Elonore Brojer ja mademoiselle
Hedvig Helena Ahonia, viimemainittu 1769-80. välillä. Vuosien 1775-80 välillä olivat talossa ylioppilaat Johan ja Samuel,
Agander, kirkikoher ran leskirouva
Helena Mollen (75-82'
välillä), ja neiti Anna Elisabet Lepsen (tuli Huittisista 75).
Vuosien 1789-86 välillä olivat Mansi'kkaniemessi kersantti
Carl Gustaf Hake (81-92) ja neidit Fredrika Christina. ja
Lovisa Elisabet Lepsen (81-98)0 Majoittaja Fredrik Christian
Lepsen oli talossa 1787-92 välillä - seka neiti Ulrika Beata
Lepsen (93-98), majuri ja ritari Kaarle Fridiof Toll, vaimonsa
Anna Charlotta Fleming, lapset Anna ChrIotta ja Kaarle Toll
sekä neiti Margareta Helena Helsing olivat Mansikkaniemessa
1793-98 välillä.
Heponiemen. Huusilla olivat 1775-80 valilla entinen majoittaja Johan Gustaf Berglind s. 6. 9. 1725 ja vaimonsa Anna
Liisa Eskman, s. 1. 5. 1729, sekä heidän lapsensa Johan Gustaf
s. 4. 6. 1758 ja tytär Eeva Liisa s. 21. 7. 1775. Perhe . tuli
22. 8. 1778 Kemiöstä. He olivat olleet kuitenkin jo ennen:
täällä, sillä 10. -11. 1754 vihittiin täällä vo'1onteu ren J ohan Gustaf Berg lind ja jungf ru Anna Elisabet Eskman. Mainittu
perhe oleskeli myös Jokioisilla. Niinpä Jokioisilla vihittiin v. 1788
Carl Fredrik Berglind (ratsumestar i) ja 'korpraalin tytär Helena Antintytär Biorksten Kiipulta, Vuosien 1781-86 välillä
ilmestyy perheen joukkoon poika Kaarle Fredrik, s. 3. 9. 1763,
josta) on kirkonkirjassa merkintä "koulussa", ja tytär Katarina Charlotta, s. 2. 6. 1766, Vuosien 1781-92 välillä asui.
talossa vänrikki Reinhold Adolf Reuter, s. 1754'.
T'euron. Rekolassa, vänrikin puustel'lissa, asui 1735-48 välillä 'kersantti Johan Henrrk Holst vaimonsa Christina Axlingin kanssa. Tåysikasvuisia
lapsia oli heinä silloin' Liisa
Greta, jonka mies Gerhard Moden mainitaan Haudankorvalla.
Muita lapsia olivat tyttäret Hedvig ja Juliana Christina sekä
poika Johan Henrik. Vaimonsa kuoltua 1756-62 välillä otti.
Holst, josta nyt oli tullut vältvääpeli, vaimdkseen nahtavasti
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puolattaren Margaretha Krakoun Lammilta. Holstin tyttäret
saivat mennå maai'lmalle. Äitipuolen mukana näyttivät tulleen taloon 1763-68 välillä hänen edellisestä avioliitostaan 01·
leet Eskman-nimiset
taysikasvuiset .lapset Kaarle Kustaa ja
korpraali Berndt Johan Eskman ja nähtävästi edellämainittu
Anna Elisabet Berglind.
Kaarle Kustaasta tuli ensin korpraali ja myöhemmin
Lunkaan takamail'la olevan Okslahden
talon perustaja ja talon nykyisten omistajain esi-isa, Vaimonsa oli Anna Eliaantytär SundelL Niirrkin myöhään siis,
kuin 1790-luvuUa perustivat Tammelassa vielä muualta tulleet
saatylaisuudisasukkaat
talon, jonka jälkeläiset ovat muuttuneet ympäristönsä mukaan tavalliseksi talonpoikaisvåestcksi.
Kaarle Kustaa Eskman oli 1774 Kuuslammen Klemetillii.
Toisen vaimonsa kuoltua 1777 otti Holst, josta oli tullut
vanr ikki, kolmanneksi vaimokseen Helena Lundanin.
Rekolassa asui 1775-86 myöskin Ho1stin poika, korpraali Carl Fredrik Holst, joka Jokioisten vihittyjen kirjan mukaan meni 1779
siellä avioliittoon. Vaimonsa oli Hedv.g Sporrfeldt.
Perttulan
(Ypajan)
kirkonkirjassa vuosina 1797-1802 mainitaan
Palikkalan
torpassa asuneen
(1799) palvelijan Anna Caisa
Holstin (s. 1780), edellisten tyttären.
Vuosien 1793-98 välillä
asui Rekolassa vältvääpeli Fredrik Magnus Lagerstedt.
Teuron Frantsilassa oli 1793-98 välillä palveluksessa Maria Elisabet Eskman. Tämä ilmiö toistuu useasti, varattomien.
säätyläisten lasten oli pakko palveluksessa
ansaita leipansa.
Toiset taas, kuten Holstien suku, muuttuivat itsellis- tai torppariväestäksi,
sinä Teuron itsellisväestön joukossa 1781-98
mainitaan Carl Fredrik Holstin perhe, jossa Anna Catharinan
lisäksi oli poika Kaarle Kustaa. Torppaan oli joutunut rouva
Helena Lundankin Teu rolle, Tor ajarvella oli isäntänä 1793-98 välillä Simo Lundan (s. 1759), liekö Helena Lundanin sukua. M. m. 1800-luvun alussa asui Carl Holst Teuron Harjansilmän tcrpassa, Susikkaan Skåningissa asui 1793-98 valilla
vänrikki Reinhold Adolf Reuter (s, 1754), vaimonsa Brita Juhantytär seka heidän tyttärensä Justiina.
(Turun tuomiokapitulin pöytäkirjassa 1792, sivu 754, vapautettiin vänrikki G.
6
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. Reinhold Reuter Tammelasta palvelija Eeva Heikintyttärestä,
kun Eeva tahtoi mennä Samuel Heikinpojan kanssa avioliittoon ja Eevan vanhemmat olivat kuolleet.)
Hykkilän Isossatalossa asuivat 1756--93 r umrnuttaja
JOI
han Schrubb (s, 1729L J eremias Schrubb (s.. 1731), leski Liisa
Hostera (s. 1708) ja Wendela Brita Schrubb (s. 1743). Pitäjän
koulumestari, ylioppilas Thomas Leinrnarck (s-, 1737) on 1. 10.
1775 lähtien mainittu Isontalon väen jäljessä, myohemmin torpassa. Avioliittoon mem hän 1783 Anna Christina Laddcn
kanssa (s. 1754). Lapsia oli heil'lä poika Gustaf (s, 1783), sittemmin Saaren kartanon sotamiehenä, ja tytär Geata Sofia
(s. 1787), muutti 1812 Hämeenlinnaan. Leinmarck kuoli 13. 4.
1820. vaimonsa 10. 9. 1832. Myöhemmin 1820-luvqlla mainio
taan Gustaf Leinmarck torpparina Urjalassa.
Vuosien 1793--98 välillä asuivat Hykkilan torpissa leski
Brita Spåre, ,korpraali Immanuel Orell, vaimo Elisabet Isakintytär, tytär Eeva Liisa ja poika Kustaa Immanuel. Toisessa
torpassa asuivat leski Maria Elisabet Holster a, Maria Kristiina,
.
Brita Elisabet ja Hedvig Sofia Tran.
.

Lunhoan
Nissilässä olivat v. 1735-48 välillä majoittaja
Mich, Brasse (s.. 1686)' ja vaimonsa Elisabet Gebers (s. 1686).
Heidän 'lapsensa olivat tytär Ebba (s. 1722) ja pojat Johan
(muutti .Urjalaan 1747) ja Kaarle (s. 1727). Vuosien 175662 välillä olivat Nissillä kersantti Johan Wilhelm Licin (tuli
Akaasta), madam (merkitty myös f ru) Hedvig Holst ja rurnmuttaja Johan Petter Berg. Vuosien 1763--68 välillä oli talossa Anna Maha Brasse (sama Silvolla). Vuosien 1781--86,
välillä olivat Nissi'lla Kaarle Gustaf Eskman (5. 1744), vaimonsa Anna Sundell (s, 1746) ja tytär Anna Elisabet (s. 1769).
V,. 1781:-92 oli edellisten lisäksi vielä lapset Margareta (s. 1771)
ja Kaarle Kustaa (s. 1773).
V. 1793 olivat vielä Nissilässä Eskmanit, joista paitsi edellisiä mainitaan nyt lisäksi Daniel. Anna oli poissa. Talossa
oli myös 1793-98 välillä majoittaja Petter Ad. Simolin ja neiti
Sof ia Ore11.
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Saaressa v, 1735-48
välillä hallitsi leskirouva Elisabet
Pistolhjelrn, kuoli 1742. Hänen poikansa oli ratsumestari Erik
Kuhlrnan, joka kuoli 1742. Luutnantti Johan Borgström, jonka
rouva oli Anna Beata Kuhlman, peri Saaren. Heillä 01i poika
Berendt Johan, tyttäret Eeva Liisa, Hedvig Beata, Gustaava ja Anna Katariina, Jana Berndt, Ulrik Holst (meni
Tukholmaan) ; neiti Vendela Borgström
oli myös kartanossatähän
aikaan. Mutta 1756 alkaen merkitään kartanon
isännäksi luutnantti Georg Henrik Wright, joka oli nainut
neiti Wendela Borgströmin. Kartanossa edelleen oli Gustava
Jana Borgström ja lisää oli tullut Alexander Wilhe'lm Holst.
Vuosina 1763-68 oli Saaressa paitsi kapteeniiksi kor ottunutta
Wrightiä rouvineen, Custaava Borgström, rouva' Beata Saxberg ja Carl Johan, Modeen. V. 1769-74 välillä edelleen
Wright, nyt majuri, rouvineen, neiti Sofia Beata Wright, mademoiselle Kustava Borgström, Carl Johan Modeen, vänrikki?
Georg Jon. Wright, neiti Wendela, Custava von Wright ja
kersantti Henrik Wilhelm von Wright sekä Anna E. Fonten
(Turusta).
V. 1775--80 edelleen Wr ighl it isännöivät Saa'ressa, rouva kuoli 1776. Samoin kuoli Sofia Beata (1775).
Pojat Georg Jonas, Henrikiki Wilhelm, .Iohan Erik, Kustaa
Fredrik ja Lars Henrik Reinhold olivat osittain kartanossa,
sekä tyttäret V~nc1ela Gustava ja Eva Kristina, samoin leskiruustinna Eeva Eliisabet Borgström, asessorin rouva Maria
Christina Grise (syntyisin Wright) ja neiti Anna Sofia Grise
(1780)", neidit Maria Bäcksten ja Anna Elisabet Fonten. Vuosina 1781-86 oli Wright kohonnut everstiluutnantiksi, Poika
Johan Erik oli vänrikki, leskiruustinna Eeva Elisabet Borgström kuoli 1784. Isännöitsijä Abraham Avolin oli 1785-86
ja neidit Brita Sjöberg- 1784 ja Maria Bäcksten 1781-86. Vuosina 1787-98 oli Wright edelleen Saaressa. Catariina Agneta
Stierncrona Mustialasta oli tullut hänen toiseksi rouvakseen
1791, Poika Johan Erik oli kapteeni. Vuosien 1793-98 välillä olivat Saaressa majuri ja ritari Erik Wilhelm Lagerborg
ja vaimonsa Hedvig Elisabet Gripenberg sekä leskirouva Katariina Elisabet Lagerborg.

•
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Kankaisissa asui 1735--48 välillä Berend Johan Borgstrom
ja Anna Catharina Borgström sekä Helena Cadenia, joista mo, lemmat edellämainitut ovat myös Saaren väen joukossa mainitut. Vuosien 1756-62 välillä oli Kankaisissa luutnantti Hans
j ohan
Reuter. Vaimonsa
oli Anna Caisa Borgström. Oli
rusthollissa myös neiti Liisa Härkäpää. Vuosien 1763--68 vålillä oli Reuter edelleen Kanlkaisissa,
Vuosien 1769-74 välillä
kuoli Reuter 1770 kapteenina. Rouva piti taloa. Vänrikki
Norberg oli 1769. Vapaaehtoinen Adolf Reuter 'Oli 1772--74
ja Anna Sofia Reuter 1774. Vuosien 1775-80 välil'lä leskirouva Anna Borgström eleli "Kankaisissa. Poika Adolf Reinhold Reuter, tyttäret Anna Sofia ja Beata olivat hänen kanssaan. Oli vielä leskirouva Hedvig Lessin, syntyisin. Ho'lst,
neiti Maria Elisabet Modeen tuli Lunttilan Snikkarilta, RUIn-'
muttaja Carl Modeen oli myös kartanossa. Vuosina 1781-8f:>
oli Anna Reuter ede'lleen Kankaisissa. Seuranaan olivat poikansa Adolf Reinhold Reuter, vänrikki Berndt Adolf Hastesko
sekä rouvansa Anna Sofia Reuter ja leskirouva Hedvig Lesin.
Vuosina 1787-92 asuivat talossa inspehtoori Johan Berg (s.
1760), vaimonsa oli Hedv. Helena Rudber g. Rouvan sisar
- Kristiina. Margareetta Rudberg (s. 1754) oli myös talossa.
Kankaisten torpassa asuivat v. 1793-'--98kersantti Andreas
Fribom ja vaimonsa Anna Katariina Löf.
Oiaisten Eskolassa asui v. 1735--48 välillä (1734-) comissaari Erik Biström (s. 1782) ja yaimonsa Gerdrud (s. 1714).
Samat
asuivat myöskin Tammelan Humalaisella. Vuosien
1781-86 välillä oli talossa ratsumestari Otto Fr. Lindberg (s,
1754) ja vaimonsa Magdalena Gran (s. 1756).
Talpian
K ujalassa - olivat v. 1735--48 välillä korpraali
Jaakko Hykkila ja vaimonsa Liisa. Mies oli vielä 1756-62'
välillä, jolloin hän kuoli. Vuosina 1769-74 asuivat talossa
majoittaja Johan Gerhard Modeen (s. 15. 6. 1715), vaimonsa
Margareta Holst (s. 1722) ja tyttärensä
Maja Lisa Modeen
(s.

23. 7. 1753).

Ojaisien. Anttilassa asui vuosien 1787-92 välillä ratsumestari Otto Fr. Lindberg (s. 1754), vaimonsa oli Magdelena Gran
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(s. 1756). Talossa olivat myöskin Gottfried Teth (? nimi epaselvä, 5. 1726) ja vaimonsa Johanna Elisabet Lagerlund (s.
10. 12. 1755) sekä vanha ruukin saarnaaja Marcus Lagerlund
(5. 1715). Viimemainittu, joka kuoli 1789, oli Somerolta Åvikin lasitehtaan
saarnaaja.
Lagerlund oleskeli myöskin Jokioisten kartanossa vaimonsa kanssa pastori Sandsteniru apulaisena, tehden 'kirjoitustoita ja vaimo taloustöitä, m. m. hän
oli oluen valmistaja.

J

Portaan Syrjälässä asuivat v. 1735-48 välillä siltavouti
Johan Orell ja vaimonsa Liisa Jaakontytär, sekä korpraali
Mj,kko Matinpoika vaimonsa Britan kanssa. Heillä oli .tytar'
Maria. Portaan lntalassa asuivat 1763-68 leskirouva Elisa
Saxback (s, 1701), neidit Hedvig Leps, Anna Kristiina Leps
(nimen päälle on vedetty viiva ja kirjoitettu ylapuolelle Maria Eleonoora) sekä Sofia Ulr ikai Leps. He olivat kersantti
Carl Johan Lepsin perhettä. Leps itse, joka oli asunut Mansikkaniemessä
perheineen, haudattiin 29. 1. 1763 Tammelan,
kirkon kuoriin.
Portaan Talasella asui v, 1756-62 välillä korpraali Hindrick Brasse, Torron Mäntylässä oli v. 1756 ylioppilas Thomas
. Torren (s. 16. 11. 1723).
Liesjärvellä asuivat vuosien 1769-74 välillä Elias Jacob
Sundell (s. 1728) ja vaimonsa Charlotta Holst (6. 1733). V.
1775--80 mainitaan heidän lisäkseen lapsensa, poika Elias J akob (s, 1756) ja tytär Anna Kristiina. Isä oli nyt kersantti ..
V. 1781-86 on edellisten lisäksi lapsia Kaarlo Magnus (s. 1761),
Beata Charlotta (s, 1763), Hedvig Eleonora (s. 1765), Petter
Johan (6.1768) ja Israel (s. i776). Tytär Beata joutui avioliittoon talon isännän Herir.ik Vivolinin kanssa Liesjarvelle.
-Perheessä oli myös Ieskir ouva :Hedvig Lecin (s. 1726). Vuosien1787-92
valilla oliv~t Sundellit isä ja äiti edelleen Liesjärvellä. Pojan Elias Jaakon vaimona oli Helena Juhantytär
(s. 1763). Kaarlo Magnus ja leski Hedvig Eleonoora olivat Iisaksi, toiset oliva t poissa.
Patamalla

asui

v.

i756-62

välillä

ratsumestari

Eric
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Taxell (s. 1729) Palaniemen talossa, joka oli nimismiehen virkatalo.
Torron. Marttilassa asuivat 1735-48 välillä r ykmentinkirjuri Isak Orell ja vaimonsa Christina J uliana Helsing (1756-62
olivat he Kydon Silvalla). Vuosieri 1756-62
välillä olivat
Marttilassa rykmerrtirukirju ri Carl Sonck ja vaimonsa Hedvig
Sidbeck, joka kuali tähän aikaan. Sonck meni uusiin naimisiin 1762 Margareta Fineran 'kanssa, Helsingistä. Talossa oli
myös Sonckin tytär Elisabet Sonck. Vuosien 1763---68 välillä,
ali edellisten lisäksi Marttilassa vielä Fred rik Sonck ja 1763-68
välillä ali edellisten lisäksi Hedvig Sonck. Myöhemmin 1775-80 oli Elisabet Sonck poistunut, mutta tilalla oli (1776-78)
hovioikeuden notario Carl Sonck (1776-82).
Suleulan laakolassa, staapikapteenin
virkatalossa.
asui
1735-48 välillä luutnantti Berndt Wilhelm von Gerdten vaimonsa Anna Tamrnelinin kanssa. Oli siellä vielä rouva Maria Christina Gertrud Gachenhaltz, kuoli 1741, rouva J uliana,
Helsing (1739), poika Berend j ohan ja Gabriel Gerdten. Gerdtenin jälkeen tuli (1742) eräs luutnantti Adam (sukunimi epaselvä), hänellä oli rouvana Maria Strandman.
V. 1781-86
välillä oli tarpparien ja itsellisten joukossa majoittaja Cerhard Maden (kuoli 1782), vaimo Elisabet Margareta. Holst,
tytär Maria Elisabet Moden. Talossa asui tähän aikaan (17861
jahtivouti Simo Willman, vaimo Helena Mikontytär.
V. 1787-"
98 oli Jaakalassa kapteeni J ohan G. von Knorring, rou va oli
Sofia Alb. Silvius. Torpassa asui leski Elisab. Margar. Holst :
ja tytär Maria Elisabet Moden. Vuosien 1793-98 välillä asui
Sukulan Jaakalassa myöskin kersantti Abi. Brandt. Su'kulan
tarpassa asui samaan aikaan leski Elisabet Margareta Holst,
Riihivalkaman Markulassa asui 1735-48 välillä leskirouva
Brita Tamrnelina, Hän oli ollut ja ennen avioliitossa, kmi'
21. 9. 1711 vihittiin J okioisten kappalaisen Tuomas Amneliuksen kanssa, joka kuoli 1716. Ryssät rääkkäsivät A:a., vieden
hänet Hämeenlinnaan, jossa hänet lunastettiin vapaaksi. (Tur.
tuomiokap.
arkista Lag uksen kokoelma):
Hänen kanssaan
asuivat sisarensa Margereta Tammelina, Jokioisten kappalai-
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sen Laurentius Sarinin leski (Sarin kuoli 1710) sekä poikansa
Adam Sarin (katoovat v. 1736, ei mainita minne) , Brita
Tammelina asui jo silloin Riihiv.alkamassa kun. hän meni A;n
kanssa avioliittoon ja) palasi j okioisilta sinne takaisin.
Häiviässä asui kirkonkirjan 1735-48 mukaan Maria Tammelina, papin tyttäriä.
Hän oli ollu,t avioliitossa erään Stell
Iingin kanssa. Poikansa Kaarle Kaar1enpoika Stelling vaimonsa Brita Pertuntyttären
kanssa asuivat myös siellä. Kastekirjossa 1733 mainitaan Kaarle Stelling rummuttajaksi. heille
syntyi 17.-, 9. poika, joka 'kastettiin 19. 9. Fredr ikiksi. Muuttivat kai Urjalaan 1737 vaiheilla. (Lohjalla on ollut von StelIingin suku).
Kalliossa asui 1756-62 valirla jahtivou.ti Isak Sakar iaksenpoika (s. 1702) ja vaimonsa Kirsti (s, 1705). Kirkonkirjassa
1775-80 mainitaan Isakin sukunimeksi Bucht.
V: 1763-68 välillä olivat Lunitilan Snikkarilla pitäjänapulainen Johan Borenius ja vaimonsa Brita Margareta Mennander. Vuosien 1775-80 välillä oli talossa neiti Maria Elisabet Moden (oli Kankaisissa myöhemmin).
Har vialla oli Johan
Agander ja vaimonsa Helena Ahonia (1780). Vuosina 1781--86
oli Lunttilan Snikkar illa ylioppilas, tällä aikaa maisteriksi tulo
lu1t Johan Agander. Vaimonsa
oli Hedvig Helena Ahonia
Heidän poikansa oli Elias Ag ander.
Heidän kanssaan asui
myös ylioppilas Samuel Agander.
Kun Tammelan pappilan maalla oli "hopeakaivos", josta
saatiin tosin vaan vaharrJcuparia,
oli vuosina 1747-49 "ruukin väen" joukossa myöskin kirjanpitäjä Petter Sundell. Hanellä olivat kirjoissa pojat Jacob ja Petter.
Linikkaian Similässä asui V. 1735-48 välillä kirkkoherra
Gottlebenin leski Agneta Gottleben, Hedvig Sidbeckia, Anna
Sidbeckia, kuoli 1743" hänen miehensä oli Isak Achrenius.
Vielä olivat Elisabet Fontell, kappalaisen Sonckin leski Vaasasta sekä poikansa ylioppilas Carl Sonok (sittemmin Marttilassa), kersantin leski Christina Axling
Charlotta Holst.
Vuosien 1756-62 välillä olivat Similässä edellämainittu AxIing, Elias Jakob Sundell, joka oli nainut Charlotta Holstin.
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Lisäksi olivat siellä Carl Mag-nus ja Alexander Holst, jälkimmäinen rurnmuttaja.
Vuosien 1763-68 välillä asui Similässä
Elias Jakob Sundell vaimoineen, Aleksanteri Wilhelm Holst,
Johan Wilhelm Lecin sekä vaimonsa, madarn Hedvig Holst.
neiti Anna Eliaantytär
Sundell
(tuli RautaJkylästä 1764) ja
inspehtoori Mathias Rönberg, 'kuoli 1766. Hänen vaimonsa oli
Greta Stiina Hwasser. He menivät Somerolle 1764_- Lisäksi
olivat siellä vänrikki Anders Lång -ja hänen vaimonssa Greta
Låman. Vuosien
1769-74 välillä olivat edelleen Similässä
vänrikki Lång rouvineen, samoin j oh. Wilho Lecin rouvansa
kanssa, Taloon olivat myös tulleet Isak Orell vaimonsa Anna
Maria Brassen kanssa sekä Isak Johan, Pehr Immanuel ja J akob Orell. V. 177~80 välillä Liuikkalan itsellis- y.m. väen
joukossa oli rykmentin 'kirj ur i Isak Ore11. Vuosien 1781-8(\
välillä oli itsellisten joukossa .ryikm. kirjuri Isak Ore11, vaimonsa <oliAnna Maria Brasse.
Lapsia olivat tyttäret Beata
Sofia ja J ohanria.
Lineleholan Soksalla asuivat V. 1735-48 välillä leskir ouva
Katariina
Gottleben,
Tammelan rovastin Gottlebcnin tytär.
Hän oli ollut ensinnä avioliitossa Tammelan pitäjänapulaisen
Henrik
j acobsonin ja tarnan kuoltua seuraavan Tammelan
pitäjänapulaisen
David VegeIiuksen kanssa (vihitty toinen
kerta 13_ 7_ 1724). Edellisestä avioliitosta oli syntynyt 13. 1.
1723 tytär Elisabet, joka ei nyt enää ollut elossa. Oli asunut
Saiksalla. Mutta jälkimäisestä avioliitosta syntyneitä lapsia oli
Saksalla poika Gabriel ja tyttäret Sofia ja Hedvig. Isä David Vegelius oli ollut kuuluisan her annaisyysrniehen, Tyrvään
kirkkoherran Johan Vegeliulk en poika. 'Äsken on sanornalehdissä todettu kirjailija Irmari Rantamalan kuuluneen myös
tähän sukuun, joka polveutui Upan talosta Seinäjoelta. Lisäksi
oli Saksalla Johan Henrik Sonck. Vuosina 1756-62 (kirkonkirjaa 1747-55 ei ole olemassa) asuivat Sa'ksalla edellämainituista muut paitsi Sonck ja Gabriel Vegelius. Lisää oli tullut Kristiina Vegelius ja Hedvig Vegeliuksen kanssa avioliittoon mennyt
Kristian
Holmberg,. s. 1741. Kirkonkirjasta
:t763-68
on alusta pois m.m. Linikkalan Saksa. Vuosina
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1769-7 olivat Saksalla Kristian Holmberg vaimonsa Hedvigin
kanssa ja neiti Sofia Vegelius.
Linikkalan Skyttälässä asuivat 1756-62 välillä pitåjånapu'Iainen Johan Borenius (s. 1720) ja vaimonsa Brita Margareta
Mennander.
Vuosien 1793-98 välillä asuivat Linikkalan .torpassa Beata Sofia ja Johanna Orell.
Li'nikkalan Heikalla oli 178i mamselli Helena Margareta
Falck, s, 1752, rykrnentin kir juri Isak Ore11 (s. 31. 5. 1711)
ja vaimonsa Anna Maria Brasse (s, 1729), Beata Sofia Oreli
(s, 1769) ja Jakob Orell (s. 1754).
Haudankorvan
Siurilassa asuivat vuosien 1725-48 välillä
korpraali Gerhard Johan Moden (s. 1734) ja vaimonsa Elisabet Margareta Holst (s. 1724), sekä 1756-62 välillä edelliset
ja lisaksi heidän poikansa, Kaarle Johan, josta on merkintä:
Herra tuomarin luona. Vuosien 1763-68 välillä: olivat Modenit, paitsi poika Kaarle, Siurilassa.
Lisäksi olivat tyttäret
Hedvig (sama myös Saaressa ja Jokioisten kartanoissa), Kristiina ·(s. 1748) ja Maria Elisabet (s. 1751).
Haudankorvan
Ioakolassa olivat vuosien 1775-80 välillä
maanmittari Gabr. Fr. Odelman, vaimonsa oli Maria Kristiina
Grönberg s. Hagelberg,
sekä tyttärensä
Katar iin Charlotta
Odelman (s. 1761). Vielä olivat talossa Mad. Anna Kristiina
Ek (s. 1754), maanmittari Aug. Hammar (s. 1758) ja vaimon.sa Loviisa Fr. Odelman, Adolf. J oh. Gnospelius, vaimonsa edellämainittu
Katariina Charlotta Odelman sekä Henr. Ludvig
.Labbar t (s. 1761). Nähtäväsi toimitettiin
Tammelassa silloin
isoajakoa.
Haudankorvan
Vi!?sbergissä
olivat vuosien 1781--86 välillä majuri Ernest G. von Willebrand (s. 1751). Vaimonsa oli
Wendla G. von Wrig'ht, s. 1755. Oli talossa mycs everstiluutnantti
Gust. Joh. Borgström (s. 6. 1. 1725), neidit Ann"
'Leena Fleitscher
ja Saara Katariina Birckstedt sekä rouva
Hedvig Helena Agarider (s. 1757).
J aakolassa eli Vjksber gissa ovat merkityt asuneiksi myös'
kapteeni H. W. von Wright (s. 1757 t 2. 12. 1784) ja vaimonsa
Saara Arnell, neidit Brita Sioberg, Helena juliana Holmberg,
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Saara Katarnna Bergstedt ja korpraali Pehr Immanuel Orel1
(s.. 1749) vaimonsa Eeva Ljungeldin (s. 1750) kanssa.
Viksbergin kartano muodostettiin aluksi j aakolan ja Mikkolan rustholleista. Kirkonkirjan v. 1787-92 mukaan asuivat
Viksber gissa edellisten lisäksi neiti' Kristiina Forsman. Kun
Willebrandtin perhe muutti jokioisille, ilmestyi v. 1791 Viksbergiin everstilu.utnantti Ja ritari Herman Berndt von Burghausen ja vaimonsa Hedvig Juliana von Fieandt. Heidän vakeensa kuuluivat neidit Ulr ika Eleonora von Fieandt, Karoliina
Kustaava Grotenfelt, ylioppilas Paldanius ja madame Katariina .Stromman. V. 1793-98 välillä asuivat Wiksbergissä everstiluutnantin leskirouva Hedvig j uliana von Fieand, neiti Ulr ika
Eleonor a von Fieandt, neiti Eeva Juliana Lan, neiti Karoliina
Kustaava Grotenfelt, ylioppilas Paldanius, neiti Helena Ahlfors
ja majuri Envck Furuhjelm.
Torpassa asui vapaaehtoinen
Fried. Johan Holst ja vaimonsa Anna Mikontytär.
Vasta kunnes olen ehtinyt syntyneiden, vihittyjen, kuolleiden ja muuttaneiden kirjojen mukaan täydentää edellisiä herr
kiloita koskevat tiedot ja liittää kuhunkin henkilöön ne muut
tiedot, mitä heistä on voinut saada, sekä ryhmittää heidat
kirjaimistolliseen järjestykseen,
tarjoa vat muistiinpanot
taydellisimmät tiedot Tammelan
säätyläisväestöstä 1700luNulla.
Mutta jo nykyisessä kokoonpanossakin talottain ryhmiteltyinä
tarjoavat ne paljon mieltäkiinnittäviä tietoja Tammelan sivistyshistoriasta 1700-1uvulla.

Kaksi Tammelan vanhaa sahalaitosta.
Maahamme perustettiin
ensimaiset vesivoimalla käyvät
sahalaitokset eli n.s, sahamyllyt jo 1600 tienoissa, mutta vasta
ison vihan jälkeen, sittenkun taloudellinen elämämme alkoi kaikiri puolin' elpyä ja puutavaramme vienti rupesi ulkomaille.
entiseen verrattuna huomattavasti lisääntymään, alettiin sahoja
runsaammin rakentaa etupäässä etelä-Suomen koskiin, V:n 175CJ
,tienoissa oli maassamme tällaisia pieniä sahalaitoksia jo satakunta.
Tammelan laaja pitäjä oli entisaikoina samoin kuin vielä
meidänkin päivinämme tunnettu suurista metsistään, joista on
runsaasti riittänyt tukkeja kaadettavaksi ja uitettavaksi sahoille
sopivia vesireittejä pitkin. Ja vaikka yleisen kaskenpolton ja
muunkin metsänhaaskauksen sekä metsänhoidon puutteen takia Tammelan niinkuin yleensä muurikin Suomen metsistä saa·
tiin 1700-luvun lopulla ja 1800-luvun puoliväliin asti paljon vä-hemmän sahatavaraa' - järeämpää kylläkin - kuin meidårr
päivinämme, niin oli Tammela joka tapauksessa otollinen sahateollisuuden syntymiselle ja kehittymiselle. Täältä tuottivat
Turun puolen kauppiaat ja laivanvarustajat valtaisia mastopuita, ja täältä vietiin Turk'uun ahkerasti parru- ja lanlckukuormia. Näiden runsaiden metsien lisäksi oli Tammelassa
halpaa käyttövoimaa, nim. lukuisia pikku koskia. Tammelalla
oli vielä sekin hyvä edellytys saada alueelleen sahalaitoksia,
että täkäläisten suurten kartanoiden, ennen kaikkea Jokioistern
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ja Saaren, omistajina oli miehiä, jotka ymmärsivät ne suuret
ansaitsemismahdollisuudet, mitä sahateollisuudella täällä oli, ja
jotka olivat kyllin aloitekykyisiä ja sellaisessa yhteiskunnallisessa asemassa (rn.m. maaherran toimissa), että he saattoivat
helposti voittaa ne monet vaikeudet, mitkä siihen aikaan koho
tasivat sahalaitoksen perustaruispuuhia.
Muistettava nirn, on,
että sen aikuisten säädösten mukaan ei sahalaitosta saanut ilo
man muuta perustaa, vaan täytyi siihen hankkia hallitukselta
lupa, mikä annettiin vasta tarkkojen katselmusten perusteella.
Tässä m.m.: otettiin selko, paitsi itse koskesta, johon sahamylly
aiottiin, myös sahalaitoksen piiriin tarkoitettujen metsien puuvaroista ja laskettiin tarkoin, kuinlka paljon perustettavaksi
pyydetty saha saisi vuosittain tukkeja käyttää, sillä pelättiin.
metsien niin vähenevän, että etualalle asetettu "raut'ateollisuus
siitä joutuisi hiilien puutteen takia kär;imään.
Kuten tulemme
näkemään, oli tämä vuosittainen sahausmäärä nykyajan oloihin verrattuna perin pieni, ehkei 'keskimaar in edes 1,000 tukkia. Muistettava kuitenkin on, etteivät senaikaiset puutteelliset ja hitaat sahat huonoine vesirattaineen ja patoineen olisikaan ehtineet l;ovin paljon enemmän 'tulkkeja vuodessa sahata,
ja että siihen aikaan oli erikoinen arvo etupäässä vain järeällä
puutavaralla, eikä metsien huonon tilan takia todella riittanvt
rajattomasti suuria tukkipuita. Kuitenkin rikottiin melko yleisesti hallituksen asettamaa maksimirajaa. Tuk'kien saantia sahoille koetettiin turvata sillä, että kukin saha sai määrätyssä
piir issa yksinoikeuden' kaikkiin talonpoikain myytäväksi kaatamiin puihin. Muille kuin juuri määrätylle sahalle kiellettiin
tukkeja myymästä, mistä tavallisesti aiheutuikin paljon riitaa
sahojen omistajien ja talonpoikain kesken. Myös sahanl rakentamisesta antoi hallitus yksityiskohtaisia ohjeita, vieläpä
määräsi lautatavarain mitat ja laadurikin. Vasta 1861 annettu
asetus' vapautti sahalaitokset tällaisista haittaavista rajoituksista.
Vanhan suur-Tammelan erisirnainen sahalaitos oli Jokioisten kartanossa. Sen perustamisvuotta
ei tarkoin tunneta,
mutta verraten vanha se on ollut, koskapa se jo 1748 maini-

taan rakennetun uudestaan. Vaikka olisikin asiallista kosketella tässä yhteydessä lähemmin mainitun sahalaitoksen vaiheita,
niin saa se kuitenkin jäädä sen takia,· että äskettäin kuollut
metsänhoitaja O. Tähtinen on jo siitä melko paljon kertonut
tutkielmassaan Jokioisten kartanoiden metsätalouden vaiheista,
ja tämä tutkielma saataneen pian julkaistuksi painosta. - Toi-nen vanha sahalaitos Tammelassa .oli Mustialan everstiluutna?tin virkatalon saha Myllykylän koskessa, Senkään perustamisvuodesta ei tämän -kirjoittajalla ole tietoa, mutta jo 1700lu,vulla lienee sekin rakennettu. koskapa virkatalon vuokraaja.,
Saaren ja Kankaisten rusthollien omistaja, kapteeni Jean Wilhelm. Lepsen antoi 1810-luvulla rakentaa sen/ uudelleen enti-sen rappautuneen tilalle. Tällä kertaa ei allekirjoittaneella ole'
kuitenkaan tilaisuutta kertoa tästäkään sahasta lähemmin, ja
kotitar vesahana etupäässä ollen ei sen merkitys olekaan ollut
niin tärkeä kuin Tammelan muiden sahojen.
Sen sijaan aion
esittää tarkemmin kaksi muuta vanhaa tammelalaista sahaa;
mm. Turpoon ja Murron sahalaitokset.
Turpaan saha Liesjiiruellå.
Liesjärven laaja erämaaseutu oli tullut myöhemmin asu-tuksi kuin Tammelan vanhat kantakylät.
Runsaammin alkoi
tänne ilmaantua
asutusta vasta 1700-luvulla, jolloin laajoillekruununmaille
asettui uudisasukkaita.
V:n 1800 molemmin
puolin alkoivat nämä uudistilat saada taloihinsa perintöoikeuksia. Kun pellot olivat näillä kar uilla seuduilla perin pienet.
(v. 1799 koko kylässä vain 31 t.a. peltoa ja 103 t.a, niittyä),
niin elelivät uudisasukkaat etupäässä metsien avulla: kaskeamalla, tervanpoltolla, masto- ja par rupu iden myynnillä sekä
metsastyksellå.
Alueen lävitse virtasi Tu rpoonjoki, jossa olipari koskea kuten vieläkin ja näissä.jo ainakin 1700-luvun puolimaissa jalkamylly
kummassakin, ylempänä (ny'k.Rautasen
myllyn yläpuolella) liesjärveläisten ja salkolalaisten sekä alempana (Turpoon koskessa) Saaren kartanon ja Hykkilan kylaläisten mylly. Kylän taloista oli vanhin Liesjar'vi-niminen.,
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mainittu
jo v:n 1556 maakirjassa.
Sen päätila . (alkuperäinen
talo oli jo jaettu. kolmia) oli 1700-luvun lopulla annettu palkkatilaksi
.jalle.

rakuunarykmentin
rumrnunlyojalle
Jaakko J aakonpoPortaan
kylän maiden rajalla, nykyisen Turpoon
kos-

ken
rannoilla,
mainitaan
jo 1784 "Turpoon
uudisasukkaalla
Paavali Paavalinpoika
Kockolla eli Karkosella
(Kockonen ?)"
olleen kruunun uudistila.
Nämä molemmat talot tulivat sitten
pitkiksi ajoiksi koko kulmakunnan
'keskukseksi ..
Saaren kartanon
omistajilla oli Liesjarven mailla vanhastaan
sen verran asiaa, että kartano
oli osakkaana Tu.rpoon
koskeen v:n 1759 tienoissa perustettuun
jalkamyllyyn.
kuten
edellä on mainittu.
Vaikka mylly oli niin huono, etta sitä voitiin pitää käynnissä kevätvesien aikana vain 2 viikon ajan, 'kuten ainakin verollepanon
yhteydessä ilmoitettiin,
niin -katsoi
'siitä huolimatta
Saaren :kartanon silloinen omistaja, kapteeni
Henrik von Wright kosken olevan siksi voimakkaan,
että siihen saattoi ajatella sahalaitoksen perustamistaHän sai hankkeeseen
kanssaosakkaiksi
sukulaisensa,
majuri Ernst Gustaf
von Willebrandin,
joka pian sen. jälkeen tuli ensin. Viksbergin
kartanon
ja vähän
myöhemmin
suuren
Jokioisten
kartanon
omistajaksi
sekä Turun
ja 'porin läänin maaberr aksi,
'sekä kapteeni Lars ]ägerhornin
(jagerhor nit. olivat aikaisemmin omistaneet Jokioisten kartanon).
He te~{jvät 1784 Portaan,
Ojaisten,
Huuvalan
ja Liesjarven
kylien talollisten*)
kanssa
sopimuksen,
jolla
nämä myönsivät heille oikeuden perustaa
Turpoon
koskeen siinä ennestään
olleen jauhomyllyn
viereen
sahamyllyn.
Sopimuksessa
myonnettiin
kyseellisille kylanm .ehille oikeus omista tukeistaan
sahauttaa
uudessa sahassa muutamia
toltteja
lautoja,. jota paitsi heillä oli etuoikeus ennen
*) Sopimuksen
allekirjoittivat
seuraavat
kylänmiehet:
Perintöilal liset Lekka, Talonen, Mikko Rekola, Pura, Kau ha, Larsson-Talonen,
Taakko Rekola, Luu kkola, kruununtilalliset
Intala ja Hannula sekä kr uu-nunt iIan
osakkaat
Jaakko Anttila,
Johan Liesjärvi, Henrik Vi volin.
Jaakko Hu iko sekä O. Lindberg, Elias Sundell ja Turpoon uud isas ukas
..Paavali Paavalinpoika.
t
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muita tämän sahan piirissä olevia metsänomistajia myydä sahalle tukkeja sovitusta hinnasta. Edelleen vakuuttivat sahan
osakkaat, etteivät he sahan padon liiallisen koroituksen kautta
vahingoita yläpuolella olevia niittyjä ja että sahan luo tehtävän erityisen laitoksen kautta ehkäistään, .etteivät sahajauhot.
ja jätteet tuottaisi vahinkoa kosken alapuolella oleville niityille.
Niinikään lupasivat vuokraajat. etteivät he käytä saharakennukseen kyläkunnan metsistä puita muuta kuin maksua vastaan, ja että kylänmiehillä on käyttöoikeus kaikkiin pintalautoihin.
Verrattain hyvin siis talonpojat
osasivat pitää puolensa.
Kun sahan per ustajain joukossa oli mukana mies, jolla oli määratyt suhteet Jokioisten kartanoon, saattoivat talo-vpojat luvata
viedä kaikki tukkipu unsa Turpeen sahalle, vaikka Jokioisten
sahan pr ivilegioissa v:lta 1757 määrättiin m.rn. Portaan ja
Ojaisten kylien tuomaan Jokioisten sahalle vuosittain 150 j8
Liesjarven kyläläisten peräti 400 tukkia.
Sahalaitoksen perustamiseen saatiin sitten lupa kamarikollegiolta vuoden 1784 lopulla. Päätöksessä sanottiin m.m., että
koska pyydetty saha voidaan Turpoon joessa katsottuun paikkaan perustaa ja koska Liesjarven, Ojaisten, Portaan, Letkun'
ja Salkolan (viimemainitut kylät mainitaan vasta nyt) kylien
tilojen omistajat ovat ottaneet varustaakseen sahan tarpeelli silla sahatukeilla, joiden määräksi on ehdotettu 800 kpl. vuodessa, ja koska edelleen viranomaiset ovat ilmoittaneet, että
sanottu laitos ei ainoastaan tulisi paikkakunnalle olemaan välttämätön, kun rahvaalle sen kautta annettaisiin joka tavalla
tilaisuus ansaita, vaan että mainitut verometsät olisivat laitoksen yllapitoon riittävät, niin myönnetään lupa perustaa .Jiieno
teräinen*) sahamylly yhdellä raamilla ja siinä sahata vuosittain 800 tukkia, jota' määrää ei saa ylittää". Saha oli valmis
ainakin jo 1792, jolloin siinä pidettiin katselmus ja vero maa*) Aikaisemmin
oli käytetty .sahoissa kar kei ta t eriä, mutta kun
ne sahasivat huonoa tavaraa ja haaskasi vat paljon puuta, määräsi hal l it us l765 annetulla
ja 1786 painosta jul·kaistulla
asetuksella
käytettäväksi y'ksinornaari
"hienoja ter iä".
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rättiin. Sahan .rinnalle rakennettiin tänne myös kirjanpitajan
asunto, paja ja uusi jauhomylly. Nämä. rakennukset olivat
itäpuolella koskea ja osaksi portaalaisten .maalla, koskapa Portaan isännät vuokrasivat v. 1804 Turpoon sahan omistajille ~
tynnyrinalaa maata juuri kosken lahelta, Osa tästä alueesta
oli sitten kirjanpitäjän viljelyksessa,

!
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Turpoon saha.
Piirros sahalaitoksen asiakirjasidoksen
nimilehdellä.
Etualalla
sen vieressä mylly, takana paja ja kirjanpitäjän asunto.

saha"

Ennenkuin .kayrnme kuvaamaan Turpoon sahan toimintaa
ja sen vaikutusta kulmakuntaan, on syytä mainita, että saha.laitos nopeasti karttuvine rnaaomaisuuksineen joutui pian kauppatavaraksi, joka kulki kädestä käteen. Kapteeni Henrik von
Wright, majuri Ernst von Willebrand ja 'kapteeni Lars Jäger,
horn myivät sahalaitoksen jo vuoden 17..98 paikkeilla majuri
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Samuel Ehrenmalmilia, parooni Carl Rehbinderille ja majuri E. W. Lagerborg ille+). Heidän jälkeensä alkoivat turkulaiset liikemiehet esiintyä sahalaitoksen omistajina. V. 1803 sen
ostivat nim, luutnantti Hans Tjader, veljensä 'kauppias Jean
Tjader ja apteeldkari Chr, Åkerman, maksaen koko omaisuudesta 8,222 talaria, 10 killinkia ja S r. seteleissa. V. 1810 myi
Hans Tjader osuutensa (113) veljelleen Jean Tjaderille ja tämä
mainitun kolmannen osan Turpoosta V. 1812 kauppias Andreas
Snellmanille 5,760 hopear uplasta, V. 1814 myytiin Åkerrnanin
osa huutokaupalla ja sai sen 6 850 paperiruplasta kauppaneuvos Chr. Tr app, Tukkukauppias Jean Tjaderin vävy, kauppias Jakob Johan Maxmontan sai v. 1821 1j3 Turpoosta osaksi
perintönä, osaksi ostamalla. V. 1830 Chr. Trapp, Jacob Maxmontan ja Andreas Snellman myivät koko Tu rpoon inspehtori Carl Örnhjelrni lle 4,000 hopearuplasta.
J eljan vuoden perästä myi tämä omaisuuden tirehtööri ]. C. Thomelie ja hänen
pojalleen kapteeni E. P. Thomelie 4,666 hopearuplasta 66 213
kopeekasta eli 14,000 paper italar ista. V. 1837 tuli merikapteeni
Ernst Petter Thome Turpoon ornistajaksi ostettuaan isänsä kuoleman jälkeen äidiltään ja veljeltåan näiden osuuden, yht. 1!3,
4,666 talarista, Kun mainittu kapteeni Ernst Thome omisti
muita pitemmän ajan Turpoon sahalaitoksen ja maaornaisuuden ja hänen aikansa oli tavallista merkittävämpi sahalaitoksen
ja kulmakunnan vaiheissa, niin pysahdyrnme häneen ja siirrämme hänen jälkeensä tulleiden Turpoon omistajien esittamisen myöhemmäksi.
J

*

*

*

Turpoon sahalaitoksen omistajat ryhtyivät jo sahan alkuaikoina innokkaisiin toimenpiteisiin turvatakseen tukkien saannin sahalle, Siinä tarkoituksessa he ankarasti vaativat sahan
*) Rehbinderin
tilalla mainitaan eräässä kauppakirjassa
samalta
vuodelta parooni Mannerheim.·
E. VV. Lagerborg mainitaan Saa r en kartanossa
170o-luvun lopulla.
Lienee ollut kartanon omistaja.

7
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piiriin kuuluvia talonpoikia täyttämään sitournuksensa tukkien
myymisestä yksinomaan heille, kuten myöhemmin tulemme näkemään. Mutta toinen keino oli tässä suhteessa vielä varmempi: he rupesivat hankkimaan maa- ja metsäomaisuutta haltuunsa. Tilaisuus tähän oli otollinen. Liesjarven
'kruununtiloja alettiin juuri näihin aikoihin itsenaistyttaa; niiden halti
joille ruvettiin antamaan tiloihinsa perintokirjoja.
Nuo köyhät uudisasukkaat, jotka eivät olleet koskaan suuriin rahoihin
tottuneet, eivät liioin kiintyneet maakamar aansa sillä sitkey-'
dellä kuin itsenäisten tilojen omistajat ja jotka muutenkin olivat vähän kokenutta,
kehittymätöntä
joukkoa, eivät voineet
vastu taa kiusausta, mikä rahan - vieläpä kertomusten mukaan viinankiri - mupdossa vietteli heidät luopumaan maastaan. Niinpä ei Turpoon sahan omistajien ollut kovin vaikeata
ostella sekä jo itsenäistyneitä perintötiloja että myös kruununtilojen lunastusoikeuksia.
Halutuin oli sahayhtymälle Liesjårven kantatila. josta oli perintökirja saatu 1797. Jo 1798, ku.n
tämän tilani omistajat olivat alaikäisiä lapsia, myi heidän setänsä Esaias Jaakonpoika Kauppi, joka oli poikien holhooja,
~ Liesjarven taloa Turpoon sahan silloisille omistajille S.
Ehrenrnalmille, parooni Mannerheimille ja Lagerborgille. Hinta
oli vähän päälle 255 talaria, Tosin toinen pojista, Gabriel
Antinpoika. taysi-ikaiseksi . tultuaan yritti kysyä oikeuksiensa
perään,
mutta hävisi maaherrassa 1809, kun oli edellisenä
vuonna ottanut vastaan oikeuksiensa luovuttamisesta 55 talaria korvausta.
Kauppa oli Turpeen sahan omistajille tavattoman tärkeä, sillä sen mukana tuli taloon myöhemmin, 1801,
suuri Jcruunun liikamaa, Kaskvetisen alue, joka oli 4923 tynnyrinalaa
laaja.
Tästä alueesta kyllä myöhemmin riideltiin,
mutta 1807 vahvisti maaherra sen nautinto-oikeuden Liesjårven
tilan omistajille tullen tuosta Kaksvetisen maasta kruunulle
verollinen uudistila, joka myohernmin 'kokonaan itsenäistyi ja:
tuli Turpoon sahan omaksi.
Sahalaitoksen läheisyydessä sijaitseva Turpeen uudistila oli
myös tärkeä sahan osakkaille, Tila oli itsenäistynyt 1795, ja
1802 jakoi sen omistaja Paavali Kokko tilan kolmeen osaan,
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antaen yhden kullekin pojistaan ja jättäen itselleen eläkkeeksi
ne rakennukset ja tilukset, mitkä olivat Liesjärven myllyn
luona. V. 1811 kuitenkin kaksi pojista, Paavali ja Heikki,
myivät osansa Turpoon sahalle 640 hopearuplasta.
Seuraavana
vuonna myi kolmaskin veli, Petter, osansa Turpoon tilasta
sahayhtymälle 453 ruplasta.
Muitakin tiloja ostivat sahayhtymän osakkaat, niin että
1803, jolloin sahalaitos vaihtoi omistajaa, mainitaan kaupan
käsittäneen jo, paitsi t Liesjarven tilaa, myös oikeuden puoleen samaa Liesjårven tilaa (kait J uuriniemeen), mistä riita
'Oli vireillä, sekä 1802 saatuun kahteen uudistilaan. V. 1805
myi Yrjö Erkinpoika omistusoikeutensa Letkun kylässä ole,
vaan Korteniemen uudistilaan, ja v, 1810 oli yhtymällä jo Liesjarven, Hevonojan, Poikkipuoliaisen, Isonherttuan, Korteniemen ja Kaksvetisen tilat. - Myöhemminkin, etenkin Thomen ,
aikana, liitettiin Tu.rpooseen yhä uusia tiloja. Niinpä 1835
luovutti Johan johanpoika omistusoikeutensa Letkun Kyynaran kruununtilaan
150 talarista; perintökirja tilaan saatiin
vasta kaksi vuotta myöhemmin. V. 1839 osti Thome Lopenkin puolelta Pyhälammin 'kr uununtilan, joka vasta 8 vuotta
jälkeenpäin saatiin per intotilaksi.")
V. 1840 teki Antti J uhanpoika luovutuskirjan Thomelie Portaan Niinimäen kruamuntilasta 1,200 talaria vastaan. V. 1842 saatiin tilaan perintöoikeus
ja lopullinen kauppa tehtiin 1844. Antin kerrotaan jo etukäteen juoneen kauppasumman Harjun**) viina tehtaalla (sellainenkin oli sinne perustettu).
Kohtalokkaaksi muodostui Liesjarven kulmakunnalle itsenäisten tilojen häviäminen ja maa- ja metsätalouden joutuminen suurimmaksi osaksi sahayhtymän haltuun.
Tilojen entiset omistajat rupesivat useassa tapauksessa Iarnpuodeiksi enti*)
jopa

Kyyriär än ja Korteniemenkulma,

Letkun

'Iamp i Lopen
Salkolakin,

puolella
joka

*~:). Liesjärve
'ki inne kirjas sa
torppana.

n

1838

kuuluvat

maantieteellisesti

ennen

oli suorastaan

vanhan

kantatilan

sekä

kirkonkirjoissa

Tammelan
myöhempi
1785---.88

samoin

kuin

Liesjärven

Pyhä-

alueeseen,

pitäjää.
nimi,
nähtävästi

mainitaan
kruunun-

jo
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sille mailleen tai' tor ppareiksi, tav~nisesti ilman irtisanomisaikaa, jääden SllS hyvin turvattomaan asemaan.

*

*

*

Jo 1739 anoivat sahan omistajat lupaa vuosittain sahata
900 tukkia, mutta anomukseen ei suostuttu. Vasta 1821 korotettiin määrää tuntuvasti, aina 2,000 tukkiin asti. Korotuspyyntöä: oli perusteltu sillä, että sahaa varten määrätyt metsämaat 'voisivat vuosittain antaa myytäväksi 4,494 sahatukkia
ja etta 'saha ehtisi kyllä 70 vuorokautta vuodessa kåymallå
"leikata" 2,,000 tukkia. Mutta niinåkin aikoina, jolloin virallinen lupa oli sahata vain 800 'tukkia vuodessa, nåyttaä sahan
omistajilla olleen aika työ koota tarvittava puumaara, mikäli
voi päättää niistä' moninaisista yrityksistä, mihin asiakirjat
tietävät kertoa sahan omistajain ryhtyneen tukkien saamiseksi
sahalle. Niinpä 1804 tekivät he Salkolan kyläläisten kanssa:
sopimuksen"}, millä kylän talonpojat sitoutuivat hankki.maan Turpoon sahalaitokselle sahatukkeja. Jotta uitto Salkolankylästä Liesjarvelle lcävisi paremmin Iaatuuri, päätettiin.
samalla sopimuksella kaivauttaa järvien väliin, joka kapeimmassa kohtaa on vain 600 mtr., 4 kyynåraa leveä oja. Työhön lupasivat Salkolan talonpojat antaa kukin 10 työpäivää,
joista puolet maksuttornia. Vuosittain lupasivat salkolalaiset
uittaa sahalle 1,500 tukkia, jotka olivat, 7t kyynaraa pitkiä ja
10-12 tuuman läpimittaisia pienemmästä päästä**). Hinnaksi
sovittiin se, mikä sahalla kulloinkin oli vallitsemassa. - Mainittu oja, n.k. Taipaleen kanava, sitten kaivettiinkin ja on
käytännössä
vieläkin, kuten oheellinen kuva, joka on tanii,
keväänä otettu, osoittaa.
*) Jo v. 1800 olivat salkolalaiset
8 talarin
maksua vastaan luovuttaneet sahan osakkaille sekä omistus- että nautinto-oikeutensa
Liesjärven kylän ja lkamy.l lyyn sekä 1[3 Liesjärven tilaan.
';'*1 Jo tämä sopimus osoittaa, että Turpoon sahal la vei paljon välitetty 800 tukin sahausmääräyksestä,
kun jo Salkolasta piti saatarnara
1,500 tukkia
vuosittain.
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Salkolan- ja Liesjärveä yhdistävä kanava.
Samaan aikaan valittivat sahan omistajat maaherralle,
että sopimuskylien talonpojat olivat myyneet tukkeja muillekin kuin Turpoon sahalle, vaikka se oli kielletty. Tämän
kautta, väitettiin valituskirjassa, oli jo suurin osa sahaa raioittuvista metsistä kahdella puolen (nim. 111Yösportaalaisten
alueella) hävitetty, mistä seuraisi muutamassa vuodessa täydel-linen tukkien puute! ja koko sahalaitoksen havio+). Valitu.ksessa oli väitetty, että m.m, Letkun ja Salkolan talollisten pitäisi tuoda sahatulokinsa yksinomaan Turpoolle. Letkulaiset
kuitenkin vastasivat, etteivät olleet koskaan kuulleet puhp ttavankaan, että olisivat metsineen Turpoon sahan alaisia. Sa'han perustamisaikaan heillä kyllä oli metsissåan tukkipuita,
mutta sen järkeen kuin heidän parhaat metsänsä olivat tulleet
jaetuiksi 14-15 tälle alueelle perustetulle uudistilalle Ruost~') Nykyisistä
alikolan rmets ist
siellä laajoja kas kia met säma.il la.

ä

päätellen

oli

nii.hiri

aikoihin
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joen ja Kyynärän puolessa, eivät he saaneet tukkeja lähempää
kuin 2 1)l<:.päästä tai yli senkin. Näitten tukkieri kuljetus
Turpoon sahalle tulisi heille hyvin vaivailoiseksi ja niin kallii'ksi sahan omistajille, etteivät he huolisikaan niistä. Ruostjoen uudisasukkaat, jotka ovat lähempänä Turpoon sahaa ja
vesitietä, ~oivat kyllä viedä sinne tukkinsa, mutta itse letkulaiset mieluimmin kuljettaisivat tukkinsa Koskiori (Kosken?")
sahalle, jonne on vesireitti. - Salkolalaiset eivät- tunnusta,
että olisivat muualle myyneet tukkeja, ja lupaavat kyllä tuoda
puunsa Turpoon sahalle, jos saavat saman maksun .kuin mitii
muutkin tarjoovat.
Nahtavasti Turpoon sahalla siis rnaksettiinkin tukeista huonoa hintaa, ja siksi pyrkivät talolliset viemään vä:hän muuallekin tu'kkejaan. Puheenaolleen valituksen johdosta maaherra 1807 kielsI mainittujen kylien talonpoikia sakon uhalla tukkejaan viemästä muualle kuin Turpoon
sahalle niin kauan kuin Turpoon sahan omistajat tyydyttävästi maksoivat tukeista.
Maaherran turvaamista
tukinsaantioikeuksista
ja omien
metsien hankkimisesta huolimatta ei Turpaon saha näy saaneen vaivattomasti puita etenkään sen jälkeen, kun sahausmäärä korotettiin 2000 tukkiin. Ilmeisesti paksut tukkipuut.
mistä järeitä lankuja tehtiin, rupesivat kaymaan vähiin
Täytyi tehda vielä erikoissopimu'ksia talonpoikain kanssa.
Niinpä Thome v. 1837 vuokrasi Salkolan kylän Riukulan
perintötilalle kuuluvan Valkeaviita eli Valkealohko nimisen
metsämaan sen omistajalta
Johan Riukulalta.
Sopimuksen
mukaan Thome sai kaataa ja poiskuljettaa metsästä 10 vucden
aikana mielensä mukaan sahatukkeja y.m. puutavaraa. Omistaja sai kasketä niissä osissa metsää, missä kasvoi koivuja ja
leppää. Riukula sai tästä luovutuksesta korvausta ensin 100
talaria, mutta sittenkun loontrahti oli kiinnitetty, vielä 34.0
talaria, - Saman kylän Tuomolan isäntäkin vuokrasi Tho-'
lTlelle tukkimetsää 10 vuodeksi samanmukaisilla ehdoilla ja
*)

vesistöjä

Turun läänin Koskella oli sahamylly
pitkin sopi sinne uit taa tukkeja.

jo I7oo-luvulla.

Someron
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400 talarin korvausta vastaan. Kun sopimus piti käräjillä
kiinnittää, ei Tuomola kuitenkaan tullut paikalle, ja niin sopimus raukesi.
Sahalle näyttää tuottaneen vaikeuksia myöskin tukki en
kaadattaminen omista metsistä, koskapa m.m. Kyynårån talon
vuokraajalle Gust. Adolf Soderbergille 1838 määrättiin vuokrasopimuksen velvollisuudeksi vuosittain hakkauttaa ja sahalle kuljettaa 500 tukkia maksua vastaan, Samalla piti vuole;
raajan antaa ilmaiseksi majapaikka Thomen metsatyolåsille.
- Paitsi edallamainittua
Salkolanjarven
kanavaa per attiin
muuallakin
uittoväyliä
sahan
puolesta. Niinpä otti 1834
Antti Niinimäki 115 talarin maksusta puhdistaaikseen sen vesi"
väylän, joka tuli Kauhajärvestä Liesjarveen Niinimäen niittyjen }mutta Hevonojan kosken rajalle.
(Tämä oja on nykyään aivan mitätön).
Sahalaitoksen omia metsiä var tioitiin hyvin; etenkin torpparien kaskenpoltto säännösteltiin tarkoin ja rajoitetiin
pieneen alaan. Sahan kirjanpitäjien
oli tästä huolta' pidettävä.
Tunnetuin näistä kirjanpitäjista
oli Carl Gustaf Rönnberg,
joka jo 1827 tuli tähän toimeen ja, oli siinä vuoteen 1853
asti. Tosin Thome otti 1837 tilanhoitajakseen
D. A Collinm, josta sittemmin tuli Kartanonkylän
kartanon omistaja)
mutta hän ei monta vuotta toimessa ollut., Kuvaavaa muuten
on, että sopimuksessa, jonka Collin teki Thomen kanssa, painostettiin etenkin sitä, että Collinin piti. vahtia metsiä ja torpparien kaskimaita.
Liesjarven tilan puolella oli sitten "renkivouteja",

Kun tämän kirjoittaja ei ole saanut käsiinsä sahan tilikirjoja, ei tässä siis voida esittää tarkempaa selostusta itse sahan
tuotannosta, kannattavaisuudesta
y.m.s. seikoista, Eråistä inventarioista kuitenkin käy selville sahan lautavarasto.
Niiopa
1813 syyskuussa oli sahan lautavarastossa 60 tolttia Iarrkkuja,
115 tolttia 1-tXlO" ja 7 kyynärää pitkiä lautoja, 40 tolttia 9"
levyisiä lautoja, 20 tolttia samoin, m~tta puclipu'htaita, 20
tolttia hylkylautoja
ja 90 tolttia n. s. ydinsyrjäisiä
(kant
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i kärn) lautoja. Kun 1821 haettiin lupaa sahattavan tukkimäärän korottamiseen 2,000 tukkiin asti, niin mainittiin sahan
voivan käydä 70 vuorokautta
vuodessa kahdella raamilla,
kummassakin 9 ter aa, V:sta 1803 olikin saha ollut kaksiraaminen. Muistitiedon mukaan työskenteli sahaajina Thomen
aikana vain kaksi miestä, vuorotellen yötä päivää parhaana
sahausaikana. Lautatavaraa
ajettiin hevosilla Uskelaan tai
Halikkoon, nykyisen ISalon luo, sekä Turkuun;
Kuljettiin
Marttilan pitäjässä olevan Rahkionkautta.
Uskelasta asti
kuuluu tulleen ajomiehiä. Useissa Turpoota koskevissa .kaup
pakirjoissa mainitaan sahan lastauspaikaksi Vuohijoki. Laudat kuljetettiin tänne luultavasti talvisaikaan,
sillä maantie
Turpoolta Portaaseen oli huono, kunnes se 1837 .parrtiin jakoon. Thornella oli itsellään useampia laivoja, joilla arvatta
vasti lautatavara
kuljetettiin ulkomaille.
Merikapteeni P. E. Thomesta tietävät Iiesjar velåiset vieläkin paljon kertoa. Hän oli Turpoon sahan ensirnainen omis-taja, joka myös asui alueellaan. Krimin sodan aikana, kun
"engelsmanni maah~n tuli", lähti Thornekin ",vihollista pa-.
.koori' tänne sydänmaille ja r akennutti silloin itselleen nyk.
Harjun kartanon päärakennuksen.
Kirkonkirjoissa ei häntä
kuitenkaan mainita tääl1ä asuvaksi.
Thomen aika oli kaikessa suhteessa Turpoon sahan loistokautta,
Mutta kun hän tuli vanhaksi ja vanhin poikansa
kuoli, alkoivat sahan asiat rnerina huonosti. Hän myi jo ennen nälkävu.osia m.m. Pyhalamrnin talon Arimaan isännälle.
Thornen tytär
Ida Maria oli naimisissa sotatuomari Axel
Federleyn kanssa. Tämä myi 1875 sekä Turpaan sahalaitolesen että kaikki sen yhteyteen kuuluvat tilat 16,500 mkn kauppahinnasta turkulaiselle yhtymälle, johon kuuluivat konsuli:
Malin, kauppaneuvos Gustaf Lindholm ja apteekkari H. V.,
Hjelt. Tama yhtymä' myi valtiolle entisen suuren kruunun
metsäalueen aina Pyhalarnmea
myöten (kauppahinta kertoo
man rriukaan 114,000 rrrk.) ja siten palautui valtiolle taas lähes
Sama: alue, joka sillä oli ollut .sataluvun alussa.. - Kauan ei
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mainittu yhtymä
kuitenkaan. saanut Turpoota
hallussaan
pitää, sillä tuomiorovasti
(sittemmin piispa) Andres J ohan
Hornborg. jonka puoliso oli myös Thomen tyttäriä" sukulunasti 1878 osuutensa, 113 'kaikesta. Piispa Hornborgin osuus
lankesi 1883 perintönä hänen pojalleen Filipille, joka pian
sen jälkeen osti mainituilta tu.rkulaisilta 36,000 mk:n hinnasta
näiden hallussa olleen 213 Turpoosta kaikkine tiloineen. Molempien Hornborgien
aikana kävi Tur poon saha edelleen,
vaikka sen kannattavaisuus lienee ollut yhä pienenevå, Puutavaraa kuljetettiin nyt jo Humppilan] asemalle, sen jälkeen
kun Turun-Toijalan
rautatie oli rakennettu.
V. 1889 Turpoon omistukseen vielä kuuluva maaomaisuus
kuitenkin, hajaantu},
Filip Hornborg myi nim. silloin Tur1)00n tilan sahalaitoksineen Forssan Osakeyhtiölle ja Harjun
kartanon ag ronoomi O. Walldenille muuttaen itse sitä ennen
ostamalleen Portaan Luukkolan tilalle. Turpoon tila käsitti
tähän aikaan 418 ja Harjun kartano 368,25 ha. Turpoon
sahan historia päättyi tällä kertaa nyt tähän omistuksen vaihdokseen. Forssan Osakeyhtiö näet lopetti sahauksen, .hajoitutti
pian .sahalaitoksenkin, kun vanha mylly rakennettiin uudelleen. Koskeen sijoitettiin myöhemmin sähkölaitoskin.
Kymmenkunta vuotta sitten joutui Turpoon ,koski näine Iaitoksineen Portaan kyläläisille, jotka, perustivat sitä varten osuu se
'kunnan.
Tu.rpoon tilan maat sensijaan jäivät edelleen sano
tulle yhtiölle, jonka hallussa sen metsät vieläkin ovat. Turpoon
vanha sahateollisuuskin on sikäli uusiintunut, että pari vuotta
sitten laittautti osuuskunta koskeen sirkkelisahan.
Harjun
kartano, johon Wallden rakensi puu njalostuslaitoksen, vaihtoi
hänen jälkeensä usein omistajaa, kunnes se 1912 joutui takaisin
talonpoikaisiin käsiin. Kun vielä Liesjarven vuokratilalliset
ehtivät
saada valtiolta tilansa itsenäisiksi, niin palautuvat
'kulmakunnan maanomistusolot sille terveelle kannalle" mihin
ne yli sata vuotta sitten olivat menossa. Ja vielä meidän
päivinämme antavat Liesjarven laajat metsät runsaasti tukkipuita monille kaukaisillekin sahalaitoksille.
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Murron. saha T'eurolla.
Tammelan
vesistöjen
toinen pääreitti
saa alkunsa lukuisista pienistä jarvistai Hattulan,
Kalvolan ja Tammelan
rajamailla,
Kolmelta haaralta
tulevat vedet yhtyvät
ensin Tammelan puolella, vähän yli kilometrin
verran Kuuslammen
kylästä itään, kauniissa
Rautjärvessä,
josta Teuronjoki
useiden
pikku koskien kautta purkaa vedet pitkään ja kapeaan Pehkijärveen
virratakseen
siitä edelleen Tammelan
suu.riin keskus"
jar viin.
Mainitun joen koskissa on vieläkin kolme vesivoimalaitosta, ja aikojen kuluessa on niissä pyörinyt
monia Teuron
ja Kuuslammeri
kyläläisten
jalkamyllyjä.
Näin ovat kosket
pysyneet yhteisomistuksena
meidän päiviimme
asti.
Teuron vesi reitin piirissä on, samoin kuin'. Liesjarvenkin,
ollut kautta
aikojen laajoja metsiä.
Jokioisten
kartanon
S3halle asti oli täältä uitettu sahatukkeja
jo 1700-luvun jalkipuoliskolta
saakka.
Sahan
privilegioissa
v:lta 1757 määrättiin
nim. sahan tarpeisiin
han'kittavaksi
TeuroIta
100 tukkia, Pikenkorvesta
120 ja Torajärveltä
180 tukkia vuosittain.
Uitto>
taisi kuitenkin olla vaivalloista,
ehkä. Jokioisten sahalle tarpeetontakin,
koskapa kartanon
omistajat
alkoivat puuhata
sahamyllya tuonne kauas sisämaahan,
Teuronjoen
rannoille. Täm8~
tapahtui
1800-luvun alussa.
Keskimainen
joen huomattavimmista koskista, n.s. Murronkoski,
joka sijaitsee n. 2 km. Teuron kylästä itä-kaakkoon,
näyttää siihen aikaan olleen vapaa
jalkamyllyiståkin,
koskapa sitä ei missään sahan perustamista
koskevissa
asiakirjoissa
mainita.") - Anomuksen
sahamyllyn
perustamisesta
mainittuun
koskeen olivat 1803 tehneet kenraalimajuri
Knut von Troil ja Jokioisten
kar tanon silloinen
omistaja, maaherra
Ernst Gustaf von Willebrand.
Ensinmainittu ei kuitenkaan
ollut yrityksessä
mukana alusta asti, sillä
Hameeri-c-Uudenmaan
läänin maaherra,
ent. Jokioisten karta*) Sahan tukkirännin
.al t a on kuitenkin
myllyn jätteitä.
Teurolaisilla
oli t ähan aikaan
kessa, vähän Mu rrorikos kea ylempänä.

löydetty vanhan jalkamylly Heinävahon k05--
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non osaornistaja, parooni Munck se oli, joka syyskuun 23 p.nå
1803 oli saanut Teuron ja Kuuslammin
kylänmiesten
sekä Teuron Rekolan sotilasvirkatalon
haltijan, pataljoonan
adjutantin
Fr. M. Lagerstedtin
suostumuksen
sahan perustamiseen
Murronkoskeen.
Myöhemmin
samana
vuonna
maaherra
Munele
kuitenkin
luovutti "oikeutensa
ja osansa" sahan perustamisen
suhteen everstiluutnantti
(myöhemmin
kenraalimajuri)
Knut
von Troilille.
Seuraavan
marraskuun
17 p:nä toimittikihlakunnan
katselmusoikeus
anomuksen
johdosta tavanmukaisen
tarkastuksen.
Siinä
havaittiin,
että koski oli 34.0 kyynaråå
pitkä ylimmän ja alimman tyvenen veden välillä, ylhäältä 25ja alhaalta 40 kyynar aa leveä") sekä yhden kyynärän syvyinen.
Putouskorkeus
oli 3 kyynaråa
23 tuumaa
ylimmän
ja alimman tyveneri veden välillä.
Vettä katsottiin
tåytyvan
korottaa ,,·sahan kevyemmän
käynnin"
takia vähintäin
1 kyynärä.
Edelleen havaittiin,
että joki ja koski olivat täynnä kiviä ja
tuulenkaatopuita,
ja ettei sahalaitos
patoamisen
kautta
tulisi
tuottamaan
mitään vahinkoa
ylä- tai alapuolelle
rakentajille.
Sahan perustajat
saivat kyläläisten
suostumuksella
luvan
näiden.kotitarvemyllyn
viereen
(ylemmäksi
Murronkoskesta)
laittaa runrhen sitä vastaavine
aukkoineen
myllyn patoon tukkieri uiton helpottamiseksi.
Teuron
ja Kuuslammini
kyläläisten anornuksesta
rakentaa tullijauhomylly
sahan mukana
(med
den tillåtne såg inrättningen)
ei katselmusoikeus
voinut antaa
lausuntoa
tässä yhteydessä.
Saha voisi olla käynnissä
vuosit-

:3 kuukautta;
Teuron
ja Kuuslamruin
kylien asukkaat
ilmoittivat
olevansa halukkaita
kohtuullista
maksua vastaan
luovuttamaan
tilojensa metsistä sahalle tukkeja.
Katselmusoikeus
tutki nyt
samalla näiden metsien "tilan ja laadun". Teuron kylän metsämaa
oli pinta-alaltaan
2338 t.a., Kuuslammeri
885 t.a, sekä
Heinivahon
ja Vuohikiven
uudistilan
metsä 898 t.a. eli yht.
4121 La. Tästä oli 113 enimmäkseen
mänty- eli honkametsåä,

tain

'Co)
V. 1805 toimitetussa
sahan
verollepanossa
mainittiin,
että
Mu r ro n joki oli ylä- ja alapuolella
sahahuoneen
6
7 kyynärää Ieveä.
å
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jonka katsottiin "maan laadun luontoon nähden" vaativan 196
.vuoden ajan täysikasvuiseksi ehtiäkseen. Sanotulla metsäalalla
-oli täysikasvuisia
eli sahaukseen sopivia puita 48,090 kpl.,
keskenkasvuisia ja pienempiä tukinalkuja
(telningar) 96,180
eli yht. 144,270 sahapuuta.
Katselmusoikeus teki sen loppupäätelmän, että tästä puumäärästä ilman metsän vähentymistä
'voisi vuosittain kaataa 490 puuta, mikä antaisi 980 kpl, 7 kyynäränpituista
ja 13-16 tuumaa pienemmästä päästä läpimittaista sahatukkia.
Lisäksi laskettiin Rautajärven. Paksuhuh.dan (Paxhuda), Viikarin ja Lautaportaan metsissä ("sittenkun
ne 'ovat tulleet sahaukseen annettaviksi") olevan taysikasvui-sia puita 33,525 ja keskenkasvuisia mäntyjä 67,050 kpl., mistä
määrästä vuosittain voisi kaataa 268 puuta. Kun näistä jokaisesta saisi 3 tukkia, tulisi koko määrästä yht. 804 sahatukkia.
Kaikki mainittujen metsien puut voisi mukavasti sahalle 'kuljettaa, osaksi vesi- osaksi maanteitse ..
Kalvolankin
puolelta katsoi katselmusoikeus
voitavan
tuoda
sahalle tukkeja. Sanotun pitäjän Kutisten, Kutilan.
Orjanhir ren, Sauvalan, Iittalan y.rn. kylien ,.,ulko- eli veromaa", jonka sisäpuolella sijaitsi Tammelan pitäjään kuuluva
Torajarven kylä, oli sellaisen matkan päässä, että sieltä ei kyseelliselle sahalle olisi muuta kuin korkeintaan peninkulman
matka. Mainittu metsäalue oli yht. 5356 t.a .. ja Jcatscttiin siitä
'vuosittain voitavan kaataa 1200 sahatukkia. - Näin päästiin
siihen lopputulokseen,
että perustettavalle sahalle saataisiin
sen piiristä vuosittain 2,990 sahatukkia, laskematta tähän summaan
ollenkaan niitä tukkeja, mita sa'halle voitaisiin tuoda
Lunkaan, Hykkilan jal Susikkaan kylien metsistä.") Kuitenkin saattoi saha käyttää vuorokaudessa vain 30 tukkia, mikä
90 vuorokautena tekisi 2,700 tukkia.
Kun laskelmat johtivat näin hyviin tuloksiin, esitti kihlakunnan katselmusoikeus suostuttavaksi 2-raamisen, 'hierioter ai*) Mainittujen
kylien metsät eivät kuitenkaan
olleet edes Mur.ron sahalle johtavan vesireitin varrella, jota paitsi Hyk'ki läri ja LUIl.kaan metsistä piti sahatukkeja viedä Jokioisten sah al le.
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sen sahan perustamiseen Mur ronkoskeen. Tammikuun 31 p.na
1804 vahvisti maaherra päätöksellään tämän esityksen. Vuotuinen sahausmaara jätettiin kuitenkin 980 tnkkiin, mikä Teuron ia' Kuuslammin
kylien oli katsottu vuosittain tuottavan:
sahaukseen. Valituksien johdosta antoi kamarikollegio sahalle
privilegiot vasta saman vuoden lopussa, jouluk. 18 p:nä.
Teuron vesireittien metsissä oli siis mainittuun aikaan r unsas puuvarasto. mutta kun sahapuiden piti olla niin valtavan,
paksuja, että kolmannenkin tukin latvan läpimitta näyttää olleen peräti 12", ja kun täysi-ikäisen puun kasvuaika laskettiin
lähes 200 vuodeksi, täytyi siis laskelmaan haalia metsiä! kaukaakin, jotta vuosittain sahattava tukkimäärä 'olisi saatu suureksi. Katselmuskirjan mukaan näyttää siltä, että vielä Hattulan
puolen asukkaatkin, joiden maat rajoittuivat Teuron
jokeen, koetettiin saada lupaamaan sahalle tukkeja, mutta eivät
he siihen suostuneet, vaan syyksi 'kieltoonsa ilmoittivat, etta
he tarvitsivat
tukkinsa mahdollisesti
perustettavalle
omallesahalaitokselle. Edellämainittujen
Kalvolan kylien asukkaat
eivät myöskään hyväksyneet sitä, .etta heidän metsänsä laskettiin Mur ron sahan piiriin., vaan valitti osa heistä kamar ikollegiolle maaherran päätöksestä. Kamarikollegio huomauttikin,
etteivät sahan osakkaat olleet voineet näyttää tehneensä valittajain kanssa sopimusta tukkieri hankkimisesta valittajain metsistä, mutta ,Jm;itenkin tämä sahalaitos siitä huolimatta, että:
se ei saisi käyttää viimemainittujen metsiä) tukkieri saantiin,
tulisi pysyttämään ehdotetussa vuotuisessa sahauksessa tukkiers
luvun, mieluimmin pitäisi lähellä sijaitsevat metsät melkoisine
tukkivarastöineen olla sahan piiriin kuuluvia, josta sahan omistajilla olisi tilaisuus sopia ja hankkia täydennystä siihen, mitä
tähän asti myonnetysta Teuron ja Kuuslammin metsistä VU01"
sittain puuttuu",
Keväällä 1805 saha sitten rakennettiin "Teu,ron kylän Liluksien maille" ja pantiin käyntiin' niin pian kuin suinkin,
jotta saatiin tarvelautoja sahan palveluskunnan rakennukseen.
Saharakennus oli 2-kerroksinen, alin osa 36 kyynärää pitka,
15 kyynärää leveä ja 11 kyynärää korkea lukien kivijalasta,

+
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katonrajaan.
Molemmissa raameissa oli 9 terää. Rakennuksen alaosassa oli vesipyora. Vesiruuhet tehtiin 42 kyynärää
pitkiksi ja 2 t kyynärää leveiksi. Itse saha oli valmiina jo
kesäkuun alkupuolella.
Saha asetettiin verolle toimituksella, joka tapahtui heinä'kuun 12 p:nä 1805. Koesahauksessa huomattiin, että yksi 7
kyynåran pituinen ja latvaltaan 12" paksuinen tukki kesti sahata 2 tuntia. Täten 3 kuukauden aikana voitiin sahata 2,160
tukkia, "mutta
kun tätä sahausta ei kaikkina kolmena kuukautena voida laskea, vaikka nyt, kun vesi epätavallisen kesän
johdosta on noussut hyvin korkealle, vaan täytyy vettä 213
ajasta säästää puoli vuorokautta, niin olisi oikea valmistusmäärä 1,440 tukkia". Vaikka saha kyllä voisi epäilemättä tämän määrän tukkeja sahauttaa, niin kuitenkin on Teuron ja
Kuuslammin metsistä laskettu voitavan vuosittain saada vain
490 puuta eli 980 tukkia ja kun kaikki muut Tammelan metsät
ovat määrätyt Jokioisten sahaa varten,. jolla on rajaton sahausvapaus
(oinskränkt
såg nings frihet), niin ei Mur ronkosken
-sahalle voida laskea vuotuista sahausmäärää yli mainitun summan. Mutta koska tukista, joka latvaosaltaan on 12" paksuinen, ei täällä katsottu
voitavan
saada; enempää kuin yksi
kokopuhdas. yksi ydinsyrjäinen ja kaksi hylkylautaa. niin laskettiin koko vuotuiseksi valmistusmääräksi 408 113 tolttia, siitä':
81113 tolttia kokopuhtaita, 81113 t. puolipuhtaita, 811!3 t. ydinsyrjäisiä ja 1631!3 t. hylkylautoja.
Kun lisäksi tähän sahaan
täytyi kaikki tukit ostaa, katsoivat ver ollepanijat, että sahalaitokselle olisi oikeudenmukainen vero 1115 valmistuksesta eli
27219 tolttia, mikä rahassa tekisi 4 talaria 47 killinkia ja 6213 r.
Huvittavaa on nähdä, miten erilaisiksi sahan mahdollisuudet esitettiin nyt, kun vero sille määrättiin, kuin vähän aikaisernmin siellä perustamisluvan johdosta toimitetussa tarkastuksessa, jolloin tarkoituksena vain oli saada korkea sahaus
maar a. Verollepanijat pitivät sahan omistajain puolta, Lääninkonttori ja kamarikollegio
katsoivatkiri ehdotetun veron
liian pieneksi huomauttaen, etti:i.tukkieri latvamitta voi olla 14",
jolloin sellaisesta puusta tulee keskimäärin kaksi 'kokopuhdasta,
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2 puolipuhdasta, yksi ydinsyrjäinen ja 2 hylky lautaa. Täten
määrättiin veroksi 8 talaria, 8 killingiä ja 4 r.
Sahan toiminta alkoi' sitten sujua sen valmistusmäärän
puitteissa, mitkä verollepanossa mainittiin. Ne sahaa koskevat asiakirjat, mitkä tämän kirjoittaja on käsiinsä saanut, ovat
kuitenkin siksi vähäiset ja vaillinaiset, ettei tällä kertaa ainakaan käy -tarkemman
kuvauksen esittäminen Mur rorr sahan
toiminnasta. Lautatavara
lienee kuljetettu ensin Turkuun,
sitten luultavasti
Hämeenlinnaan, kun sinne rautatie saatiin.
Sahan kirju rina oli v. 1806-1843 Henrik Stålberg, sen jälkeen
muutaman
vuoden Kustaa Grönholm ja Gabriel Domander
v:een 1852. Useita ,,-sahan renkeja" ja muita renkejå mainio
taan kirkonkirjoissa.
Kenraalimajuri ja maaherra E. G. Willebrandin mukana
tuli saha puoliksi Jokioisten kartanon omistusyhteyteen. jossa
se sitten olikin pitkät ajat. Toisen puolen omisti mainittu
'kenr aalimajur i Knut von 'I'roil, josta myöhemmin
tehtiin keisarillinen salaneuvos ja vapaaherra. Hänen kuolemansa
jälkeen oli omaisuus hänen leskellään Ulr ika Eleonoralla, joka
kuoli 1849.
Kun seuraavana vuonna toimitettiin kuolinpesån
jako, mainittiin .puolen Murron sahan arvoksi 1,200 hopearuplaa eli 2,333 talaria 16 killinkia, Omaisten kesken jaettiin
tämä siten, että vapaaherr a Samuel Verner von Troil, kreivinna Strömfeldt (Troilin tytär) ja vapaaher ratar Silfverstolpe
(myös Troilin tytär) saivat kukin 113. Jo seuraavana vuonna,
10. 10. 1852, tehdyllä kauppakirjalla myivät mainitut per ijat
osuutensa
1,200 ruplasta varatuomarille, fi1. maist. ja jur is
kand. seka senaatin kanslistille Victor de la Chapellelle, joka
myöhemmin omisti Saaren kartanon.
Kun kapteeni Josef Brehmer 1827 osti Jokioisten kartanon,
joutui samalla hänen haltuunsa toinen puoli Murron sahaa.
Jouluk. 24 p:nä 1852 tehdyllä kauppakirjalla antoi hän puolisonsa (o·.s.Baer) kanssa t sahasta pojalleen Casimir Brehmer ille ja arvioitiin tuon neljäsosan hinnaksi silloin 300 hopearuplaa. Casimir Brehmer
myi pian sen jälkeen osuutensa
(luultavasti
lisättynä toisella t:llä, siis yht. -t) Victor de la'
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Chapelle'lle 1000 hopearuplasta. niistä 600 r. laskettiin kiinteistön ja 400 r. ir tairniston osalle. Jo 1853 mainitaan koko Murron sahan omistajina Victor de la Chapelle ia Saaren kartanon silloinen omistaja kapteenin leski Elise Lepsen, jotka 1851
olivat keskenään solmineet avioliiton.
Yli neljä vuosikymmentä sahalaitos sitten pysyikrn Saaren kartanon yhteydessäSahan haltuun ei aikaisemmin oltu hankittu oston kautta
metsamaita, kuten Liesjarvella näimme Turpoon sahan yhteyteen ostetun. Vasta uusien omistajien aikana ostettiin yksi
maatila, nirn. Teur on: Myllarin (1. Myllerin) talo, joka myöhemmin sai nimekseen Laurila.
Talon oli Matti Matinpoika
ostanut 600 ruplasta 1800-1uvun alkupuolella (kiinnekirja saatu
1812), ja hänen poikansa
Kustaa
sekä tämän vaimo Maria
Kristiina myivät sen 14. 3. 1856 tehdyllä kauppakirjalla
kapteenska Elise Lepsenille ja V. de la Chapelle'Ile 1,525 ruplan
suuruisesta kauppasummasta, mistä kiinteistön osalle tuli 1,20()
ruplaa. 1)10 oli suuruudeltaan
113 manttaalia.
Sahan kannalta oli erittäin tärkeätä, että talon mukana seurasi myös
Heinivahon tai Vuohikiven metsämaa (utrnar k).
Kauppaehdoista mainittiin rn.m., että ostajat pääsivät heti käyttämään
tilan metsää, mutta myyjä ei sinä aikana, jonka hän vielä sai
tilan pitää hallussaan, saanut käyttää metsää muuhun kuin
kotitarpeeseen. - Myllarin talo siirrettiin sitten kylästä aivan
sahalaitoksen viereen.
Kun sahalaitos toimi koskessa, joka oli kyläkunnan yhteinen, oli. se tietysti vähän turvattomassa asemassa. Tämän takia uudet omistajat ryhtyivatkin
asiaa .jarjestelemåån.
He
tekivät syysk. 13 p:nä 1853 4 Teuron talollisen, erikseen kun.kin kanssa, sopimuksen, jolla talolliset luovuttivat kosken 49
vuodeksi sahan omistajille seuraavia ehtoja vastaan. Vuokranantajat saivat kukin vuosittain sahauttaa joukon 7 kyynärån
pituisia tukkeja sellaisiksi laudoiksi kuin sahassa omistajain
laskuun vuoden aikana sa:hattiin. Sahan! omistaja on oikeutettu mielensä mukaan uudestaan rakentamaan
tai toiseksi
yesivoimalaitokseksi
muuttamaan
sahalaitoksen,
jos vain
talollisille . säilytetään uudessa laitoksessa sama tai vastaava
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vuokra etu, mikä kuitenkin siinä tapauksessa, että sahalaitos
tulisi muutettavaksi toiseksi vesivoimalaitokseksi. riippuu erikoisesta
sopimuksesta.
Vuokranantajat
sitoutuvat
vielä
vuokrakauden
umpeen mentyä uudistamaan kontr ahdin toiseksi 49 vuoden pituiseksi ajaksi tai siinä tapauksessa." etta
vuokranantajat
tai heidän oikeudenomistajansa
eivät tahtoisi
sitä noudattaa, olisi heidän velvollisuutensa lunastaa laitos,
joka silloin on Murron koskessa, sellaisella summalla, että se
rahassa vastaisi laitoksesta viitenä viimeisenä vuonna keskimäärin ker tyneiden voittojen pääomaa laskettuna viiden mukaan sadalta.
Tällaisen sopimuksen tekivät Niilo Henrikinpoika
AliLekkala, Jaakko Jaakonpoika Frantsila, Henrik Antinpoika
Yli-Lekkala ja Johan Johanpoika Tuomola.
Lekkalat saivat
ilmaiseksi sahauttaa vuosittain 5 tukkia, Frantsila (Ranttila)
10 ja Tuomola 20 tukkia.
Sopimukset on sitten tarkalleen
kiinnitetty oikeudessa joka kymmenes vuosi ja 1902 uusittu.
Sahan käyntiaikaa näkyy myöhemmin vielä entisestään
lyhennetyn.
Vapaaherra Victor de la Chapelle ja hänen rouvansa Elise Lepsen valittivat näet 18541 senaatille maaherran
päätöksestä niiden sahatukkieri valmistusajasta. mikä oli määrätty Murron sahalle. Maaherra oli katsonut, että saha saisi
olla käynnissä 25 vuorokautta vuodessa, niistä 14 worokautta
syksyn osalle ja kolme vuorokautta yli sanotun määrän kyläläisten tukkieri sahaamista varten. Sahan omi-stajat saisivat
itse määrätä ajan, jolloin
sahauksen pitäisi alkaa. Sahan
omistajain
anomukseen, että sahausmaar aa korotettaisiin, ei
maaherra
voinut suostua, koska se saattaisi loukata toisia
sahalaitoksia.
Senaatilta sahan omistajat nyt anoivat, että
2,600 tukin .hakkaus voitaisiin asettaa pohjaksi sahausajan
määräämiselle.
Senaatti ei kuitenkaan tahtonut ottaa tutkittavaksi pyyntöä sahausoikeuden korottamisesta, koska se oli
tehtävä laillisessa järjestyksessä .
. Jos sahan toiminta siis oli hiljaista, vilkastuttivat maanviljelystyot Murronkosken
seutuja nama aikoina.'
Sahan
omistajat panivat näet suurta huomiot'a Myllarin talon maiden
8
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viljelykseen ja karjanhoitoon.
Paljon uutta maata otettiin
viljelykseen ja tilalle perustettiin oma meijeri, jossa tehtiin
juustojakin,
Taloon kuului
kaksi suurta asuinrakennusta.
joista toinen, taitekattoinen, oli jo vanhan sahan ajoilta; siinä
asuivat kirjanpitajat.
Toinen rakennus, joka oli tehty Myllarin
taloa tännesiirrettäessä,
oli 2-kerroksinen. - Mylly oli myöskin sahan yhteydessä. Sahan kirjanpitajista Saaren kartanon
omistusaikana mainittakoon Carl Magnus Ståhle (v:sta 1852-75), Karl Gustaf Björkman (1875-1890), sitten Nilsson ja Malinen.

Murronkoski nykyisessä asussaan.
Tukkiruuhen

alapuolella näkyy jätteitä vanhan
ruuhen alushirsistä.

sahalaitoksen

Vuonna 1895 joutui Mvllarin tila ja Mur ron saha
oston kautta Liinaharjan suvulle, ensin Evert Liinaharjalle ja
sitten tämän kuoltua 1896 hänen veljelleen, nyk. herastuomari
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Isak Laurilalle.
Hän hävitytti vanhan sahan ja rakennutti
tilalle uuden sirkkelisahan.
Hän myös siirrätti Myllarin eli
nyt jo Laurilan talon takaisin kylän lähelle. Tällöin hävitettiin vanhat asuinrakennuksetkin.
Vanhoista laitoksista jäi
vain mylly joksikin aikaa, mutta sekin hävitettiin 19001uvu,n
alussa. Noin 15 vuotta sitten poistettiin koskesta sirkkelisahakiri ja 1918, jolloin valolähteistäkin oli puute, rakennettiin
tilalie pieni sähkölaitos.
Sekin siirrettiin 1922 useita kilometrejä alemmaksi Teurossuun koskeen. Murronkosken nykyinen patolaitos rakennettiin 1925 ja paikalla on nyt vain
turbiinilla varustettu mylly, Koski on edelleen kylän yhteinen
ja mylly on Teuron Rekolan puustellin maalla. Ne Teuron
talot, jotka aikoinaan vuokrasivat kosken ilmaista kotitarve
sahausta vastaan, saavat nyt kukin ilmaiseksi sähkövalon yhteen larnppuun. - Mutta sahauskaan ei ole tykkönään unohtunut Teurolla.
Her astuomari Laurilalla on höyrysaha talonsa läheisyydessä.
Uudet ajat ovat tulleet ja vanhojen vesipyörän avulla
käyvien sahamyllyjen aika on iäksi mennyt. 1880cluvulla oli
Tammelaan
perusteltu
jo useampia hoyrysahoja (Lamalaan,
Forssaan ja Kojolle) .
E. Aaltonen.

01 kai s u sivulle 93. Mustialan virkatalon vuokraaja Jean (Johan)
'Vilhelm Lep sen ei ollut Saaren ja Kankaisten
rusthollien
omistaja,
vaan olivat mainitut
tilat ISoa-luvun alkupuolella
kapteeni Reinllold
Lepsenin (eli 1795-1836, tullut I8II Akaasta).

Kysymys eräitten Tammelan pappilaan
kuuluvien niittyjen omistusoikeudesta 1600:::luvulla.
Raja- ja omistusoikeussiirtoja
Tammelan pappilan sekä
Kydön, Kuuston ja Lunttilan talollisten välillä.
Kirj. J. E, Hyotvniemi.
Tammelan seurakunnan kirkonarkistossa olevassa asiakirjaniteessa"); käsittäen 'ajanjakson 1628-1809, on m. m. eräitä
alkuperäisiä, pappilan maiden katselmusta ja tuorniopaatöksiä koskevia asiakirjoja, jotka kiintoisalla tavalla valaisevat
sanotun seurakunnan pappilan ja lähikylien raja- ja omistusoikeussuhteita 1600-luvun alkupuolella. Nämä asiakirjat sisältyvät kopioina myöskin Kyrckionnes Boock nimiseen seurakunnalliseen .muistiinpanokirjaan, joka on Tammelan kirkkoherraksi v. 1648 tulleen, suomalaisena kirjailijana ·tunnetun
Laurentius Petri Aboicuksen eli Tammelinuksen mainittuna
vuonna aloittama.
Saadaksemme heti alussa jonkunlaisen käsityksen niiden
niittykappaleiden asemasta ja suuruudesta, joista seuraavassa,
tulee puhe, esitämme ensinnäkin muistiinpanekirjassa 't.ft,rjoutuvan, ilmeisesti mainitun kirkkoherran
toimesta laaditun
*)

Hand Iing ar rörande Tammela pastorat

och l)restegälc1, 1 Eloeleen.
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niittyluettelon
siinä mainittuine
latoineen.
Sen mukaan oli
pappilassa silloin 16 niittyä, joista pappilan rajapyykkien sisäpuolella seuraavat: Kotoluhta (siinä 3 latoa); Mustaluhta (1
lato); Vestirinii tty ' (1 lato); Koikkuri (1 Iato): Kannisto (2 latoa); Iso-Salvisto") (1 lato); Vaha- eli Maki-Salvisto (1 lato):
Salvistossa oleva niitty, jota myös sanotaan Sulkavaksi (3 latoa); Lammenolka (1 lato); joen molemmin puolin oleva Lammoiulaaksi (1 lato) sekä Tasku ja Kukkaro
(ilman latoa).
Tammelan tiluksilla: Nu rrnois (2 pientä latoa) ja Häiviän
kylän lähellä sijaitseva niitty (1 lato).
Su.kulan takamailla:
joen kummallakin puolen sijaitseva Luoresjoki (1 lato). Kallion kylän lähellä: Puriseva
(1 pieni lato).
Perttulan kap-pelissa Levän kylän alueella jokirannassa
sijaitseva n iitty
(1 lato) ja Somiskalan kylässä oleva niitty (3 latoa).
Kuten luettelosta näkyy, ovat eräät niityt kaukana toisten kylain, jopa Perttulan kappeliseurakunnan
alueella, joten
on hyvin luultavaa, että pappilaa perustettaessa näiden alueiden asukkaat ovat omista maistaan pappilalle niittykappaleita
luovuttaneet, mikä tapa muuten ei ollut niinkään harvinainen
pappiloita perustettaessa**)_
Mita, tulee taas pappilan "rajapyykkien
sisäpuolella" olevien niittykappaleiden
alkuperäiseen muodostumiseen, ei siitä
*) Kun nimi nykyisin
niin suullisessa
kuin kirjal lisessaki n esityksessä
on s ään no lli sest i muodossa Salmisto
(esim. Salmistonmäki,
Salmistonniitty),
niin lienee syytä huomauttaa,
että kaikissa niissä
asiakirjoissa, -jotka ovat tutkielmaa
laad itt aessa olleet käytettävissä,
nimi esiintyy muodossa Salwisto (horjuvan ortografian
vuoksi joskus
Salf'u i sto tai Saluisto).
Kumpi muoto on vanhempi, on vaikeata ratkaista.
Kun "Salmistonmäki"
on .io kauan kuuleman
mukaan ollut
siinä maineessa, että sieltä saadaan erinomaisia uu n i n teräkiviä, joit.i
Tammelassa
sanotaan
,;salmistoiksi",
saattail; olla niinkin, .että alue
on niistä saanu t nimensä.

**) Su u sanallinen perintätieto
kertoo Somiskan niityn tulleen pappilalle jo keskiaikana, jolloin sen 'olisi joku henkilö lahjoittanut
syutiensä sovit ukseksi. - Myöskin tämän niityn rajoista näyttää olleen
jonkunverran
epäselvyyttä,
mistä eräät seikat mainitussa. as iakrr jarriteessä puhuvat.

iis
ole lähempiä tietoja meille asti säilynyt.. Kuitenkin on hyvin
todennäköistä, että ne ainakin osaksi ovat saaneet alkunsa
lahikylain yhteismaista ja autiotiloista. mistä syystä osaksi,
syntyivät ne pitkälliset raja- ja ornistusoikeusr iitaisuudet, joita
tar koituksenamme on lähemmin kosketella.
Niissä asiakirjoissa, jotka seuraavassa selostarnme, on kysymys kahdestakin eri omistusoikeusriidasta,
nimittäin ensinnäkin Kuusten ja pappilan välillä Veslinniityn ja Mustanluhdan alueista sekä toisekseen Lunttilan ja pappilan välillä Salvistossa sijaitsevista Sulka van niittykappaleista.
Erinäisistä,
asian luonnosta
johtuvista syistä käsitte1emme kumpaakin
kysymystä koskevat asiakirjat toistensa yhteydessä.
Ensiksimainittuja
niittyja koskeva, kirkonarkistossa säilyIynyt varhaisin tuomiokirja on vuodelta 1628 helmik, 11 p.ltä,
jolloin Turun hovioikeuden asessori Lars Bertelsson piti laamanninkäräjät
Tammelan pappilassa Someron ja Portaan pitäjien rahvaan miesten kanssa.
Tällöin esiintyi oikeudessa
Tammelan kirkkopitajan")
kirkkoherra
Erik Matthiae?") ja
esitti oikeudelle Sigfrid
Peerssonin
tuomiokirjan
heinak.
2? p:ltä 1600, jonka mukaan Tammelan entiselle kirkkoherralle ]öran Mar tinille"?") oli tuomittu kolme heinäkuorman
alaa (under tree lass höö) käsittävä Vestinniitty nautittavaksi ..
viljeltavaksi ja ·pidettäväksi TamlTl~lan pappilan alaisuudessa:
(niutha, bruka och behålla under Tammela prastebool) , koska
sama niitty vanhoista ajoista (aff ålder -och tillf'orenne) oli.
kuulunut sille, samoinkuin Mustaluhta niminen niittykappalekin, joka niinikään oli kolmen kuormanalan suuruinen.
Koska mainitut niittykappaleet
moittimatta olivat olleet
pappilan nautinnossa, anoi herra Erik, että puheenalainen alalaamanni esimiehensä puolesta antaisi asiasta Iaamar.nintuomion. Ja kun ei nytkään ollut ketään, joka olisi voinut niiden
*) Asiakirjassa
tehdään
siis ero Portaan
(hallinto)-pitäjän
ja
Tammelan kirkkopitäjän
välillä.
';>0:')
Erik Matthiae Abogius oli Tammelan ki r kkohcrran a 1624-37.
':'*';')
]öran (Gregorius)
Martini Lepus, Lagus-suvun kanta isä, 011
Erik Mat t h iaen edelt äjä ja astui virkaansa 1598.
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saantoa moittia, eikä myöskään kukaan tahtonut vedota asiassa
lainlukijaan tai 12-miehiseen lautakuntaan, tuomitsi Lars Bertelsson, sittenkuin lautamiehet olivat asiata tutkineet ja todistuksensa .antaneet, että ennenmainittu Sig-frid Peerssonin antama tuomiokirja on pidettävä pysyvänä ja täysin muuttamattomana laamannintuomiona jokaiselle, joka asiasta vastedes nostaisi kanteen.
Kun pappilan ja lähikylien maiden raja- ja omistusoikeusasioissa näytti edelleen olevan epäselvyyttä, piti Sääksmäen
kihlakunnan lainlukija Erik ]öransson samana vuonna syyskuun 27 p:nä kirkkoherra Er ikin laillisesta toimenpiteestä maiden katselmuksen ja tutkimuksen, jolloin jäävittöminä vieraina
miehinä olivat saapuvilla ]öran Saksa, Martti (Talpia) ja Tuomas (Teimoi"), Katselmus koski yhdeltä puolen pappilan ja
toiselta puolen Kydon, Lu nttilan ja Kuusten tiluksia,
Tällöin todettiin mainittujen .kylain talollisten oman tunnustuksen mukaisesti, että lunttilaisten ja kuustolaisten rajan
sanotaan muinoin olleen Syrjanleikkauksesta, heti Kuuston peltojen ylapuo.elta vastapäätä Kaukjarven kylää korkealla rantamäellä, jonka kautta tie kulkee kirkolle ja tästä heti Lamminolan Vihkoon (Lambin ålam wihkå) joen yli. Muita Kuusto ja
Lunttila eivät olleet siitä välittäneet, vaan oli)Kuusto ilman mitään laillista tuomiota siirtänyt niiden vanhan aidan sanottujen
kylien yhteisen rintamaan (brystmarck) sisäpuolelle mainitun
Syrjänleikkauksen yli ja tehnyt rajapyykin Kaukjarven tienhaaraan sanotulla rantamaella ja sieltä kohti pappilaa eräälle
kummulle nimeltä Riihikallio, jossa sijaitsee Rössa (7) niminen
kivi ja jossa ennen oli ollut vanha riihenuuni.
Siten kaiken
sen maan, joka sijaitsee Syrjänleikkauksesta aina Kallionojaan
saakka, olivat kuustolaiset ja kytöläiset keskenään jakaneet,
länsipuolen olivat pitäneet kuustolaiset ja itäpuolen kytolaiset
ja näin tunkeneet pappilan rintamaastaan rantaan johtavaa
käymä tietä myöten alkaen pappilan karjatieltä (7**) Pappilan siltaan. Mutta ennenkuin Lunttila ja Kuusto tahtoivat
enempiin katselmuksiin ja, kustannuksiin käydä ja ylipäänsä
~,) Al ku tekst issä: "Jöran Saxa, Talpia Mårthen, Teimoi Thomas".
';'*)
Niin' alkuperäisessä
as iak irjassa -kuin sen kopioissa ja selost uksi ssa esiintyy
tässä kohden omituinen sanayhdistelmä:
fää gato muu.
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ryhtyä
äyriluvun
mukaiseen
jakoon .. koska heillä entisajoilta
ei ollut keskenään maiden er oittarniseen nahdsn mitään laillista
syytä eikä tuomiota, astui esiin Hendrik Mar tinpoika Kuustosta
kaikkine
naapureineen,
samoinkuin
Sigfrid
Harvia
Lunttilas. ta; Hendrik Tapauinpoika
samasta paikasta
sekä Iöran Sigf ridinpaika
isänsä puolesta ja kadenojennuksilla
omasta ja naapuriensa puolesta sitautuivat
sellaiseen sovintoon, että he ilman
pakkaa
(onodder och otuingat)
luovuttivat
(wnthe och gaff )
kaiken sen maan, joka on kirkkotien
Iansipuolella
Lunttilan
ia
Ku uston välillä, alkaen Riihikalliosta,
siel ta Tien pol veri kiviriuttaan
ja sitten pappilan
niittymaahan
(engz gård)
nimeltä
Mustaluhta.
jonne ennenmainitut
jäävittömät
miehet tulisivat
rajapyykin
asettamaan.
Täten' pappila
taas puolestaan
tyy- tyisi rintaan ,(i brysten).
Mitä tämän yli oli, tulisi Luuttilalle
ja Kuustolle
aina Kaukjarven
tienhaaraan
ja Riihikallioon
saakka,
länsiasa kuustolaisille
ja itapuoli
kytolaisille.
Mutta
mitä tulee siihen kaksi ladanalaa
käsittävään
niittyyn,
jota
lunttilalaiset
Sigfrid Laurinpoika
ja Sigfrid
J uhonpoika' Erik
Tapaniupojan
kanssa
viljelivat
toisella puolella
jokea, talla
puolen
Salvistanmäkeä
pappilan
ja Kydon
tiluksilla.
on se
muinoin
tullut pappilan
ja Kydon tilailta
Luuttilalle.
Tällöin tunnusti
Sigfrid J uhonpoika Harvia katselmuksen
toimittaj alle, lainlukija
Erik j oranssorrille .. että hän sen 10 kuormanalaa käsittävän
niityn, joka hanella mainitussa
Salvistassa
oli,
jo aikaisemmin
oli vapaaehtoisesti
luovuttanut
takaisin kirkkoherra Erikille pappilan
alaisuuteen
(goduilligen
oplåthit be.te
kyrckherden
her Erich
under
presteboleth
igen) ja kantanut siitä täydeksi
tyydytvkseksecn
10 taaler ia, sisåltyen
hintaan
yksi tynnyri
kauroja,
.Samoin oli Erik Tapauinpoika
Lunttilasta
luovuttanut
takaisin
sen niityn,
joka hänellä
oli
Salvistossa,
herra Laurin")
Kydossa olevalle tilalle (under her
Larsses bolstadh
i Kytå igen).
Mutta mita tulee siihen niittyyri, jota Sigfrid
Saksa vielä Salvistassa
viljeli ja jonka sanattiin tulleen pappilasta, oli siihen nähden vastaisuudessa
laillista oikeudenkäyntimenettelyä
noudatettava
(skall f ramdcles
laghligen
medh procederas):

*) Mahdollisesti
kappalainen
Lauri (Laur en ti u s) Mat thi ae, jonka
mainitaan olleen Ups al a n päätöksen aflekirjoi t tajia v. I5)'3, joten hän
olisi kat selmu st a toimitcttacssa
jo ainakin 35 vuotta o llu t Tammelan
kappa.laisena.
Joka tapauksessa on Lauri ollut joku säätyläine n, koska sanaa "herra" ei talonpojista siihen aikaan .käytetty.
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Niin selvältä ja sitovalta kuin selostettuun katselmuskirjaan sisältyvä sopimus ensi näkemältä tuntuukin, eivät asianomaiset talonpojat kuitenkaan myöhemmin tunnustaneet sen
sisältöä sellaisessa mielessä, minkälaisen tulkinnan se lopulta
sai, Mitä tulee erityisesti Sigfrid juhonpoika Harvian tekemään maanomaisuuden luovutukseen, on nimittäin hyvin kyseenalaista, mitä sopimuksentekijät
alunperin ovat ymrriar tåneet sanoilla: "kirkkaherra Erikille pappilan alaisuuteen",
Sanamuotoa on, kuten myöhemmin selastettavista asiakirjoistakin saadaan havaita, tulkittu eri tavoin, s.o. että Salvistossa sijaitsevat Sigfrid Harvialle kuuluneet .niittykappaleet
olisivat tulleet kuulumaan jako.
1) pappilan

virkataloon

tai

2) kirkkoher ra Eer ikin yksityisomaisuudeksi
a) hänen
elinajakseen taikka b) myöskin hänen perillisilleen.
Kun seurakunnan ki-rkkoherra Erik pappilan edun valvojana näyttää edelläselostetussa 'katselrn ustilaisu udessa erikai sesti tehastaneen sitä seikkaa, että puheenalaiset niityt ovat
aikaisemmin "vanhaista ajoista'tJcu uluneet pappilalle ja olisi
talonpoikain, jatka lähemmin selvittämättömälläl tavalla olisivat ne sittemmin vallanneet, nyt luovutettava ne pappilalle
"takaisin", orr hyvin lähellä se otaksuma, että tulkinnanalainen sanamuoto on tarkoituksellisesti saatettu edelläesitettyyn
muotoon, mihin kirkkoherrat' myohemmin vetoavat ja' mikä
lopullisesti vaikuttikin siihen, että niityt tulivat pappilan haltu u n täydellä om istusoikeudella,
Ku n Sig-frid Harvian niitty kappaleiden luovu ttamisessa
näyttää alleen kysymys oikeastaan niiden panttauksesta eikä
myynnistä, on tällainen tulkinta kuitenkin erittäin kyseenalainen. _ e varsin pitkalliset omistusoikeusriidat, jatka asiasta
myöhemmin syntyvät, ja niiden yhteydessä esitetyt to.listuskappaleet näyttävät nimittäin muutenkin viittaavan si.ihen,
että mainitun Lunttilan taiollisen tarkoituksena ei ale alunperin suinkaan ollut luovuttaa niittyjensa omistusoikeutta pysyvästi pappilalle, jolloin hintakin olisi ollut kovin mitätön,
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vaan nähtävästi kirkkoherra Eerikin yksityisomaisuudeksi
hänen elinajakseen.
Eräässä
myöhemmässä
tuomiokirjassa
(v:lta 1652), jossa katselmustilaisuudessa
syntynyt sovintopaatos esitetään asiasisallykseltaan,
vieläpä sanamuodoltaankiri
muuten aivan samalla tavalla, on nimittäin lisäys, jonka mukaan Harvia lu.ovutti niityt "kirkkoherra Erilein ajahsi pappi
lan alaisuuteen
takaisin"
(hadho oplåthet i kyrckieherdens
her Erichs tijdh under prestebolett igen). Kun kysvmyksesså
on katselmustilaisuudessa
tehdyn sopimuksen selostaminen, on
kyllä varsin omituista, että asiakirjan tärkeimpään ja oleellisimpaan kohtaan on tehty tällainen lisäys.
Eräistä muista
tuomiokirjoista.
joissa puheenalainen
katselmussopimus selostetaan, lisäys taas kokonaan puuttuu.
Kun kuitenkin eräissä
tuonnempana
esitettävissä
asiakirjoissa esiintyy aivan sama
ajatus, ei puheenalainen lisäys voine olla vailla asiallista pohjaa. Kun sanotussa
tuomiokirjassa mainitaan lautamiesten
joukossa m.m. talpialainen Martti Matinpoika. joka ilmeisesti
on sama henkilö kuin katselmustilaisuudessa
vieraanamiehenä
ollut "Martti Talpialta", on lisäys tullut nähtävästi hänen vaiku tu ksestaan.
Muutenkin on enemman kuin todennäköistä, että kirkkoherra Eerikillä, samoinkuin hänen edeltäjällään, kirkkoherra
]öranilla, on ollut yksityistä, pappilaan varsinaisesti kuulumatonta maaomaisuutta.
Kuten edelhi! jo on mainittu, oli näet Sigfrid Peerssonin
v. 1600 antamassa laamannintuomiossa
määrätty, että Kuus
tolta saadut Vestinniitty ja Mustaluhta tulevat kuulumaan
kirkkoherra
]öran Martinilie .mautittavalcsi,
viljeltåvaksi
ja
pidettäväksi Tammelan pappilan alaisuudes a", mikä tuomio
seuraavan kirkkoherran
Erik Matthiaen aikana v. 1628, sai
Lars Bertelssonin vahvistuksen, kun asianomaisten taholta ei
.Jainhuudatuksessa''
mitään moitetta niiden saanteon nähden
esitetty. Eräistä seikoista päättäen näyttää siltä, että jo 'kirkkoherra ]öran Martini oli niityt hankkinut itselleen yksityis"
omaisu udeksi, vaikka hän niitä pitikin "Tammelan pappilan
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alaisuudessa", mikä sanarnuoto, kuten edelläolevasta selviää,
ei ehdottomasti merkitse sitä, että ne tulivat kuulumaan pappilan virkatalon
haltuun taydella omistusoikeudella.
Namå
nii tty kappaleet
siirtyivät
selostetuilla
laaamannin tuomi oilla,
kun niiden omistaja ei ollut etujaan valvomassa, kirkkoherra
Erikille.
Siihen, että ainakin kirkkoherra ErikilLä on ollut yksityisomaisuutta, viittaa m. m. se asiakirja, jonka Tarmo Hirsjärvi
selostaa tutkielmassaan
.,Kuuluuko Tammelan pappi'a Lunttilan kylään?" Siinä mainitaan; maalisk. 17-19 p:nä 1636pidetyilla Iaamanninkarajillå
vahvistetun kauppakirja.
jolla jous
Hindersson Liuikkalasta oli luovuttanut
kirkkoherra
Er ikillc
Maijansuon
niityn "viljeltäväksi
hänen Lunttilassa
olevan
tilansa (hemman) yhteydessä";
Sanottu Maijansuon niitty,
jota ei mainita Kyrckionnes
Boockiin sisältyvässä pappilan
niittyluettelossa,
oli ilmeisesti
kirkkoherran
yksityisomaisuutta, jota tultiin viljelemään Luuttilassa
jo aikaisemmin
olevan yksityisen tilan yhteydessä ja tavallaan myöskin "pappilan alaisuudessa",
Että Lunttilassa sijaitseva tila oli yksi,
tyisluontoinen eika varsinaisesti pappilaan kuuluva, osoittaa
myöskin
kirkkoherra
Erikin
jälkeenjättämän
omaisuuden
arviokirja v:1ta 1653, jonka asiakirjan edellämainittu tutkijaon Jokioisten kartanon arkistosta löytänyt.
Siinä mainitut
rakennukset ovat kokonaan toiset kuin Kyrckionnes Boockissa
mainitaan Tammelan pappilassa niihin aikoihin olleen. Niinmuodoin ei Ipitäne paikkaansa se otaksurna, että Tammelan
pappila olisi kuulunut Lunttilaan, vaikkakin kirkkoherroilla
on eräitä yksityisiä mainitun kylän alueella olevia niittykappaleita "pappilan alaisuudessa" ollut ja niistä ainakin osa on
pysyvästi tullut pappilalle.
uten edellä olemme maininneet,
sai Erikiri edeltajå,
kirkkoherra joran v. 1600 annetulla ja v. 1628 vahvistetulla
laamannintuorniolla
Vestinniitty ja Mustaluhta nimiset niityt
.mautittavaksi, viljeltavåksi ja pidettäväksi Tammelan! pappi:
lan alaisuudessa".
Olemme myöskin jo viitanneet siihen, että
ne eivät, kuten sanamuodosta voisi otaksua, nä:htävästi alkuaan
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olleet pappilan virkataloon kuuluvia, vaan ]öranin yksityisiä,
sittemmin Er ikille puutteellisen valvonnan vuoksi siirtyneitä
tiluksia,
Tämän väitteen tueksi esitämme viela seuraavan
asiakirjan:
Vuonna 1643 maaliskuun 22 ja 23 p:nä lainlukija Hendrik
pitämissä lakimääräissä Iaamanninkarajissa
Tammelan pappilassa Tammelan
ja Someron rahvaan miesten
kanssa teki eräs Luukas Eskilinpoika Kuustosta kanteen herra
] acob Matthiae'ta")
vastaan useinmainituista
Vestinniitty ja
Mustaluhta nimisistä niittykappaleista.
Samalla esitti Luukas
Eskilinpoika Tammelan entisen kirkkoherran
joranin setelin,
jonka mukaan herra ]öranin jälkeen tulevain (eff terkornmande) hänen kuolemansa jälkeen olisi luovuttava sanotuista
niityistä, ainoastaan hän tulisi elinaikanaan niitä käyttämään
J. n. e.
j acobssonin

Tätä kannetta vastaan esitti Tammelan silloinen kirkkoherra Mikael Caspari**) sekä Sigfrid Peerssonin tuomiokirjan
v.lta 1600 että Lars Bertolssonin vahvistuskirjan
v:lta 1628,
joiden mukaan, kuten edellä jo on rnainittukin, samat niityt
ovat tuomitut pappilan omistettaviksi
(under prestebolet ...
possiderade), jonka alaisuudessa ne - ku.ten tuomiokirjassa
*)
Mahdollisesti oli herra Jacob Matthiae Tammelan kappalainen
ja ennenmainitun
Lauri Matthiaen
seuraaja.
Mahdollista
niinikään
on, että' nämä, samoinkuin
Kyrchionnes
Boockissa v. 1666 mainiltu
Isaacus Mat th iae, ovat olleet kirkkoherra
Erik Matthiaen veljiä. (vrt,
Tammelan
kappalaisten
luettelossa
olevaa aukkokohtaa.
Tammelan
kansanopetuksen
vaiheet
1 ja Tammelan
seurakunnan
soo-vuotismuisto).
Jos esittämäJmme ot aksu ma pitää paikkansa, on Tam me las sa
r öoo-Iuvul la ,papinvirka
pappiloineen
ollut 'pitemmän
aikaa samassa,
suvussa, mikä tapa monissa .mui ssak in maamme
seurakunnissa
oli
vallalla ja .m ih in Tammelassa
seuraavanakin
aikana pyrittiin
(vrt.
Jalmari
Fan ne n t ut kaelnnaa ,.~;Muuan kirlckoherranvaa.li
~rammerassa
1670-luvulla", joka tutkielma sisältyy Suomeri kir.kkoh istor ial lisen seuran vuosikirjaan
VI ja myöskin Tammelan. seurakunnan
soo-vuotismuistoon; vrt. myös G. Suolahti, Suomen papisto 1600- ja 17oo-luvulla).

*';') Mikael Caspari
Erik Matthiaen vävy.

Alstadius

(1639-1647)

oli muuten

ede l täjans.i
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sanotaan
aina ovat olleet". Kun toinen laamanni ei voi'
oikaista toista eikä myöskään antaa tuomiota toista tuomiota
vastaan samanlaisesta oikeudesta ja kun niiden saanto muuten
on ollut niin kauan moittimatta ja on siten in rem iudicatam.
päätti oikeus, että asialliset saavat mukaantua edellämainittuihin tuomiokirjoihin ja kirkkoherra omistaa (possidere) niityt
pappilan alaisuudessa laillisena saantonaan,
Asiakirjassa mainittu kirkkoherra Jöranin jälkeensä jättämä seteli, jonka kuustolainen Luukas Eskilinpoika oli onnistunut saamaan haltuunsa, on monessa suhteessa varsin mielenkiintoinen ja valaiseva, mutta jättää asian myöskin eräiltä
kohdilta avoimeksi. Kirjaimet i n. e·. (etc) osoittavatkin, että.
seteliä ei ole 1uomiokirjassa loppuun asti selostettu. Kun siinä
mainitaan, että Jöranin ,jälkeentulevain"
(effterkommancle)
on hänen kuolemansa jälkeen luovuttava niityistä, herää kysymys, tarkoitetaanko
"jälkeentulevilla"
jor ani n perillisiä
.vaiko seuraajia papinvirassa.
Myöskään ei Ivhennetysta setelistä käy selville, kenelle niityt oli kuoleman jälkeen luovutettava, oliko mahdollisesti perillisten jätettävä ne pappilalle
vaiko yksityiselle Kuusten talonpojalle.
Erilaiset tulkinnat ovat mahdollisia. Luukas Eskilinpoika
on tietysti asian käsittänyt 'viimeksimain.itulla tavalla ryhtyessään tiluksia hakemaan. itselleen. Merkillepantava on myöskin laamanni Hendrik J acobssonin omalaatuinen, melkeinpä
anteeksipyytävä selittely: "Kun toinen laarnanni ei voi oikaista
toista eikä myöskään antaa tuomiota toista tuomiota vastaan
samanlaisesta oikeudesta - - - -".
Tuntuupa melkein silta,
kuin hän tunnustaisi Luukas Eskilinpojan esittämän setelin
todistusvoiman ja sitovaisuuden.
Mutta kun asiasta oli jo
aikaisemmin kihlakunnanoikeuden
tu-,omio pappilan eduksi
annettu eikä samasta oikeusasteesta voin ut toista vastakkaista
tuomiota antaa, oli hän pakotettu pitäytymään ennen syntyneihin asiakirjoihin, joiden mukaan "kirkkoherra saa omistaa
niityt pappilan alaisuudessa".
'
Kun Luukas Eskilinpoika ncstaa oikeusjutun herra Jacob
Matthiae'ta vastaan eikä silloista kirkkoherraa Mikael Casparia
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vastaan, on aivan ilmeistä, ttä joku kirkkoherra Eer ikin sukulainen tällöin piti hallussaan puheenalaisia niittykappaleita.
, Todennäköistä on, että herra Jacob Matthiae, jonka hallussa
ollut Mustaanluhtaari pistaytyva alue näkyy kuvassa 1 olevasta kar ttajaljennoksesta,
oli kirkkoherra
Erik Matthiaevainajan veli ja niinollen silloisen kirkkoherran Mikael Caspann vaimon setä*).
Kun niinmuodoin kirkkoher rain j or anin ja Erikin hallussaan pitämiä niittyjä tahtoivat Erikin kuoleman jälkeen yhtäältä hänen perillisensa, toisaalta yksityinen Kuuston talollinen, ryhtyy _seuraava kirkkoherra
Mikael Caspari myöskin
toimenpiteeseen vakaannuttaakseen.
kyseellisen. riidanalaisen
omistusoikeuden .pappilalle, mihin edellakosketeltu. katselmuskirjan sanamuoto antoi tukea, ja kun asianomaiset talolliset
eivät oikeaan aikaan olleet oikeuksiaan valvoneet.
V. 1645 lokak. 9 p:nä pidetyillä Tammelan ja Someron
syyskäräjillä
esittää näet kirkkoherra
Mikael alalaamanni
Hendrik J acobssonin tuomiokirjan (v:lta 1643), koskeva Vcstinniityn ja Mustanluhdan
niittykappalei!a,
jotka mainittu
laamanni oli maarannyt Jcir kkoherra Erik vainajan perillisilta
pappilan alaisuuteen, jonka hallussa niiden on ikuisesti pysyttävä (ähr kändt undan s:he her Erichs arffuingh:r och underprestebool der sammastedes ewärdeligen at för blifua).
Tähän aikaisempaan tuomioon vedoten julistaa nyt laamanni Peer Månsson, että herra Erikin perillisten on kokonaan luovuttavaennenmainitu.ista
niityistä, niinkuin myös vai:
kutettava varsinkin herra Jacob Matthiac'hin, että hän vihdoinkin itseltään poistaa kaikki ne syyt, jotka kosl{evat mainittuja niittyja,
Kuten näkyy, on asiakirjassa sana "jälkeentuleva" (eff terkommande) vaihdettu sanaan "perillinen" (arf fuingh), jonka
nyt tuli luopua' vaatimuksistaan
niittykappaleisiin
nahden,
koska ne aikaisempain asiakirjain sanamuodon mukaan ovat
tulleet "pappilan alaisuuteen". - Kun Vestin niityn ja Mustan*)

Vrt.

Tammelan

seurakunnan

Soo-vuotismuisto,

siv.

166.
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luhdan maista ei tämän jälkeen enää muita tuomiokirjoja asiakirjakokoelmissa ole, näyttää riitajuttu niihin nähden viimeksimainitulla tuomiolla lopullisesti päättyneen, jotenka molemmat
niistä tulivat Tammelan pappilalle täydellä omistusoikeudella.
Omituista kyllä, syntyy vasta verrattain myohaän, jopa 15
vuotta kirkkoherra Erikin kuoleman jälkeen pitkällinen riita
juttu pappilan Ja ennenmainitun Lunttilan talollisen Sigfrid
Harvian välillä Salvistossa sijaitsevista niittykappaleista, jotka,
kuten edellä jo 01en1me maininneet, panttauksen kautta nayttävät alunperin joutuneen sanotulta talolliselta kirkkoherra
Eriki1le ja joita ei lopultakaan pappilalle kuuluneen pitkäaikaisen nautinnon vuoksi enää voitu alkuperaiselle omistajalleeri
palauttaa,
Tahtoiko Harvia vasta nyt järjestää ennenmainitun parittausasian, ei käy käytettävissåmme
olevista asiakirjoista selville.. Varmaa kuitenkin on, että riitajuttu sai alkunsa heti
senjälkeen kuin v:n 1628 katselmuskirjalle haettiin lainhuudatusta,

V. 1652 elok. 26 ja 27 p:nä pidetyissä kesåkarajissa, joilla
lainlukijana toimi Peer T'homasson, esitti näet kirkkoherra
Laurentius Petri mainitun Erik joranssonin katselmuskirjan,
koskeva pappilan tiluksia ja rajoja Kydon, Lunttilan ja Kuuston kylien välillä sekä anoi sille kihlakunnanoikeuden
vahvistusta. Kun sitten 12-miehinen lautaikunta oli tutkinut, todistanut ja vakuuttanut, että katselmuskirja. jonka sovintopäätös
sisältyy nytkin puheenalaiseen kihlakunnanoikeuden
pöytäkirjaan ennenmainittua
lisäystä lukuunottamatta
aivan samoin
sanoin, on oikea ja laillinen, ja k~n ei ollut ketään, joka olisi
tahtonut panna vastalauseensa tahi vedota Iainlu'kijaan tai
lautakuntaan, tuomitsi Peer Thomasson katselmuskirjan kaikkine väliehtoineen (clausuler) pysyväisenä, lujana ja ,permlttamattomana pidottavaksi.
Sitäpaitsi antoi Peer Thomasson
määrävksen,
että ne 10 taaleria, jotka entinen kirkkoherra
Erik vainaja oli aikoinaan omista varoistaan maksanut Sigfrid
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Harvialle, on seurakunnan
tava.

rahoista leskelle takaisin makset-

Se seikka, että kirkkoherra Erik oli yksityisistä varoistaan
suorittanut
puheenalaisten niittykappaleiden
hinnan, tukee
edelleen riittävän selvästi sitä aikaisemmin esittamaamme otaksumaa, että Erik oli ne ostanut yksityisomaisuudekseen ja
nähtävästi vain omaksi eliniäkseen, kuten v. 1652 annetussa
tuomiokirjassa mainitaan. ja eräistä muistakin seikoista on käynyt selvill~. Että seurakunnan varoista kirkkoherra Erikin
leskelle todellakin suoritettii-n kirkkoherran aikoinaan maksama hinta, vielapa korkoineen, näkyy seurakunnan tileistå,
joissa on seuraava merkintä: "Laillisen kihlakunnantuomion
mukaisesti maksettu kirkon rahoista herra Erik vainajan leskelle, vaimo Brithalle LunttiIasta*) pappilan niittyjen lunas*) Kirkkoherra
.Erik in leski asui siis Lunttilas·sa,.luultavasti
miehensä
hankkimalla
yksityistilalla,
joten
tämäkin
seikka tavallaan
vahvistaa ennen esittämäämme
väitettä.

9
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tuksesta 121!2 kuparitaaleria
(Effter laga häradz doom betalt
affkyrkiones
pengr åth s. her Erichs enckia hustru Br itha
i Lunttila för prestegårdz engies inlösningh pengr 12112 dl'
kop). Kun seurakunnan varoista samoihin aikoihin' suoritettiin lainlukijan tuomiokirjasta 4 taaler ia ja laamannin antamasta niittymaiden vahvistuskirjasta 12 taaleria, ei niittyjen
hinta niihin verrattuna
tullut seurakunnalle suinkaan. kalliiksi!
Kun nyt siis tämä muodollinenkin epajohdonmukaisuus oli.
tullut
tuomiopäätöksellä
poistetuksi, havahtuu
talonpoika
Sigfrid Harvia - ehkäpä juuri mainitusta syystä - hankkimaan itselleen Salvistossa sijaitsevia, ennen hänelle kuuluneita,
mutta sittemmin panttauksella "pappilan alaisuudesta" liiankin kauan aikaa olleita niittymaita, saamatta niitä sitten enää
asianmukaisella Iunastuksellakaan
takaisin.
V. 1654l.ammik. 26 p:nä Kydon kylassa pidetyillä Iaamanninkarajilla tekee hän nimittäin oikeudelle tiettäväksi, että hän
lailliseen ja oikeaan -aikaan on tehnyt valituksen (appellerat)
lainlukija Peer Thomassonin valwistuks'esta (confirrnation) ,
.anoen, että laarnanninkårajien
pitäjä, lainlukija Hendrik J a'cobsson hänen laillisesti vedotun asiansa kirkkoherra Lauri
Pietarinpoikaa vastaan ottaisi käsiteltäväksi. Valitus koski sitä:
. kymmenen heinäkuormanalan suuruista Salviston niittyä, jonka Sigfrid Harvia sanoi muinoin. kirkkoherran vaikutuksesta
(tillskyndan) joutuneen pois hänen maatilastaan, koska sama
tila, jonka hän nyt omistaa, oli silloin autiona (lågh i ödhe) ja
oli joutunut kruunulle ve rohylkyna (var fallen under kronan
för skattevr ak) . Nyt aikoi Sigfrid Harvia saada sen takaisin
esittämällään asiakirjalla (medh ödhes breffuett), koska siinä
oli ilmoitettu, että kaikki, mitä siihen on vanhuudestaan kuulunut, tulee 1.unnustetuksi hänen tilaansa kuuluvaksi.
Tätä valitusta· vastaan 'esitti kirkkoherra Laurentius lainlukija Erik jor anssonin katselmus- ja sopimuskirjan v:lta
1628, jonka asiakirjan Peer Thomassen. oli vahvistanut ja jonka
mukaan Hendrik Martinpoika Kuustosta kaikkine naapureineen, samoinkuin Lunttilasta Sigfrid Harvia, Hendrik Tapa-
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uinpoika sekä Jöran
Sigf rldinpoika isänsä puolesta olivat
tehneet ,- kuten tässä asiakirjassa sanotaan - ystävällisen
asiasopimuksen (en vänligh transaction) ja sen kadenojennuksella oikeaksi todistaneet.
Koska useinmainittu
katselmus- ja sopimuskirja. jonka
täydellinen selostus sisältyy taaskin puheenalaiseen tuomiokirjaan ja jolle Laurentius Petri samassa yhteydessä anoo uudelleen vahvistusta, on laillisesti annettu ja tiluksia samoinkuin
.niittyja 26 vuotta on rauhallisesti ja ilman mitään moitetta
pappilan alaisuudessa viljelty ja asia siten on in rem iudicatam, antoi Hendr ik ] acobsson, sittenkuin lautakunnalle
011
annettu. tilaisuus asiassa todistaa, sellaisen tuomion, että katselmus- ja sopimuskirja sekä niitä' seuranneet kihlakunnanoikeuden tuomiot ovat voimassa pidettävät kaikkine väliehtoineen.
Kun Sigfrid] uhonpoika Har via ei niinollen tälläkään kertaa uusia asiakirjoja todistuskappaleinaan
käyttäen saanut
v:n 1628 katselrnuksessa
kirkkoherralle toistaiseksi luovuttamiaan, mutta katselmuskirjan sanamuodon vaikutuksesta 10pultakin pappilalle joutuneita, autiotilaansa kuuluneita niittykappaleita takaisin, tekee hän vielä kerran yrityksen. kuriin'kaallisen Turun
hovioikeuden
myötävaikutusta
hyväkseen
käyttäen, mikä näkyy hovioikeuden missiivista joulukuun 5
p :Itä 1663:,
Kun eräs niitty - sanotaan siinä - joku aika sitten panttauksellakuuluu
tulleen Lunttilan tilalta Tammelan pappi1alle (under prestebolet i Tammila) ja kun kirkkoherra ei'
asianmukaista lunastusta vastaan tahdo luovuttaa niittyä entiselle tilalle, oli valtaneuvos Bengt Horn*), itse estettyna ollen,
halunnut, että juttua olisi asianomaisella tavalla tutkittava ja
siinä asianmukainen ratkaisu. saatava, Senvuoksi antoi Bengt
Horn lainlukija Gabriel Coronanderin tehtåvaksi, että hän la*) Bengt Hornilla, joka oli valtaneuvostoon
muuten
Tammelassa
läänit yksiä
(vrt. Suomen
:seuran vuosikirja VI, siv. 377).

tullut v. 1660, oli
kirkkohistoriallisen
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kimääräisillä kihlakunnan käräjillä tuomiokapitulin asiamiehen saapuvilla ollessa asiaa tarkasti tutkii (inquirerer) ja siina
tekee mitä laki määrää ja hänen virkaansa kuuluu.
V. 1665 helmik. 7 ja 8 p.na pidettiinkiri Tammelan ja Someron vakinaiset talvikäräjät Portaassa nimismiehen talossa.
Käräjillä, joilla oikeuden puheenjohtajana
toimi Sääksmäen
kihlakunnan tuomari, hovioikeuden asessori Johan Vassenius,
oli puheenalaista asiaa käsiteltäessä saapuvilla tuomiokapitulin
asiamiehenä Loimaan kirkkoherra
Peer J ohannis.
Tällöin
esitti Anders Peersson Bengt Hornin valtuuttamana kihlakunnan oikeudelle lähetetyn, edelläesitetyn missiivin, 'jossa kihlakunnanoikeuden tehtäväksi annetaan ottaa käsiteltäväksi hovioikeuden asiamiehen kanne Tammelan kirkkoherraa vastaan
niitysta, joka Lu.nttilan tilasta kuuluu tulleen pappilan alaisuuteen.
Kun mainitulta hovioikeuden asiamieheltä oli kysytty, mitä syitä hänellä asiassa nyt oli ilrnoitettavana, esitti
hän ensiksi Peer Erlandsonin ja Cristopher Peerssonin autiotilaa koskevan todistuksen puheenalaisesta Lunttilan tilasta
(ödes bevijs på sarnrna Luntila hernrnan om 1 t skatt, Manthall).
Asiakirjan mukaan, joka oli päivätty 5. L 1620, annetaan näet Peer Erikssonille, joka tilaa silloin alkoi viljellä,
(som hemmanet då uptogh) , valta ja lupa ottaa takaisin kaikki
'ne tilukset, jotka siihen vanhuudestaan ovat kuuluneet. Tämän
ohessa esitti hovioikeuden asiamies Anders Peersson Akaani
.kirkkoher ran Jacob Ichtydiuksen todistuksen") helmik, 3 p:ltä
1665, jonka mukaan hänen isäpuolensa Tammelan kirkkoherra
Erik vainajan tilikirjassa (gäldh book) osoitetaan, että hän vuo';') Tammelan kirkonarkistossa
on ennenmainitusta
asiakir.ianit eestä, .
erillään oleva, myöskin saman henkilön paria vuotta aikaisemmin antama todistus, joka 'suomermet t una kuuluu seuraavasti:,
t"Ote autuaan
isäpuoleni, entisen Tammelan kirkkoherran,
herra.
Erikin t ili kirjas t-a.
V. 1627 18 p:nä maaliskuuta
sai Sigfrid Harvia Lunttilasta
4 taaleria rahaa 5 kuormanalaa
käsittävästä
Sulkavan ni ityst ä.
V. 1628 sai Sigfrid Harvia vielä 4 taaleria Sulkavan ja Salviston
n iity ist ii sekä 1 tynnyrin kauroja,
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sina 1627 ja 1628 oli ostanut (tilhandlat sigh) muutamia Sulkava nimisiä niittyja ja siksi nyt arvelee niiden lunnailla tulevan Lunttilan alaisuuteen takaisin (nu förmenar sigh medh
löse komma them under Luntila igen),
Tähän vastasi silloinen kirkkoher ra Laurentius Petri, että
Lunttilalla ei ole Salviston niittyjen kanssa rnitaan tekemistä,
vaan että ne ikimuistoisista ajoista ovat kuuluneet Tammelan
pappilaan. Samalla esitti hän oikeudelle ensinnäkin lainlukija
Erik j oranssonin katselmuskirjan v:lta 1628, jossa kerrotaan
Sigfrid Harvian silloin myöntäneen, että hän ne 10 kuormanalaa käsittävät niityt, jotka hänellä mainitussa Salvistossa oli;
jo aikaisemmin oli vapaaehtoisesti luovuttanut kirkkoherra
ErikiIle pappilan alaisuuteen takaisin ja siitä kantanut täydeksi tyydytyksekseen 10 taaleria, siihen .luettuna 1 tynnyr i
kaur oja"}, mutta siihen niittyyn nähden, jota Sigfrid Saksa
vielä silloin Salvistossa viljeli ja jonka sanotaan lähteneen
pappilan maista, on vastedes laillista oikeudenkäyntimenettelyä noudatettava, niinkuin itse katselmuskirjasta m. m. näkyy,
jonka katselmuskirjan lainlukija Peer Thomassen kruunun
'kaskvnhaltijan Mikael Eskelssonin läsnäolle::~a elok. 26 ja 27
p.nå 1652 kihlakunnanoikeuden tuomiolla oli kaikkine väliehtoineen vahvistanut, minkä tuomion katselmus- ja sopimus'kirjoineen taas alalaamanni Hendrik J aoobsson tammik. 26
p:nä 1654 011 hyväksynyt ja vahvistanut. Senvuoksi tahtoo
kirkkoherra pysyä pitkäaikaisessa ja rauhallisessa nautinnossaan ja siitä annetuissa laillisissa tuomioissa. Koska siis nämä
Tämän siis todistan
olevan
'kirjassa, joka edellä on mainittu.
Akaan

pappilassa

merkittynä

lokak. 9 p:nä

hänen,

autuaan

miehen

1663.
]acobus M. Ichtydi us,
Akaan p as tor i,

vuotta

Kuten näkyy, on tämä
myöhemmin.

todistus

ilman sellaista

*) Kun Erik oli Harvialle rahassa
'kaur at y nnyr in hintana siis 2 taaleria.

lisäystä

kuin paria

suo r it t a.nut y h t, 8 taaleria,

oli
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niityt katselmuskirjan
ja vapaaehtoisen sopimuksen kautta
ovat joutuneet takaisin pappilalle, josta niiden sanotaan tulleen,
ja siitä on kruunun käskynhaltijan
läsnäollessa sekä kihlakunnanoikeuden että laamannin tuomio annettu ja ne ovat
m rem iudicatam ja niinmuodoin. kauan tätä ennen saavuttaneet
laillisen voimansa, katsoi oikeus,' ettei voi tehdä
muuta kuin jättää saman tuomion pysyvaiseksi. Mutta mitä
tulee niittymaahan, jota Sigfrid Saksa viljeli siihen aikaan.
jolloin Erik J öransson antoi katselmus- ja sopimuskirjan ja
josta julistettiin, että siinä on laillista oikeudenkäyntimenettelyä noudatettava, ei siihen nähden kuitenkaan ollut vielä mitään tapahtunut.
Senvuoksi ilmaistiin hovioikeuden asiamie-hellä Anders Peerssonilla olevan tilaisuus hankkia se ;pappilalta syillä, joita voi esittåå. Sillä välin pitää kir'kkoherra
sen niityn, joka hänen hallussaan on.

Nämä
pitkäaikaiset omistusoikeusriidat päättyivät mmmuodoin lopultakin talonpoikain tappioksi.
Kuka oli oikeassa ja kuka vaarassä, on lopultakin valkeata täydellä varmuudella sanoa, sillä asiakirja tiedot sen seikan ratkaisemiseksi ovat sittenkin Iiian niukat,
Kuten edellä on mainittu, olivat seurakunnan kirkkoherrat pappilan edunvalvojina sitä mieltä, että puheenaolleet HIukset olivat ~nuinoin imuluneet pappilalle, jotenka he vaativat niitä sille takaisin. Varhaisimpina aikoina voitiinkin kyllä
yhteismaita helposti vallata, kuten v: 1628 pidetyssä katselmustilaisuudessakin mainittiin tapahtuneen.
Mutta sanotun seikan toteamiseksi puuttuu kuitenkin sitovia todistuskappaleita.
Kun edelläesitetyistä asiakirjoista näkyy, että Sigfrid Ha rvia oli jo ennen v, 1628toimeenpantua
maiden katselrnusta
pantiksi luovuttanut kirkkoherra Erikille Salvistossa sijaitsevia niittyja, määrät yksi ajaksi, on hyvin omituista, että pian
tämän jälkeen, 5.0. sanotussa tilaisuudessa syntyneeseen sopimuskirjaan on tullut tuo omituinen ja pappilan edun kannalta lopultakin niin sitova sanamuoto. joka ku itenkin ilrnei-
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sesti oli toisensisältöinen kuin asianomaisten tarkoituksena oli
alunperin ollut.
Luonnollista on, ettei suomalainen talonpoika voinut ruotsinkielisen sopimuskirjan sanamuotoa tarpeeksi valvoa. Kun
vielä lisäksi kävi niin, että puheenalainen katselmuskirja oli
oikeudessa lainhuudatusta varten' ensi kerran vasta v. 1652,
osoittautui, etteivät jäävittömät katselmusmiehet, joita muuten
oli poikkeuksellisen vähän*), mutta joista yksi vielä silloin oli
lautakunnassakin, eivät enää voineet katselmuskirjan vahvistamista estää. Toiset vieraatmiehet eivät kenties enää olleet
elossakaan.
Erinäisiä tcdistuskappaleitahan
asian selvittämiseksi sittemmin kyllä esitettiin" mutta eivät nekään voineet enää asiantilaa muuttaa, kun niityt - mahdollisesti siksi,
ettei lunnaita oltu vielä suoritettu - olivat pappilan nautinnossa vielä kauan kirkkoherra Erikin seuraajien aikana, joilla
ei luonnollisesti enää voinut olla mitään tekemistä edellämainitun panttauksen kanssa, vaan jotka pitaytyivat yksinomaan,
v. 1628 laaditun sopimuskirjan sanamuotoon. Lieneekö aiheutunut hämäläisestä hitaudesta vai jostakin muusta syystä, että
niittyjå ruvettiin vaatimaan takaisin vasta silloin, kun Erik
oli jo toistakymmentä vuotta ollut kuolleena, vaikka erinaiset
todistuskappaleet osoittivatkin, että sopimus niiden luovuttamisesta oli tehty mainitun kirkkoherran elinajaksi.
Kysymys on siis ennenkaikkea siitä, miten on voinut syntyä tuo epätäsmällinen ja ilmeisesti harhaanjohtava sanamuoto,
jota liian myöhään esitetyt todistuskappaleetkaari eivät enää
pystyneet
muuttamaan.
'Oliko epätäsmällisyys
aiheutunut
vain pelkästä kohtalokkaasta sattumasta, s. o. lainlukijan epatäsm.ällisestä sanonnasta, vai oliko se syntynyt tar'koituksellisesti, on. lisätodisteitten puutteessa vaikea varmuudella sanoa.
Kun kirkkoherra Erik katselmustilaisuudessa näyttää erikoisesti väittäneen, että niityt ovat varhaisemmin kuuluneet
pappilalle, voisi viimeksimainittua otaksurnaa siltä pohjalta
*)

(0111,.\

Vrt. E. A. Piponiuksen
kirjoitus
Maa, toinen painos, siv. 548).

"lVIaan'mittaus

ja maanjako"
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ajatella todennäköiseksi. V:n 1654 tuomiokirjassa on myöskin
jonkinlainen syytös, jonka mukaan Salvistossa sijaitsevien niittyjen luovutus
on tapahtunut kirkkoherran vaikutuksesta
(tillskyndan):
Jos kysymyksessä
todellakin oli kirkkoherran ahneudesta aiheutunut tarkoituksellinen harhaanjohtarninen ja siitä lopulta johtunut epäaikeudenmukaisuus,
on selvää, että kaikki tämä ei ollut omiaan seurakunnan ja sielunpaimenen suhdetta. lähentämään, mikäli puhsenalaiset kirkkoherrat
sitä "puhdasappisuuden ajan'L'pakonalaisissa oloissa
kaipasivatkaan!")
'Mikä asiassa: on täysin varmaa, on se, että alueet, jatka
edeHäesitetyllä, varsin hamaraper aisella tavalla ovat tulleet
pappilan haltuun, eivät ole olleet niinkään vähäisiä. Kun ottaa huomioon, että KuustoLta saadut Vestinniitty ja Mustaluhta
nirniset niityt silloin tekivät yhteensä 2 ladonalaaeli
6 kuormanalaa, ja Lunttilasta hankittujen,
Salvistossa sijaitsevien
Sulkavan niittyjen mainitaan olleen 10 kuormanalan suuruisia (tutkielman alussa olevan niittyluettelon mukaan oli Sulkavan niityllä 3 latoa), oli Ipappilaari alkuperäisen maaornaisuuden lisäksi hankittu jotenkin huomattavia Iisaalueita. Kun
,pappilassa oli yhteensä 24 ladonalaa. muodostavat
hanki-tut
lisäalueet siitä noin viidennen osan. Edellåmainittujen
asiakirjain valossa tuntuu niiden saanto ainakin asiallisesti epä-'
oikeudenmukaiselta,
Tämän vuoden syysk. .27 p:nä, jolloin tätä kirjoitetaan, on
kulunut täsmälleen 300 vuotta siitä, kun Salvistossa sijaitse ...
via Sulkavan niittyja koskeva kohtalokas jci lopullisesti ratkaiseva sanamuoto Lunttilan talonpojan vahingoksi kirjoitettiin ja sopimus kadenojen nuksella ohyvassa uskossa vahvistettiin. Lieneekö vain pelkkä sattuma, että meidän päivinämme
on valmiina esitys Tammelan pappilasta monin verroin suuremman alueen muodostamiseksi asutustiloiksi ? Se ei ti-etysti
'") Huvittavuuden
vuoksi rnai ni.ttakoon, että juuri samoihin aikoihin (v. 1666) Tamme'lan kirkossa toimitetussa
pen kkijaos sa useinmainittu Sigfrid Harvia kuulovian vuoksi sai paikan saarnatuolinalla.
,
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kylläkään ole mikään tietoisesti tehty hyvitys. Kukapa enaa
tietäisi 300 vuotta sitten tapahtuneista asioista! Mutta suna
puhuu, mikäli oikeudenloukkaus noina ammoisina aikoina. on '
tapahtunut, - historiantuomion jarkahtamaton oikeudenmu'kaisuus, joka satojakin vuosia sitten tehdyt väärinkäytökset
oikaisee.

,

Eloväki

kokoontunut aamuhartauceen
loppupuolella.

1880-luvun

Elopäivä Jokioisten kartanossa puoli
vuosisataa sitten.
Elonleikkuu
suoritettiin. vanhaan
aikaan Lounais-Håmeessa, kuten tietaakseni muuallakin maassamme, yleisesti talkoilla. Kussakin ta-lossa tehtiin työ vuoronperään sen mukaan, kuin vilja vainioilla kypsyi, ja isännät elopäivistä keske. nään sopivat. Luonteenomaista näillä talkoilla oli se, että jokaisen talon elo, olipa sitä enemmän tai vahemrnan, leikattiin
yhtenä parvana loppuun. Kylvöalan
laajuudesta
riippui,
kuinka
paljon naapureita kutsuttiin tychon osallistumaan.
Elopäivät olivat hyvin suosittuja ja odotettuja. Kylän väki"
tapasi niillä toisensa kerran vuodessa samalla työmaalla ja oli
tilaisuudessa näyttämään silloin kuntoansa ja varsinkin nuori
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väki myöskin mainetta niittämään. Kun lisäksi tuli vielä hyv.i
ruoka ja muu. kestitys, olivat elopäivät .todellisia tyonjuhlia,
. joiden arvoa lisasivat naapureista ja joskus kauvempaakin kutsutut vieraat.
Suurissa kartanoissa saivat elopäivät jonkun verran toisia muotoja, mutta samallaista juhlapäivän leimaa ne niissäkin kantoivat. Ainakin muutamissa paikoissa liittyi niihin lisäksi erinäisiä toimituksia, joita pienemmi så taloissa ei seurattu. Näin oli laita esim. Jokioisten kartanossa, jonka elopäivistä tässä eräitä muistiinpanoja.
Yhteistä Jokioisten kartanon ja talonooikaistalon elonleikkuussa puoli vuosisataa sitten ja vielä rnyohemminkin oli se,
että elo leikattiin loppuun yhtenä paivana, ellei luonnollisia
esteitä, kuten sadetta tai muuta sellaista, tullut työtä ehkaisemaan. Oli luonnollista, että sellainen urakka silloisilla työkaluilla vaati paljon väkeä, sillä kartanon ruisvalniot olivat
erittäin laajat. Sitä kartanolla olikin miltei loppumattomiin
käytettävissä, ~koska laaja torppar i- ja muu alustalaisvaesto
oli velvollinen tulemaan eloon sanan saatuaan. jotta
tieto
elopäivästä voitiin nopeasti viedä eri puolille laajaa .,lääniä"
lähetettiin kartanosta miehiä ratsain väkeä kutsumaan. Pitkien matkojen tähden ja siitäkin syystä, että eloväen piti olla
paikalla kello 4 aamulla, se saapui kartanoon p.tajan eri kulmilta jo edellisen päivän illalla. Mitään asuinhuoneita tällaista joukkoa varten ei kartanossa luonnollisesti ollut eikä
sellaisia kesälämpimänä tarvittukaan,
Navetan ja tallin ullakot, ladot ja muuf ulkosuojat sensijaan täyttyivät illan kuluessa
eri suunnilta virtaavasta väestä. N ukkumisesta ei sellaisissa
oloissa tietysti ollut puhettakaan, sillä nuori väki kyllä piti
huolen siitä, ettei ilonpitoa näissä paikoissa yön mittaan puuttunut.
Kun kello läheni 4, alkoi kartanossa yönsä viettänyt ja
lähiseuduilta suoraan kodeista tuleva eloväki kokoontua kartanon ,konttorin edustalle. Tavallisesti käsitti joukko 300-4.00
henkeä. Ensimäisenä toimituksena oli .Jokioisten kartanolle
ominainen, munalla kenties harvinainen - aamuhartaus. Puolir
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vuosisataa
sitten oli tapana,
että joku kartanon
omista rnie
histä sen suoritti.
Niinpä kerrotaan
yovahti Tallgrenin,
joka.
joskus toimitti tilapäisesti
seurakunnan
lukkarin
tehtäviä,
pitäneen siitä huolen.
Myöhemmin
kutsuttiin
rnjlloin seur akunnan pastori, milloin lukkari,
milloin kiertokoulunopettaja
pitämään
aamuhartaus.
Toimitus
oli lyhyt,
Aluksi veisattiin
sopiva .virrenvårssy,
johon eloväki paljastetuin
päin yhtyi. Sitä
seurasi lyhyt kirjasta: luettu tai vapaasti pidetty rukous.
Toisinaan lienee sen jälkeen vielä laulettu virrenvärssy.
Aamuhartauden
jälkeeni joukot suuntasivat
kulkunsa
pellolle, jossa vouti järjesti työn.
Kuhunkin
sarkaan pantiin viisi
leikkaajaa
ja kaksi sitojaa,
TyÖ; suoritettiin
50 v. sitten sirpeilla, lyömällä.
"Pivomista",
joka ainakin Lounais-Suomessa'
oli silloin ja vielä myöhemminkin
vallan yleistä, ei täällä käytetty.
Leikkuu
sai aina alussa hyvän vauhdin
ja vierekkåisten sarkakuntien
kesken syntyi usein kilpailu, joka jatkui pitkin päivää.
Kartano
noudatti
eloväkeensä
nähden sen 'ajan tavallista
vieraanvaraisuutta.
Sahtia pidettiin
piikin! päivää
riittävästi
eloväen saatavana.
Huolehditti inpa vielä sen jakamisestakiri.
Pojat kantoivat
'pienemmissä
astioissa sitä leikkuuvaelle.
niin
että näiden ei tarvinnut
käydä itse tynnyr ista hakemassa.
Suuruksen jälkeen j arjottiin
kahvia ja lisäksi ryyppy viinaa niin
naisille kuin miehillekin.
Oli luonnollista,
että naiset eivät sit.i
paljonkaan
hyväkseen
käyttäneet,
mutta ottamatta- eivät kuitenkaan jättäneet.
Heillä oli miehiset mielitiettynsä
jokaisella;
ja namåpa tavallisesti
mielihyvin
korjasivat
"talteen" tarjotun
ryypyn.
Iltapäivällä
annettiin
toinen kerta kahvia ja viinaryyppy,
niinkuin
aamupaivaålakin.
Tämä 'kestitys oli tarkoitettu
tietysti työtehon
lisäämiseksi,
mutta sattui sellaistakin,
Jopa
ver rattairu yleisesti, että yksi ja toinen mies "väsähti"
ennen iltaa.
Naisten tarjoomat
ryypyt ja miesten oma halu
saada
suuressa väkijoukossa
omaan' lukuunsa
pari kolmekin
ryyppyä
perätysten,
mikä toisinaan
onnistui,
harvensivat
riveja.
Myöhemmin
"l)atruuni"
Palm in aikana kiellettiin
ryypyn antaminen
toiselle ja alettiin rangaista sakkopäivällä
niitä,
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jotka ottivat enemmän kuin heille kuului. 1880-luvun alkupuolella viinatarjoilu supistettiin yhteen ryyppyyn paivåssa ja
annettiin se iltapäivällä, ja 1890rlUivun keskivaivoilla se kokonaan lopetettiin. Kartanon puolesta annettu tarjoilu ei supistunut aina edelläkerrottuun.
Köyhinä vuosina tuotiin elopellolle keitettyjä perunoita, joita väki sai eväidensä lisäksi sycda.
Kello 9.ään illalla saatiin elo tavallisesti leikatuksi, ja väki
palasi koteihinsa.
Kun suur us- ja paivallisaikaa 'pidettiin 1
tunti, oli työpäivän pituus edellyttämällä, että varsinainen
työnteko alkoi kello 5 aamulla, 14 tuntia.
Mainitsin jo, että "patruuni" E. O. Palrnin aikana (Palm
tuli Jokioisten kartanoon 1873 ja kuoli 1882) kestitystä vähän
rajoitettiin.
Palmin aikana tapahtui myöskin elonleikkuuss i
sellainen muutos, että sirppi hyljattiin ja otettiin käytäntöön
viikate. Aamuhartauden
pito säilytettiin verrattain
rnyohaisiin aikoihin, sillä vielä 1890-luvulla niitä pidettiin "patruuni"
Berndesin aikana.
Edelläolevan lyhyen kuvauksen yhteydessä mainitsen vielä.
eraan pikku tapauksen,
Joka sattui muutamana elopäivänä. ,
~
"Patruuni" Palm, joka harrasti maanviljelystä ja tahtoi sitä
kaikin puolin kehittää, oli tuottanut Ruotsista-muutamia tottuneita ja ammattitaitoisia miehiä opettamaan suomalaisille kehittyneempiä työtapoja. Miehiä pidettiin kartanossa hyvinä,
m.m. annettiin heille neljä kertaa päivässä ruokaa. Tuli sitten odotettu elopäivä, ja ruotsalaisten tuli' näyttää, mihin viikatteillaan kykenivät. Jotta saatai.siin selville, missä määrin
suomalaiset kykenisivät pitämään puoliaan ammattitaitoisten
ruotsalaisten rinnalla, pantiin toimeen kilpaniitto silla pienellä
peltomaalla, jossa nykyään ovat O,Y. Ferrarian uudet työväen
asuinrakennukset,
Suomalaisten joukosta valittiin Antti Paara
Kiipulta, Ananias Forsberg ja ]. H. Ritamäki Minkioltå sekä J.
Järvenpää Lammilta, kaikki aikansa voimamiehiä ja kuuluja
Jokiläänin ulkopuolellakin.
Kilpailijoista pantiin yksi ruotsalainen, ja yksi suomalainen
samaan
sar'kaan, ruotsalainen
edelle, suomalainen
per aan. Ensimäisessä sarassa niittivät.
"Koho-Kalleksi" kutsuttul ruotsalainen ja Antti Paara. Ruot-
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salaiset löivät viikatteillaan lyhyitä lyonteja korkealta, joten
laisto tuli soulekaa ja sen sänki epätasaista, suomalaiset matalalta ja leveältä. Suomalaiset alkoivat heti kilpailun alussa
arveluttavasti ahdistaa edellä niittäviä ruotsalaisia. ,,,Koho-Kallelle" tuli hätä ensimäiseksi, sillä Paaran 'viikatteen terä alkoi
hipoa hänen sääriään.
"Älä lyö kinttujani poikki!" varotteli
"Koho-Kålle", mutta Paara paineli säälimättä eteenpäin huu'taen vastaan: "Pois tieltä vaan!" "Koho-Kallen" oli lopulta pak]~o hypätä ojan toiselle puolelle ja sama temppu oli toistenkin
ruotsalaisten tehtävä. Suomalaisten voitto oli ilmeinen. Seuraukset olivat ruotsalaisille vähemmänl mieluiset. Paitsi tappion häpeätä, joka oli sitäkin rnasentavarnpi, kun se tuli am
mattitaitoisille
miehille, supistettiin päivittäinen ruoka kol-meen ateriaan, koska sen katsottiin heille tästedes rii.ttävän.
Vähitellen samat ruotsalaiset sitten jättivät Jokioisten karta110n ja palasivat takaisin isäinsä maahan.
Se mitä tässä on kerrottu elopäivien vietosta Jokioisten
'kartanossa, ei sisällä vanhemmalle polvelle tuntematonta., Mutta
suuren kartanon! elopäivän viettoon sisältynyt eloväelle osoitettu vieraanvaraisuus ja sen aiheuttamat pienet jålkiseur aukset, mutta. ennenkaikkea
toimituksen juhlallinen alkaminen
ovat mielestäni rnainjtsemisen arvoiset vielä vuosikymmenien
jälkeenkin, sillä ne luovat omalaatuistansa valaistusta muuten
niin monessa suhteessa ankarastikin arvosteltuun "patruunien
.aikaan".
Hemmi Hc.lle.

•...

Vanhasta

lounais-hamalaisesta
vaateparresta.

Tammelan

kansallispukujen

suunnittelu.

Kirj. E. Aaltonen.
Kaksi vuotta sitten päätti Kotiseutuyhdistyksemme johtokunta ryhtyä tutkituttamaan vanhoja tamrnelalaisia .kansallis. pukuja sen käytännöllisen tarpeenkiri pakoittamana, ettei millään edistysseuralla koko paikkakunnalla ollut käytettävissä
kansantansseissa ja näytelmäkappaleissa oikei ta kansanomaisia
pukuja, etenkään miesten vaatteita, Naisväellä kynä oli ollut'
käytännössä prof. U. T; Sireliuksen julkaisemien mallivihkojen mukaan valmistettuja eri paikkakuntien 'kansallispukuja,
mutta niiden joukossa ei ollut yhtään Iahitierioiltakaan eikii
yleensä monta koko Hämeestä. Miesten käyttämät puvut esim.
kansallistansseissa taas olivat 'kokonaan n.s. "fantasiapukuja",
ta:vallisesti perin mauttomia ja kansatieteellisesti aivan mahdottomia,

v. 1927 ensi puoliskon aikana sitten saatii?kin uudelleen
suunriitellu'ksi tammelalaisen naisen puku verrattain nopeasti.
Professori U. T. Sirelius, jolta neuvoja kyselimme, ilmoitti,
että Kansallismuseossa on hyvin vähän Tammelan pukuja koskevaa ainesta ja että paras lähde tässä suhteessa oli taidemaalari R. W. Ekmanin
maalaus .Tammelalaisia kirkkoon me-
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nossa", joka värillisenä litografina on painettu v:lta 1867 olevaani kirjaan "Fins1m Folkdräkter i taflor ur allmogens Iif',
efter målningar af Robert Wilhelm Ekman. 1. Tavastland.?")
Professori 'Sireliuksen pyynnöstä sommitteli etevä tekstiilitaiteilija rva Madsen-Himanen mainitun värikuvan pohjalla ja
prof. Sireliuksen neuvojen mukaan tammelalaisen naisen kansallispuvun, valitsi sopivat värit ja va'lmisti kangasmallit kuhunkin vaatekappaleeseen:
Sekä Suomen Käsityön Ystäviltä
että Wetterhoffin käsityökoululta sai yhdistyksemme sitten ostaa mallien osoittamia ja vartavasten
valmistettuja lankoja
n. 20 pukuun. Kasityonopettajatar .nti Hilma Norri kudotutti
sitten keväällä kankaat ja liinat Jokioisten Pienviljelijåkoululla, ja niin oli kesän alussa valmiina: ensimaiset uudistetut
.tammelalaisen naisen kansallispuvut.
Kesällä vietetyissä maakuntaj uhlissa saatettiin niitä jo käyttääpurpurin
tanssissa ja
yleisönkin joukossa niitä näki alun.' Yhteensä on yhdistyksemrne myynyt kankaat n, puoleentoistakymmeneen pukuun.
Tykkimyssyt hankki Kotiteollisuus O.Y. Tellervo Helsingistä.
Pukuun kuuluu raidallinen. hame, punertavat liivit, valkoinen pusero (= paita), ruudullinen hartialiina. vaaleampi
paaliina,
tykkimyssy sekä valkoiset sukat. Matalakorkoisia
solkikenkiä ei yhc1istyksemme hankkinut, kun tiesimme, .etteivät naiset luopuisi totutuista korkeakorkoisistaan edes kansallispuvussa ollessaan. Niinpä onkin neuvottu vain käyttämään
mustia kenkiä.
Ekmanin varikuvassa, josta tähän kirjoitukseen on liitetty
yksivärinen jäljennös, ovat pukujen värit sangen himmeåt,
ikäänkuin haalistuneet. Kun alkuperäistä maalausta ei enää
liene saatavissa (eivät Ekmanin taiteen tuntijatkaari edes tiedä,
minne se on joutunut), ei voida tietää, kuuluuko värien himmeys jo luonnostaan kuvaan, vai johtuuko se vain siitä puutteellisesta tekniikasta, millä 60 vuotta sitten valmistettiin monivar ikuvia, Jälkimäinen
otaksuma
on luultavampaa.
Eva
*) Taidemaalari
R. 'vV. Ekman maalasi 1860 alttaritaulun
Tammelan kirkkoon ja on varmaan silloin maalannut kyseellisen kuvan ki n,

I
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Tammelan talonpoikia
R. W. Ekmanin

kirkkoon menossa,
maalaus:

Madsen-Hirnanen tummensi huomattavasti etenkin hame- Ja
liivikankaan
värejä, vähemmän myös hartialiinan.
Siitäkin.
huolimatta on tammelalaisen naisen kansallispuku nyt vaaleimpia muitten kansallispukujen joukossa, ja vaikka sen, hillityt
värit ovat kauttaaltaan yhteensointuvat, ei pukui ole saavuttanut mm suurta suosiota naisväen keskuudessa kuin olisi
odottanut. 'Nykyinen naisten maku , (sitä täytyy sanoa yksipuoliseksi) vaatii voimakkaampia värejä. - Ne langat, jotka
valmistettiin Wetterhoffin kasityokoulussa, eivät myöskään tulleet joka vivahdukseltaan aivan samallaisiksi kuin alkuperäiset mallilangat olivat. Yhdistyksemme hallussa on kuitenkin:
10
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ensimåisistå langoista kudottu puku malliksi uutta pukusarjaa
varten, kun sellaisen valmistaminen vastaisuudessa käy tarpeelliseksi.
Kun yhdistyksemme ei ole voinut suurten kustannusten
takia liittää tähän kirjoitukseen varillista jaljennöstå Ekmanin
maalauksesta tai sen perusteella uudestaan sommitellusta pu- ,
vusta, niin lienee paikallaan mainita puvun eri osien värit
puheenalaisen värijäl-jennöksen mukaan.
Hameen raitojen :värit: vaalean punainen, vaalean keltai-:
nen, vaalean sininen, vaalean keltainen. :- Esiliina ruudukas:
pystyraidat vaalean punaiset, vaakasuorat siniset, alasyrjässä
kaksi viheriää raitaa, muita vähän leveämmät ja niin kaukana
toisistaan, että niiden keskelle vapaasti valke~llepohjalle
jää
"vaalean punainen yhtä leveä raita. - Liivit yksivåriset, vaalean' ruskean punaiset. - Hartiahuivi
syrjiltaan epätasainen
(rimpsut), keltainen, liinassa keltaraitaiset ruudut. Niiden pystyraidat vaalean punaiset, mutta molemmin puolin valkoista,
joka eroittaa keltaiset raidat pystyraidoista.
Poikkiraidat
näyttävät rnyos sisältävän punavar ia, mutta ovat ikäänkuin
varsinaisten poikkitaitojen
välissä, sillä ainakin ensimainen
näkyvä poikkiraita on vihreä. - Piialiina, joka on niskalle
pudotettu ja' eteen solmittu, on valkea, punaisia juovia aina 5
yhdessä, sitten yksi vaalean sininen juova, - Tykkimyssy
sininen, valkoinen pitsi edessä. - Sukat valkoiset. Ke'rngät nilkka-eli jsuolikengat, tummat, päällä ruusuke tai senmukainen solki.
Mainitussa teoksessa annetaan Ekmanin maalauksen yhteydessä vielä tarkempia tietoja tammelalaisen naisen puvusta -,
viittaamalla siihen~ että puku olisi tehtaantekoista pumpulikangasta. Jos näinkin olisi, edustaisi puku siitäkin huolimatta
ainakin suureksi osaksi kansanomaisia kangas- ja Iiinamalleja,
sillä :sibi paljon on niissä tyypillisiä sen aikuisen kansanpuvun
piirteitä (esim. raidallinen hame, liinat, liivi). Mahdollisesti
on Forssan puuvillatehtaassa
1860-1uvulla kudottu kankaita,
joiden malli on saatu kansanomaisista kankaista *) .

*) Kun on toiveita, että tehtaan sen a iku iset
löytyvät, voinee asiaan joskus tulla Hsäse lvityss ä.

malli kirjat

vielä

Miesten vanhaa vaatepar tta oli paljon vaikeampi kokoon.luoda, sillä Ekmanin maalauksessakiri se esiintyi jo kahdenlaisena, vanhan ja nuoren polven edustamana.
Valitsimme monestakin syystä vanhemman
pukupar ren, kuvassa nakyvän
ukon juhlapuvun. Värikuvan mukaan oli tämä puku seuraavanlainen:
Tchlei (eli vesti) harmaa, käänteet ulottuvat pitkälle alas,
molemmin puolin 5 nappia. Tasku näkyy hian alta. - Liivit
näyttivät juovikkailta, punertavat, niin lyhyet, että vyön alta
näkyy valkoinen paita. - Housut ruskean harmaat, hiukan
alapuolelle polvien, vedetty kireaksi pienellä soljella ja siihen
pistettävällä kielekkeella. - Sukat sinisen harmaat. - Jalkineina tekstin mukaan. tuohikkaat, mutta voisivat olla myös
vaaleat solki kengät. - Ruusuke leuan alla sininen. - Paidan
kaulus (simusetti) leveäliepeinen ..- Päähine vaalean punainen
pipomyssy,

Värit eivät varma:an tåssåkåan kuvassa vastaa aivan oikeita.
"I'arnan takia toimitti allekirjoittanut
vertailuja
Kansallis'museossa esilläoleviin vastaaviin pukuihin saadaksemme va~aistusta m. m, puvun väreihin, tekotapaan. nappeihin y. m:
'Muutamat
Kansallismuseon
puvut vastasivatkin
koko lailla
-tarkkaan
Ekmanin
maalauksen
"polvihousumiestä':
(esim.
huoneessa 34, kaappi VII, numerot 1-2 ). Eräästä toisesta
saimme hyvän mallin ja värin pipomyssyyn (tummanpunaista
verkaa, verrattain
korkea).
Samassa puvussa (33, I, 3) oli
mybs' punaiset liivit pienillä rnessinkinapeilla, valkoiset sukat,
'kengissä suuri kaareva solki. "Miehellä Hämeestä". (34, III, 4)
.oli myos valkoiset ja n, s. pystyvikkeli-kudoksiset
sukat seka
saämiskahousujen alasy rja koristettu palteella ja- kiinni neljällä
napilla. "Padasjoen miehellä" (34, III, 3-4) oli myös punaiset
liivif
Kansan muistitiedon mukaan olivat' miesten pol vihousut Tammelassa viime vuosisadan puolimaissa todella usein harmaat, silloinkin kun olivat saåmiskasta, joten Ekmanin maalauksen jaljennoksesså voisi olla oikea väri. Olimme kuitenkin
saaneet museoomme juuri hiljan verrattain
hyvin säilyneet
.ruskean - kellertavat
saamiskahousut
Tammelan ja Someron
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rajamailta ja senkin perusteella valitsimme kellertavan värin.
Vaikka polvihousuja aikoinaan oli. täällä tehty erivarisestä sametista, jopa arkihousuja rohtimestakin. oli säämiskä kuitenkin
ollut arvokkainta juhlahousuainetta. jopa varhernminkin käytännössä kuin kankaasta tehdyt polvihousut.
Teetimme siis
yhdet housut säämiskästä .. Muut kolme paria saivat sen sijaan
olla hienonnettua vasikannahkaa (ennen tehtiin säämiskä vuohenriahasta).
Kun tekijällä oli edessään oikein alkuperäinen
malli, tuli housuista luontevat ja kansanomaiset kaikkine yksityiskohtineen.
juhlaliivien/ kertoi kansan muisti tieto olleen "silkkilastin·
gia", mustan kiiltävällä pohjalla erivärisiä pilkkuja, kukkasia y.m., ja väitti punaisia tai puna- (joskus kelta-) raitaisia
Iiiveja käytetyn
vain ar kipaivåisernmissa oloissa. Tällaiset
tiedot ovat varmaan ajalta, jolloin vanhat punaraital.ivit
alkoivat painua
juhlapukuasemastaan
jokapäiväiseen käytäntöön, kun tilalle tuli ulkolaista ."silkkilastingikangasta". Punaraitaliivit sentakia valitsimme pukuun.
Täytyi kuitenkin tvvtyä niihin! valmiisiin kankaisiin, mitä' helsinkilaisista kotiteollisuuskaupoista sai. Liivit luonnollisesti olivat n.s. 2-riviset
umpinaiset. Myös nappieri suhteen luonnollisesti täytyi tyytyä siihen, mitä nykyaikaisia kaupoista löytyi.
Juhlatakki oli kansan muistitiedon mukaan ennen lyhyt,
n.s. vesti ja tehty verasta tai parkkumista.. väriltään sininen
tai harmaa.
Ekmanin maalauksessa on nuoren miehen takki
tumman sininen, samalla hiukan ruskealle vivahtava, Sinistä
väriä muutenkin miesväki suosi takkikankaanaam ja samoin
oli arkipäivätakit usein vihertävästä parkkumista tai sarssista.
Valitsimme näistä syistä takkieri var eiksi toisiin sinisen ia toiS11n sinivihreän.
Luonnollisesti täytyi tyytyä niihin var ivivahteisiin,
joita kaupoissa. oli valmiina. Kangas tietysti oli
vain veran vastiketta, n. s. boikangasta.
Päähineen saimme, kuten edellä on mainittu, eräästä Kansallismuseon puvusta, mutta muistetaan Tammelassakiri entisaikaan käytetyn sentapaista myssya, joskin myös harmaan-
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väristä. Kerrotaan niissä olleen joskus tupsukin, Kaikki mainitut puvun osatvaJmisti huolella räätälimestari P. Sankari,
Miesten sukat muistetaan 1800-luvun puolimaissa olleen
Tammelassa polvihousujen mukana erivärisiä, m.m. harmaat.
Talvisukat. n.s. lumisukat. olivat kuitenkin yleensä valkoiset.
Etupäässä Kansallismuseon mallien mukaan valmistimme juhlapuvun sukatkin valkoisiksi.
J alkineina eivät tietysti tanokkaat voineet tulla kysymykseen juhlapuvussa, jonka takia valmistettiin ruskeasta ja mustasta nahasta
samanmukaiset nilkkakengät kuin Ekmanin
-rnaalauksessa ja Kansallismuseossa olevat. Kenkiin tarvittavat
soljet toimitti meille ruotsalainen kotiseutuyhdistys Brage Helsingistä. Jalkineiden tekijä ei kuitenkaan osannut kiinnittää
solkia tarkalleen ·neuvojen ja vanhan käytännön mukaan.

Tammelan

kansallispuvnt

uusitussa asussa.
Valokuvannut- kirjoittaja .

•
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Kun edellämainitussa kirJassa F'inska Folkdrakter on teksti:
osastossa, Iuvussa "Hämeenmaan pukuja Tammelan pitåjaåsta",
kosketeltu myös hämäläistä vaatepartta yleensä ja Tammelasta'
sekä Somerolta olevien värikuvien yhteydessä mainitlu .erikoisesti lounais-hämäläisistä kansallispuvuista, lienee paikallaan esittää kyseenalaiset kohdat suomalaisen tekstin mukaan
(kirja on kaksikielinen nimeä lukuunottamatta).
,,---' -'- - - - Hämäläisen vaatepar ressa ei ole mitään
erinomattain silmää:n pistävää. Niinkuin hänen mielensä laatu'
ja ympäröivä luonto on yksivakaista, niin ovat vaatteensakiri.
Mistäiin yleisesti pidetystä varsinaisesta kansanpuvusta ei nyt
enää saata olla puhetta. Yhteinen kansa on tottunut vieläkin
hyvin yleisesti kuljeksivilta ja .r ahvaan hyvailemiltå tavara"
rikkaan Arkankelin kauppiailta hankkimaa; itsellensä uudenaikaisempia vaatekappaleita kuin esi-isain valmistamat ja pitämät olivat Mieluisimrnat värit ovat sininen ja viheriäinen.
Vanhoista ajoista oleviin pukimiin kuuluvat mekko, patalakki. ja pieksut sekä messinki.solkinen nahkavyö.
Valkeata r ohtirnista mekkoa pidetään kesät talvet, sisässä
ja ulkona. Talvena sen alle' pannaan päällyksettömät Iam.masnahat tahi jakku. Se kuudesta kaistaleesta eli kiilasta ommeltu lakki, jota patalakiksi eli piltniksi sanotaan, on muodoltansa 'hyvin päätä myöten olevan kalotin kaltainen, Pieksut,
nämä pehmeät, ainoastaan muutamin paikoin Hämeessä käytetyt jalkineet, ovat eri paikoilla erilaiset keikakkaiden karkiensä muodon puolesta. Messinkisolkisessa nahkavyossa heiluu puukko tuppineen. Naisvåki on enimmästi kokenut ru-.'
veta käymään kaupungin partisissa pukimissa, mutta vielä
niiden yleiseen nähdään pitävän yksinkertaisiakin, raitaisia,
omakutoisia villapukuja seka pumpulihuiivia, N auhamyssy.i
pidetään vielä muutamin paikoin, vaan ei yleisesti.
Tähän vihkoon pannut kuvat näyttävät kansanpukuja ja
olokohtia Sorneron ja Tammelan
pitäjäissä etelä-Hämeessä,
mutta 'edustavat osaksi myös sen maakunnan muitakin osia.
Kuva 1 osoittaa
talonpoikaista väkeä pyhävaatteissaan
Tammelan
pitäjään
kirkolla. Suurien vapriikien läheisyys
nayttaikse
varsinkin tuon nuoren talonemännän monikirjavasta ja hienoraitaisesta purnpulikankaasta tehdyssä puvussa.
Muhkeita nauhamyssyja kantavat viela naidut vaimoihmiset.
Todellisen hämäläisparren edustajina näemme vanhuksen tuohikkaissa, polvihousuissa ja pipolakissa sekä hänen pienen lap-
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senlapsensa. jotka myos ovat menossa kirkolle. SiILi pikku
kansalaisella on vaan patalakki päässä ja mekan tapainen
verho yllä. Tässä koko Hämeessä niin tavallisessa lastenpuvussa ei tuo ystavaisernme toki r ohjenne mennä. kirkkaan asti.
Kuva 2 näyttää meille vähäisen vaan hyvävaraisen Sornerolaisen talon sisällistä kotielämaa. On muka talviehtoo. Isäntä,

"Huone-Elanto
R. W. Ekmanin

Someron pitajaästå."

maalaus

kirjassa Finska Folkdräkfer.

mekossa sarkanutun yllä, halkoo sälettä pareiksi. Talon nuori
emäntä panee pöydälle kaljahaarikkaa ja potaattivatia, jonkalaisen herkuttoman ja pihtivalkealla valaistunaterian
ympärille perhe pian on kokoontuva. Vanha muori karstaa villoja
ja tuudittelee nuorinta lasta. Hänen viheriä villapukunsa on
kotikutoisesta kankaasta. Seitsenvuotias poika tavailee aapiskirjaa. Eipä tiedä, mikä hänestä aikanaan tulee - - --.
Kuten näkyy allaan tässä tuvassa hiljaisessa toimessa. Toiste
taas tavattaneen sen helmalapset, nimittäin koturit ja kerjäläiset näyttämässä' elannon työtöntä puolta.
Kuva 3 asettaa eteemme pienen olokohdan karjapihassa
talviaamuna. Nuoren rengin pukuna on karvareunainen lakki,
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sarkavaatteet ja niiden päälle puettu mekko vyötettynä kiinni.
yleisesti tavallisella nahkavyöllä, jossa välttämätön puukko
riippuu. Lyhyellä hakokirveellä on hän ruvennut hakkaamaan hakoja pieniksi karjapihan ja navetan tarvetta varten,
mutta karjapiian
ilmestyessä hän unohtaa sekä työnsä ettå
mieluisan nahkavarsipiippunsa.
Liinatukkainen
kaunokaineri
kantaa. niskatangossa kahta sankoa, toisessa silppua, toisessa
vettä elukoille. Vihreä- ja keltaraitaisen hameen päälh on hänellä päällyksetön lammasnahkainen
roijy, villapuoli sisäänpäin, ja sinisten sukkain päälle on kylmän verhoksi vedetty
punaiset terättömät saarisukat eli n.s. säärykset, jotka alipäästä
ovat vähän matkaa halki, että on helpompi jalkaansa vetää."

Somerolaisia,
R. W. Ekmanin

maalaus.

Kun Ekmanin maalaukset ovat kansatieteellisesti sang-en
mielenkiintoiset lienee paikallaan sen lisäksi mitä edellä kuvien tekstistä käy selville, vielä värikuvien perusteella mainita
seuraavaa.
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Kuvassa 2 näkyy m.m. kaksikerroksinen sänky (astuimet
yläosaan)., alemmassa osassa vihreän-punainen ryijy, seinässä
vihreän-punainen kaappi. Molemrnilla naisilla on hartiahuivit, vanhemmalla ruskean-punainen, viher iat ruutujuovat. nuoremmalla harmaa: Vanhemmalla naisella on kiinteä myssypaahine, nauhoilla leuan alta kiinni, väriltään harmaanpunainen. N 11'0 r emrnalla naisella on punainen liina, hame
karrniinin-punainen, esiliina vihreä, pusero valkea. Vanhemman naisen pusero on rriyos vihreä.
Miehellä on p'äälläi.in
mekko, kaulamus auki, kor keakauluksinen liivi. Hänen jalkaansa on sidottu hihnalla ja polven alapuolella olevalla soljella saarvsnahka tai varsi. - Pöydällä on puutuoppi. parepihti ja puisia kuppeja. Kuvassa 3 näkyy miehen mekon 'kauluksen alta punainen, vähän auki oleva liivi ja sen takaa vielä
sininen vaate.
Kuten tästä käy selville, oli vihreä väri sang-en yleinen
somerolaisen kansannaisen puvussa viime vuosisadan puolimaissa. Sen ohessa näkyy käytetyn punaista vastakohtavaria.
Monivar iraitaisia hameita eI Ekmanin kuvien perusteella Somerolla paljon käytetty.
Taydentaakseni kuvausta lounais-hamalaisesta vaateparresta
viime vuosisadan puolimaissa, esitän vielä eräitä kansan muistitietoja siitä ja sen esiintymisajasta. Lyhyet polvihousut. joiden "persusta oli väljä ja sääret pienet", olivat jo vuosisadan'
'alkupuolella jääneet yksinomaan talonpoikaisten käytettäväksi.
Siitä kait johtuikin se, että niitä alettiin halveksua, kuten laulussakin .sanottiin:· Kollonrnoukatv poksyt soukat ...
Jo vuosisadan puolimaissa pitivät niitä enää vain vanhempi polvi etenkin kesäiseen aikaan kirkkomatkoilla.
Eräs .Tammelan isäntä
muistaa tarkalleen nähneensä viimeiset polvihousut kaytan
nössä 1874, Susikkaan Perälän 80,.vuotiaan vaarin jaloissa. Housut olivat rohtimista ja vedetty nauhoilla solmuun, sukat valkoiset. Teuron Lamrninpaan Malakias vaari (1815-lS.l03) piti
vielä 1870-luvulla kirkkornatkoillaan säämiskäisiä polvihousuja
ja pipolakkia. Edv. Rautasen kirjoituksesta Forssan Lehdessä
(10. 6. 27) saa selville, että vielä 1870 vaiheilla kulki hänen
isoisänsä Perttulan kirkkoon polvihousuissa ja sinisessa ver ka-
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takissa, puner tavissa liiveissä, valkoisissa sukissa, avonaisissa
kengissä ja silkki huivi solmittu lauan alle. Tällaiseen vanhaan vaatetukseen kuuluvaa: vestia ei museomme kokoelmiin
ole enää mistään saatu. Jo 1840-luvulla käytettiin miesten juhlapukuna
Tammelassa pitkäliepeistä "sortuukia", kuten tässä
julkaistu valokuva osoittaa. Se on Lunkaan Mäkilän isännän
häätakki v:1ta 1842. Takki on sinistä itsekudottua verkaa ja

Tammelalaisia

hääp,ukuja 1850- ja 60-1uvru'lta.
Valo kuvannut

yliopp. E. Mikkola.

tehty Portaassa. Eräissä toisissa häissä Riihivalkaman. kylässä
1857 oli sulhasella jo musta sortuuki. Pitkä takki edellytti jo
myös pitkiä housuja.
~
Miesten päähineistä mainittakoon', vielä, että niillä renkolaisilla, jotka 1840 vaiheilla tulivat Letkulle eräitä taloja pitämään, muistetaan olleen päässä punainen myssylakki, jossa oli
tupsukin, Jaloissa heillä oli tanokkaat.
Pari vuosikymmentä
myöhemmin oli kuitenkin jo nyor ilakki hyvin suosittu] miesten paahine, Se oli kuin padan puolikas, 4-kaistainen. Sen
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pohjaväri oli .ruskea ja saumojen påalla olevat 1t sm. leveät
nauhat olivat mustat. Kaksi samallaista oli alareunan ("vanteen") ympäri. - Miesten juhlapaahineenå oli 1850··ja 60luvulla, vieläpä vanhoilla miehillä 1870-1uv~1lIa,,,tormilakki"
eli silkkipytty, mustaa tai ruskealle vivahtavaa silkkiä. Rihrna
oli sen ympärillä. Myös mustia huopahattuja käytettiin. Museomme kokoelmiin on saatu joku tällainen paahine,
Varakkaimmilla isäntämiehillä oli vuosisadan puolimaissa
sudennahkapalsyt, joiden päällys oli sinistä verkaa. Lamminpään vaarilla, muistetaan vielä 1864 olleen kirkkomatkalla päälhän n.s. kangastulupit, pitkät palsyt, minkä kaulus oli leveä
ja jossa oli olkapäälIe asti ulottuva .Jahvi". - Kun kirkot olivat talvisin kovin kylmät, vyottivat miehet tur kkinsa kiinni
pitkänä - kaksikin syltaa - villaisella monivar isellå vyolla,
jonka päässä oli tupsut.Muutamia
sellaisia on saatu museoommekin. Eräässä Teuron Yli-Lekkalasta saadussa on punainen ja musta paavarinå, mitkä värit näyttivät olleen yleisia.
Myös valkoisia voita joskus (hautaustilaisuudessar)
käytettiin.

Mainittakoon vielä per ttulalaiscsta naisen kansallispuvusta.
Edvard Hautanen on museoemme hankkinut erittäin hyvin
säilyneen punaraitahameen.
Se on kotoisin Mannisten Mäkitalosta, jossa se oli talon 80"vuotiaan muor in tädin, n.s. Kurkun Annin hame. Se on nyt satakunta vuotta vanha ja edustaa siis sitä juhlahametyyppia, mikä oli käytännössä 1800-luvun
ensi puoliskolla. Hameen pohjavari on kirkkaan punainen ja
siinä aina parin sentin päässä kaksi l' sentin paksuista viheriää
raitaa, näiden välissä mustan-valkea katkoraita. Hame on n.s.
pulkkakangasta.
Jokioisten puolella sanottiin tällaista hametta
"Kurjen muoriksi". --{ Humppilasta on saatu liivi, joka suuresti muistuttaa mainittua hamekangasta.
Kun vielä muistetaan hameen mukana käytetyn raitaista esiliinaa ja liivin alla
pitkahihaista paitaa, niin voisi näiden perusteella hyvin suunnitella! uudestaan Jokiläänin kansallispuvun.
Mainittuja
raitaliivcja ja luultavasti myös raitahametta
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seurasi muodissa pusero, jossa oli vartalon mukainen uuma Ja
jonka liepeet, kortit, laskeutuivat hameen päälle. Aikoinaan
nuo kortit oli';at olleet hyvinkin pitkaliepeiset, mutta Ivhentyneet vähitellen.
Tällaisen puseron riimenä oli Perttulassa
(E. Rautasen mukaan) siippa, Löysämiehustaista puseroa sanottiin .Jcohmopolkaksi".
Vähän' myöhemmin kuin miesten juhlapuku muuttui, alkoivat myös naiset käyttää
leninkiä, jossa roijy ja hame
olivat yhteen liittyneet, jois a siis uuma oli yhdessä.
Vanhin muoto tässä oli n.s. rokiläninki, joka oli edestä rypytetty ja joka "tampiUa" kiinnitettiin.
Niiden hihat olivat
pienet mutta
suista leveät. Mainituissa riihivalkarnalaisissa
haisså' 1857 oli morsiamella
vihkipukuna
valkoinen leninki,
jonka rinnassa oli helmiä ja hopeakäärlyjä.
Hiarn suissa oli
sisällä .Jrårmähossaa", ,,,ettei iho näkynyt".
Päässä oli mmsiamella tykkimyssy.
Hänen toinen pukunsa oli kirjavaa silkkiä ja kolmas vihreää. Mustiakin
silkkileninkeja käytettiin
myohemrnin yleisesti juhlapukuina, kuten kuvassa "Tammelalaisia hååpukuja" v:n 1870 vaiheilta. Jos lenin gin r intamus
oli avonainen, sanottiin sitä "ryssäläiseksi",
Jo 1870-1uvulla
olivat tehtaantekoisot puuvillakankaasta
tehdyt leningit yleisin
ri ppikou lu tytöi lläkin.
Lopuksi mainittakoon piirileikkilaulun
pätkä, jossa hyvin
kuvastuvat pukumuodin vaihdokset 1860-luvlllla.
Punaset sukat ja p uss ikkaat
ei ne maksa mittään.
Körlti takki ja nyörilakki
kultani saaman pi ttää.

Osa retkikunnasta

ja Hykkilän

kyläläisiä.

Kansatieteellis-sanastollinen
j a historiallinen tutkimusretkikunta Tammelassa.
Sanakirjasäätiön ja Kansallismuseon kansatieteellisen osaston toimesta on aikaisemmin lahetetty kaksikin eri tutkimusretkikuntaa Hämeeseen suorittamaan keräyksiä vanhan kansanelämän
ja kansankielen eri aloilta: ensimmäinen kesällä
1925 Hauholle, toinen seuraavana kesänä Pohjois-Hämeeseen,
missä tutkimukset
pääasiassa .kohdistuivat Konginkankaan,
mutta osittain myös läheisten naapu ripitajien alueelle. Näillä:
tutkimusmatkoilla on ollut mukana useita nuoria hämäläisiä,
joiden aloitteesta Hämäläis-Osakunnan kotiseutukerhossa viime
talvena herätettiin ajatus samansu untaisen, vaikkakin kokoonpanoltaan
pienemmän
tutkimusmatkan järjestämisestä. koti-
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maakuntaan.
Ajatus innostutti suuresti puheenaolevia aloja
opiskelevia osakuntalaisia ja niiden tutkimuslaitosten -- Sanakirjasäätiön ja Kansallismuseon] - taholla, joiden suoritettavana olevien tutkimustöiden edistämisestä nyt 'Oli kysymys,
suhtauduttiin
erittäin suopeasti asiaan. Ennenpitkaå
olikin
tutkimusmatkan
toteutuminen mahdollinen opetusministeriön
myöntämän pienemmän apurahan turvissa.
Kun oli käynyt selville, mi.lläeri aloilla keräyksiä osakunnan lähetit tulisivat suorittamaan, päätettiin Sanakirjasååtiön
toimesta lähettää mukaan retkelle eräitä! lisävoimia taydentamään tutkimustöitä sellaisilla kansanelämän aloilla, jotka muuten olisivat jääneet
riittävää huomiota vaille. Tutkimusalueeksi oli prof. U. T. Sireliuksen ehdotuksesta valittu Tammelan pitäjä, joka sekä tieteelliseltä kannalta katsoen, että
myöskin huomioonottaen muut paikalliset edellytykset osoittautui erittäin sopivaksi tähän tarkoitukseen.

.,

Maija Seppälä on kertonut prof. Suolahdelle entisajan
palkollisoloista,
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Kutenmui6tettaneen,
oli kesäkuussa ja osittain vielä
heinäkuun
aikanakin säätiön ja Kansallismuseon retkikunta
Liikkeellä Vakka-Suomen
suunnalla Pyhassamaassa,
Täältä
siirtyi kuukauden vaihteessa osa tuon tutkimusmatkan
osanottajia Tammelaan, jossa olin aikaisemmin käynyt 'perehtymässä paikallisiin oloihin ja missä tutkimustöiden keskusky1iksi oli valittu Hykkilan ja Lunkaan kylät Tammelan itäosassa.
Tässä yhteydessä on mainittava, että Tammelassa ja LounaisHämeessä yleensä toimii erinomaisen virkeä ja hyvin johdettu
paikallinen tutkimusseura "Lounais-Hämeen Kotiseutu- ja museoyhdistys",
joka on j ulkaissu t jo runsaanlaisesti LounaisHameen vanhaa elärnää valaisevia historiallisia ja kotiseutukuvauksia.
Työt alkoivat, kuten mainittu, heti heinäkuun alussa ja
jatkuivat n. kolmen viikon ajan alkujaan suunnitellun kahden viikon asemasta. Retkeläiset olivat sijoittuneet paitsi Sipilän, myös Iahella olevan Erkkilän tilalle, molemmat talot
kauniin Kuivajärven rannalla.
Mukana tutkimusmatkalla olivat - paitsi Hämäläis-Osakunnan inspehtoria, professori Gunnar Suolahtea, joka' pariinkin otteeseen oli paikalla sekä johtamassa osakuntalaisten töitä että myöskin itse suorittarnassa
eräitä historiallisten muistitietojen keräystöitä - neidit, maisterit ja ylioppilaat Helmi Helminen, Sanni Hinkka, Lyyli Kokkonen, Helvi 'ja Elma Mikkola, Siiri Nurmela, Elvi Pakarinen,
Astrid· Reponen ja Laina Syr janen sekä herrat, maisterit ja
ylioppilaat Urho Havumäki, Toivo Kaukoranta, Lauri Kuusanmäki, Toivo Mäkinen, Eino Rinne ja Hannes Teppo. Rakennusten y.m. mittaus- ja piirrostöitä suorittamassa oli mukana
Tampereen h~lmillisestä opistosta herra Bruno Laurila, joka oli
ollut mukana myöskin Pyhässämaassa vastaavissa töissä. Mainittakoon: vielä" että kaymatieta oli paikkakunnala
myöskin
professori Frans Äimä yhdessä ylioppilas T. Liljebladin kanssa,
mutta ei hänellä ollut eräiden toisten kiireellisten: töiden Vuoksi
tällä kertaa aikaa jaadatsuor ittamaan per inpohjaisempia l11Urteen aannepuoleen kohdistuvia koneellisia )a auskultatiivisia
tutkimuksia, joiden tekeminen siirtyi siten myöhempään ai-
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Isäntä Jussila kertoilee

myllylahoista

maist. Kunsanmäelle.

kaan. Maisteri E. Aaltonen, paikallisten olojen tuntija ja tutkija, oli myös mukana koko' ajan tutkimustöitä: itse suorittamassa ja toisten töitä ohjaamassa ja neuvomassa.
Paitsi
sanastolliselta ja kansatieteelliseltä kannalta vanhaan
kansankulttuuriin
kohdistuvia tutkimuksia suoritettiin
keräystä tällä matkalla myöskin historiallisten muistitietojen
tallentamiseksi.
Tämä
puoli
olikin' tällaisille aikaisemrnillc
tutkimusmatkoille
uusi tutkimusala. joka tarjosi tutkijoilleeri
paljon mielenkiintoista aineistoa. Professori Suolahden tutkimukset
kohdistuivat vanhoihin ·paikallisoloihin, lehtori Kuusanmaen, samoinkuin muiden tatå alaa tutkineiden retkelaisten 'ker aykset erikoisesti vanhaa yhteiskuntaa, sen sisäistä elämaa, sen asukkaiden keskinäisiä suhteita, oikeus- ja maanomis.fusoloja, kylän yhteisiä "ammattimiehiä"
ja heidän: toimintaansa, kansan terveysoloja ja parannustapoja
vanhoja kulkuteitä ja kulkuneuvoja,
venelahkokuntia
j.n.e. koskeviin seikkoihin.

~,~ ~~
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Manta Viitala selittelee kansanomaista

karjanhoitoa.

Varsinaisen vanhan kansanelämän ja sanaston kerääjäirt
työt liikkuivat vanhojen elinkeinojen, kalastuksen ja metsänkäynnin, maanviljelyksen ja karjanhoidon, naisten ja miesten
erikaistöiden, vaatetuksen ja ruokatalouden. perhe-elaman, rakennusten, luonnon, elaimiston ja kasvi ston y.m. aloilla. Mitä
vanhaan hämäläiseen kyläyhteiskuntaan tulee, ei Tammelassa
enää tapaa tietenkään vanhaja kylaryhmia entisellään. Tässä
suhteessa avat tutkimukset
suuresti meillä yleensakin myohästyneet. Kuitenkin voitiin tälläkin alalla pelastaa yh'äJ ja
toista arvokasta. jokin umpeenrakennettu
talo saattai vielri
alla säilyneenä (esim. Kallion kylän Ryhtä). Muistitiedot kuitenkin yleensä sallivat vielä palauttaa jotenkin tarkoin mieleen kylien vanhat muodot ja talojen ja niiden erilaisten talousrakennusten asemat.
Vanhat tavat olivat nekin muuttumassa tai muuttuneet
täysin uudenaikaisiksi ja niiden mukana olivat unhoori haipymassa monet erinomaisen
mielenkiintoiset piirteet entisajan
11:
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elämästä.
Mainittakoon
tässä yhteydessä
esim. vanhanaikainen joulunvietto.
johon liittyi muinoin monia hauskoja menoja
ja leikkejä.
Tekin olivat jo - sivukylissakin
- jääneet pois
käytännöstä,
mutta vanhimman
polven miesten avulla voitiin
u udelleeri palauttaa
mieliin sellaiset vanhaan
1amrrie lalaiseen
joulunviettoon
oleellisesti Iiittyneet
menot kuin "Valkon"
tai
"Nuutin
putin"
(= Nuutin pukki) tai ,.,Nälkäkurjen"
esiintyrrunen.
"Valkon"
ja
"Nuutin
putin"
vaikkakin
kesäiseen
aikaan
ehkä
tavaton
uudelleenesiintyminen
Lunkaan
kylän
Säterillä
herätti
Hykkilan
ja Lunkaan
vaessa ansaittua
huomiota ja riemua.
Tutkimustöitä
suoritettiin
paaasiassa Hykkilan ja Lunkaan
kylissä,
mutta
ulotettiin' niitä myös Kaukjarven,
Liesjarven.
Ojaisten, Riihivalkaman,
Saaren ja Loimosten
kyliin, samoinkuin
Portaan
ja Kallion kyliin, joissa kummassakin
saatiin
suoritetuksi
eräillä
aloilla mielenkiintoisia
er ikoisker ayksiå.
Kannattaa
myos
mainita,
että
Hykkilan: Konnölla
retken
aikana sattunut
tervenpoltto
tuli tarkoin
tutkituksi
ja valokuvatuksi
ja lieneekin
täten saatu: kuvasarja
taydellisimpiå,
mitä tältä alalta on tällä hetkellä olemassa.
Myos Mustialan
ainutlaatuiseen
maataloushistorialliseen
museoon
kävi retkikunta
tutustumassa
sen innostuneen
johtajan,
lehtori Antto
Laihon johdolla.
,
Tutkimusretken
tuloksia on pidettävä - varsinkin
lyhyeen
keraysaikaan
katsoen - erittäin
hyvinä.
Mutta tämän lisäksi
oli tällä retkellä toivottavasti
myöskin herättävä
merkitys
itse
paikkakunriallakin.
Sikäläinen
tutkimusseura
on tyoskenteIyssaan tulevaisuudessa
varmaan
saava entistä enemmän
ymmärtämystä
ja tukea koko Lounais-Hämeen
väestön ja sen eri
.kuntain
taholta
pyrkiessään
valaisemaan
oman kotiseutunsa
vanhaa elämaa ja oloja.
Lounais-Häme
ansaitseekiri
monessa
suhteessa
tutkimuksen
kannalta.
huomiota,
se kun cm ikäänkuin taitekohtana
läntisen
"suomalais
n" ja itriisen "hämäläisen" asutuksen
välillä.
Tieteen
kannalta
on pidettava
voittona,
että tutkimusmatka pääasiassa
opiskelevan! nuorison
oman tieteellisen
har-
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.rastuksen ja tutkimustyön ilmauksena onnistui niin hyvin antaen siten luottamusta muiden samanlaisten mahdollisesti jårjestettävien retkien menestymisestä vastaisuudessa. Tällä tutkimusmatkalla mukanaolleille jäi varmaan erinomaisen mieluisat muistot Tammelan vieraanvaraisesta ja ystävällisestä
väestä.
Toivo Kaukorcm:ta.

Lounais-Hameen Kotiseutu- ja museoyhdistyksen toimintakertomus
v:1ta 1927.
Neljäntenä
toimivuotenaan
on yhdistyksemme työ kulkenut edellisvuosina laskettuja latuja.
Eri toimintamuodot
ovat jatkuneet ja. tuottaneet hyviäkin tuloksia. Vuoden työsaavutuksista mainittakoon seuravaa:
Museoesineitä karttui vuoden aikana lisää n. 200 kpl, nim ..
talouskapineita 40, huonekaluja 14, ajoneuvoja 1, työ- ja maatalouskapineita 56, vaatteita 18, rahoja 15, koruja 3, aseita 2:,
paikkakunnalla tehdyt vanhat urut, kirjoja 30 ja sekalaisia esineitä 20 kpl,
Suurin osa näistä saatiin ilmaiseksi; kansalaiset ovat useim. miten omasta aloitteestaan tuoneet esineet Iahjoina museolle.
Mitä on vartavasten käyty etsimässä, on huomio etupäässä kiinnitetty talonpoikaisiin
huonekaluihin,· etenkin kaappeihin ja
arkkuihin, joita vuoden aikana on ostettu useita. Yhteensä on.
museoesineiden. valokuvien ja .kirjojen cstoon käytetty vuoden
aikana n. 1600 mkMuseoesineiden
keruutalkoita
ei kertomusvuonna
ollut
eilkä ketään palkattua kerääjääkään. Museoesineet on varustettu
merkintälipuilla, mutta esineiden konservoimista ei kertomusvuonna vielä ehditty suorittaa.
Museoesineiden säilytyshuoneena on edelleen ollut yhteiskoulusta yuokrattu huone. Se on tullut niin täyteen esineitä.
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että niiden järjestäminen on käynyt vaikeaksi, jopa suurempien esineiden vastaanotto mahdottomaksikiri. - Ainoastaan
yhteiskoululaisia
on museokokoelmiin tutustutettu
opetuksen
yhteydessä.
Museotcdok-ysvrnvs ei v:n 1927 aikana edistynyt, kun kauppalanvaltuusto ei vieläkään tehnyt paatosta tontin Iuovuttami-sesta,

Kotiseutukirjastoa on jatkuvasti täydennetty
n, 50 numerolla, niin että siinä vuoden lopulla oli n. 200 eri numeroa
kun ottaa lukuun kaikki pienetkin Lounais-Hämeen aluetta
koskevat vihkoset, V:n 1927 aikana ilmestyi ja museon kokoelmiin talletettiin n. 24 uutta Lounais-Hämettä käsittelevää painotuotetta.
Kotiseutuarkisto
sai huomattavan Iisan siitä arvokkaasta;
Iahjoituksesta, jolla A. \\T. Wahrenin perilliset luovuttivat yhdistykselle
Forssan perustajan runsaat ja hyvin järjestetyt
kirje- ja muistiinpanekokoelmat.
Samalla saatiin myös parikymmentä
arvokasta teosta 1600- ja 1700·luvuilta, joukossa
eräitä Tammelan ent. kirkkoherralle M. Telpolle kuuluneita.
Kotiseudullinen
leusraleoleoelma
lisääntyi 125 numerolla.
M. m. saatiin kirjakauppias A. Lindforsilta puolisensataa r yhmakuvaa forssalaisista ja tarnmelaisista koulujen oppilaista,
kunnallisista johtokunnista, seuroista y. m. s. Yhdistyksen toimesta ottivat armeijan lentäjät myös 7 ilmavalokuvaa Forssasta,
ja Tammelasta, jota paitsi yhdistyksen omista juhlista cte.ut
valokuvat on talletettu kokoelmiin. Yleisten töiden ylihallituksen kautta saatiin valokuvajaljennokset
Tammelan ja Urjalan
kirkkojen piirustuksista 1700-luvulta. Myöskin yritti yhdistys
toimeenpanna
valokuvauskilpailun
kotiseudulli ista aiheista,
mutta ei se - kait outouten a takia - tuottanut juuri tuloksia,
Vanhat tammelaloiset hansallispuuut tu tkitliin ja teetettiin
neljä täydellistä miehenpukua säämiskähousuineen y. m. sekä
kudotettiin kankaat n. 20 naisen kansallispukua var ten; Kankaista myytiin suurin osa. Pukuja on käytetty m. m. kansalIistanssei ssa.
Kansantietouden keruuiyi) koko Forssan tavkastuspiir.in
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kansakoulunoppilaiden
ja tarkastaja J. Laurilan avustuksella.
011 pantu alulle.
Yhdistys on sitä varten julkaissut kyselyleh ..
tistä Nuori leerailiia, jota vuoden aikana ilmestyi 2 numeroa.
Ensimäinen
numero
sisälsi paikallistar inoiden
kyselyjä.
Sitä jaettiin kouluihin 2100 kpl, ja tuloksena keräyksestä oli
1340 tarinaa; keraajien luku oli. 331. Toinen, 6-sivuinen, numero sisälsi ohjeet paikannimien keräämiseen ja jaettiin n umer oa 3000 kpl. Vastausten saanti siirtyi v:n 1928 puolelle.
Lulkaisutoiniinia.
Yhdistyksen
julkaisuina ilmestyi v: 11_
1927 aikana Vuosikirja III, 89 sivua; maist. J. Vuoriniemen
kirjoittama
Kotiseuturunoja
Lounais-Hämeestä I, Tammelan
terhoja, kaunis värikuvilla varustettu teos, jonka painos heti
myytiin loppuun; sekä matkailijaopas Kaukolanharju
ympäristöineen, 65-sivuinen, runsaasti kuvitettu. Muista vuonna 1927
ilmestyneistä kotiseudullisista teoksista mainittakoon Forssan
Lehden kustantama IV osa Kotiseutukuvauksia
Lounais-Hämeestä (55 siv.) sekä kuntien kunnalliskertomukset
Esitelmatoiminta, jota varten valtion luentolautakunta
oli
yhdistvksellernme varannut 1,500 mk., jäi m lko "vähiin ja r ajoittuvaksi vain juhliin ja tilapaisiin kokouksiin, koska suuret
juhlat veivät niin yhdistyksen toimihenkiloiden ajan ja voimat, ettei jo laadittua luentosuunnitelmaa
voitu toteuttaa, ja:
koska valtion apurahan saantiehdot oli muutettu sellaisiksi.
ettei niitä katsottu ilman vaikeutta voitavan täyttää.
Näkötornit.
Kaiikolanharjun -näkötornia yhdistys edelleen
kunnosti vuoden aikana. Siellä kävi yli 6,000 henkilöä ja tuloja
oli n, 17,000 mk. (Piletteja myytiin 6080 kpl., vuosipilettejå n.
64. Päiväkirjaan
kirjoitti nimensai 4304 henkilöä).
Korkeavahan näkötorni Forssassa valmistui alkukesästä ja avattiin
yleisölle kesäkuun 19 paivana. Se tuli maksamaan noin 9,300
markkaa lukuunottamatta
kauppalaita ilmaiseksi saatua tornin
r urikoa, Korkeavahan
näkötornia
ei yleisö ole näyttänyt
käynneillään
suosivan ollenkaan niinkuin
Kaukolanharjun
tornia, mutta oli Korkeavahasta sentään ensimäisenä kesänä.
n. 1,200 mkn tulot.
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Juhlat: Yhdistys uudisti n. puolivuosisataa sitten useana
vuonna pidetyt suuret kansanjuhlat Tammelan Rauhaniemessä
heinak. 3 p:nä tavattomalla
menestyksella.
Juhlissa oli yli
6,000 henkeä läsnä ja nousivat juhlien, bruttotulot lähes 23,COO
mk.aan. Kolme armeijan lentokonetta oli saatu juhliin. J uhtapuhujana oli kansanopiston johtaja A. Aulanko. - Lokak. ~~
p.na toimeenpani yhdistys .vuosijuhlanaan Tammelan kirkossa
tri A. E. Granfeltin muistojuhlan. johon seurakuntain edustajat oli kutsuttu, sekä edellisenä päivänä Forssassa orkesterikonsertin.
Kalevalajuhla vietettin tavanmukaisesti Forssassa
yhteiskoulun kanssa yhteisesti.
Rahallista leannnaiusta on yhdistys kertomusvuoden aikana
nauttinut vain Tammelan kunnalta, joka yhdistyk=elle myönsi
2,000 mk., sekä Suomen museoliitolta, joka yhdistykselle myönsi 15,000 mk. museoesineiden konservcimista ja luetteloi riista
varten, Forssan kauppalalta ei apurahaa tällä kertaa pyydettykään, kun se lahjoitti yhdistykselle Korkeavahan tahystystornin. - Tässä yhteydessä on myös mainittava, etta ent. forssalainen, agr. A. Stålström lahjoitti yhdistykselle 1,500 mk. ja
Vakuutuslaitos Sampo kiikarin käytettäväksi Kaukolanharjun
näikötornissa .
. Jäseniä liittyi yhdistykseen vuoden aikana 39 uutta, joten
niitä vuoden lopussa oli kaikkiaan 194. Erikoisia jäseneksipyyntökirjeitä lähetti johtokunta n. 90 Lounais-Hameen edustavimmalle henkilölle, mutta tulos oli huono. Yhdistys liittyi
jäseneksi Historian Ystäväin Liittoon.
Johtokunta
on pitänyt 11 kokousta vuoden aikana. J ohtokunnan puheenjohtajana
on edelleen ollut kunnallisrr uvos
Antto Laiho Mustialasta,
varapuheenjohtajana
ja museon
hoitajana rehtori J. E. Hyotynierni ..sihteerinä mai. t. E. Aaltonen,
molemmat Forssasta, seka muina jåseriina maanvilj. Aukusti
Nikula Tammelasta, konttoripäälli'kkö
N. Tainio Jokioisilta ja
raittiu puhuja Jalmari Matisto Humppilasta.
Rahastonhoita
jana toimi syksykesään asti mais: eri J Saarinen, jonka sairastuttua raha- ja tiliasioita hoiti sihteeri. Vuosikokouksessa valittiin rahaston hoitaj aksi pankinjohtaja H. Helle.
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Yhdistyksen tulot ja menot v. 1927 seka taloudellinen
ma vuoden lopulla, selviää seuraavasta tilinpaatoksesta:

ase-

Tiliasema [ouluk, 31 p.nii 1927:
Va r a

t:

Kassatili
Näkötornit
Kokoelmat (ostetut)
Kansallispukukangasta
Saatavia ilmoituksista

.
.
.
.

1,043: 55
77,884: 38
12,35'6: 15
3,300: ,
155:-

--------

Smk.

94,739: 08

Ve 1a t:
Tammelan Saastopankkiin . ,5,000: Puhdas 'omaisuus v. 1926 .. 52,086: Omaisuuden lisäys ----_..:...-_v. 1927. 37,633: 08
Smk. 94,739: 08

V oitto- Ja tappiotili.
T

u 1 0 t:

39,763: 53
Juhlista y.m. kokonaist.
Nåkotor neista
. 18,587: 90
2,604: 75
Julkaisuista
.
3,335: -'Kansallispukukankaista
21,115: ]äsenmaks. Ja lahjoituksia
----_--...:~-Smk. 85,406: 18
Me n

0 t:

Yleisellä tilillä, juhlista
Näkötorn ista
] ulkaisuista

)'.111.

.
.

36,175: 10
3,351: 25.
8,226: 75

',.
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Uudet pääomasijoitukset ja
. sää tö
. . ..

37,653:08

Smk.· 85,406:18
Forssassa syyskuun 14 p:na 1928.
Johtokunnan

puolesta:

Antto Laiho.
E. Aaltonen.

Tilintarlzastusleertomus.
l

Valittuina
tarkastajina
olemme tarkastaneet
LounaisHämeen Kotiseutu- ja museoyhdistyksen tilit vuodelta 1927 ja
saamme antaa niistä seuraavan lausunnon:
Tilit ovat muodollisesti oikein lac1itut, mutta muutamat
vahvikkeet
eivät ole täysin asianmukaiset, m. m. maakuntajuhlien tuloista on olemassa ainoastaan yhteismerkinta niiden
määrästä.
Kun muuta muistuttamista meillä ei ole, saamme ehdottaa
tili- ja vastuuvapauden myöntämistä tilintekijoille,
Forssassa syyskuun 11 p:nä 1928.
Juho Kivikoski.

J. G. Vuoriniemi.

/

Lounais-Hameen

museo.

Lounais-Hameen Kotiseutu- ja museoyhdistyksen v_ 1923'
alulle panema museo on edelileen ollut . sijoitettuna Forssan
Yhteiskoulun huoneustoon.
Tarkoitukseen luovutettu huone
on nykyisin museoesineitä aar immilleen täynnä, vaikka tilanahtautta on huoneen keskelle sijoitetulla, tilavalla hyllylaitteellakin koetettu voittaa. Yrityksistä huolimatta ei yhdistyksen johtokunta ole onnistunut saarnaan sopivaa lisahuonetta
esineiden säilyttämistä varten.
Museotalon aikaansaaminen onkin johtokunnassa jo jonkun
aikaa ollut vireillä. Forssan kauppalan valtuustolle on kaksi.kin kertaa jätetty anomus, että! se Iahjoittaisi Korkeavahasta
kauppalan asemakaavassa julkiselle rakennukselle merkityn
tontin museo1.aloa varten.
Mutta edellisellä kerralla, helmik.
22 p.na 1927 pitämässään kokouksessa jätti valtuusto' asian
ratkaisematta siitä syystä, että kauppalan vesitornin paikka
olisi sitä ennen määrättävä.
Tätä näkökohtaa silmälläpitäen.
ryhtyi Kotiseutu- ja museoyhdistys toimenpiteeseen, tiedustelIen Helsingin vesijohtolaitoksen johtajalta, ins. A. Skogilta. ja
Kansallismuseon osastonjohtajalta. tri J. Ailiolta, siis kummankin alan erikoistuntiialta,
voitaisiinko ma:hdollisesti vesitornija museotalokysymystä ratkaista toistensa yhteydessä.
Kun
molemmilta asiantuntijoilta oli saatu myönteinen vastaus, ryhtyi johtokunta hankkimaan museotaIon luonnospiirustuksia
ottaen niissä huomioon mainitun seikan

171

Kokenut
museotalojen
suunnittelija,
arkkitehti A. V,
Rancken, joka viime keväänä henkilökohtaisesti kävi Forssassa
asiaan perehtymässä, laatikin sittemmin asianmukaiset Iuon- '
nospiir ustukset. Esitettyihin seikkoihin viitaten tehtiin äskettäin kauppalanvaltuustolle asiasta uusi anomus, mutta lykkäsi
valtuusto syysk. 25 p:nä 1928 pitämässään kokouksessa asian
lopullisen ratkaisun tuonnemmaksi.

Suamnitellun

museotaion

etufasaadi.

MuseotaIo, jonka torniin edellämainittujen seikkojen mu.kaisestl on varattu myöskin paikka; kauppalan vesijohtcsailiolle,
on suunniteltu rakennettavaksi sementtitiilistä sekä julkisivun
keskiosa ja mahdollisesti torni päällystettäviksi graniitilla. Rakennuksen pituus tulisi olemaan 36 m. sekä leveys sen keskiosassa olevan terassin kohdalta 24 m. ja tämän molemmin puoIin olevat siipirakennukset 11,4 m. Museotalo tulisi olemaan
kaksikerroksinen ja tornin korkein hUlppu\24 m. maanpinnasta,
Rakennus ei aluksi tulisi siis erikoisen suuri, mutta on. järjestetty niin, että sanottuja siipirakennuksia voidaan vastaisuudessa helposti jatkaa.
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Mitä tulee suunnitellun museotaion sisaosassa oleviin osastoihin, mainittakoon vielä, että alakertaan tulisi sijoitettaviksi
arkisto- jakirjastohuoneet,
kanslia -ja työhuone sekä tilavat
huoneet esihistoriallista ja luonnontieteellisa
osastoa varten.
Sitäpaitsi olisi alakerrassa puoliavonainen terassi ja suuri halli,
jonka pylväitten eroittama takaosa on varattu kahvilahuoneeksi.
Toisessa kerroksessa tulisi olemaan n, s. Forssan sali ja lisaksi
{) museohuonetta. joissa eri esinelajeille tulisi omat osa:stot seuraavan suunnitelman mukaan: L ra'hakokoelma, tina- ja porsliiniesineet; 2. historiallinen osasto; 3. naisten käsi työt" puvut ja
ryijyt; 4. kansatieteellinen osasto (m, m. vanha tammelalainen
pirtti); 5. miesten työkalut- ja 6. metsästykseen ja kalastukseen
kuulu vat esineet.
Vaikka museotalon kustannukset ennakkoarvion mukaan
riousevatkin 1 milj. markkaan, on yhdistyksen johtokunta r ahoituskysymyksessa _valoisten toiveiden kannalla.
Hankkeen
toteuttaminen riippuu lähinnä tonttialueen myönteisestä ratkaisusta. Mutta siihenkään- nähden ei niinmuodoin enää pitäisi sanottavampia asiallisia esteitä oleman,
Kysymys on siis ennenkaikkea kauppalanvaltuuston valistuneesta ja korkeampiin päämääriin tähtäävästä suhtautumisesta. On huomattava,
että samalla kuin museotaio tulisi
olemaan menneiden
polvien muistoille omistettuna, olisi se
myös nykyispolven kotiseuturakkauden
pysyvänä tunnuskuvana tulevillekin polville. Puhuisihan se omalla kauniilla
tavallaan
siitä kunnioituksesta, jota kaikkina aikoina tulee
kansalla olla, jotta se menestyisi ja saavuttaisi pitkän iän.
Kun vuosikirjani toisessa yhteydessa on lyhyesti mainittu
kertomusvuotena saaduista esineistä, selostamme seuraavassa
--- saadaksemme jonkinlaisen yleiskuvan - museokokoelmain
kasvun viiden toimintavuoden aikana.
Kirjallisuutta on museon kokoelmiin tahan mennessä kertynyt n, 550 numeroa. Teokset ovat suurimmaksi osaksi 1800luvun suomalaista, lounais-harrialaisten kåsissa kulunutta hartauskirjallisuutta,
joku' määrä on muunkin kielistä. Mainit-

c.
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tuun maaraan sisältyy n. 200 numeroa varsinaista kotiseutukirjallisuutta, josta 'Suuri osa on lueteltuna vuosikirjassa II.
Kotiseutuarkistoon
on saatu erilaisia käsinkirjoitettuja
asiakirjoja. Erityisesti on mainittava ne kirja- ja muistiinpano- '
kokoelmat, jotka A. VV. Wahrenin perilliset ovat museolle
lahjoittaneet.
Kun Kotiseutu- jamuseoyhdistys
on tähän
mennessä julkaissut kaksi numeroa kyselylehteä "Nuori Keräilijä", joista edellisen on laatinut E. Aaltonen ja toisen]. K
Hyotyniemi, on museon arkistoon koulujen eppilaiden välityksellä saatu huomattava määrä kansantietoutta. edellisessä keräyksessä 1,340 paikallistarinaa
331 oppilaalta sekä toisessa
18,992 paikannirnea ja niiden yhteydessä 367 paikannimitarinaa, ottaen keraykseen osaa 557 oppilasta.
Kuuakokoelmaasi on viime aikoina saatu huomattavia lisiä,
varsinkin Hamalaisosakunnan
Tammelaan tekemän tutkimusretken osanottajilta.
Niistä on maisteri T. Kaukoranta ottanut 188, maist. E. Aaltonen 170 ja muilta retkeen osallistuneilta on saatu 34 kansantieteellista valokuvaa.
Kuvat, joita
on siis yhteensä 392, ovat etupäässä rakennus- ja tyokuvia.
Kun ottaa huomioon ennen eri henkilöiltä saadut valo- y, rn.
kuvat, on kuvakokoelmassa nykyisin yli 400 numeroa.
Rahaleokoelmassa on n. 500 numeroa.
Muita museoesineitä on kertynyt seuraavasti:
Muinaisesineitä: kivinuijan teelmä (kts. vuosik. 1); kivitalttoja 4 kpl. (näistä on yksi löydetty 'Talpian kylän Simolan
pellosta, toinen Huuvalan Heikkilän pellosta, kahdesta muusta
kts, vuosik. II); kivinen nuolenkärki (kts. vuosik, II); kivirenkaita 2 kpl.. (toinen löydetty Hykkilän Jussilan, toinen Järvenpään Sipilän mailta); yksipuisia veneitä 2 kpl. (kts. vuosik. II).
- Yhteensä 10 numeroa.
Taiouskaluja: puisia maitosiiviloita 20 kpl. (kahdessa vuosil, 1851, 1882); kerrna-, piimä- y.m. ka.uhoja 5 kpl.; lusikoita
4 kpl.; jruullautasia 7 ·kpl.; juustonkehiä 8 kpl, (niissä vuosil.
1812, 1817, 1818, 1821, 1824, 1828, 1835); juustotelineitä 5 kpl.;
voikirriu; - pyttyjä
4kpl.;
viilipyttyjä 4 kpl.; porsliinisia .j8.
puisia kulhoja ja kuppeja 9 lcpl.: porsliininel1' liemimalja. kalja-
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y,. m. tuoppeja ja kannuja
13 kpli (yhdessä vuosil. 1807); piimä- ja kaljaputinoja
5 kpl. (yhdessä vuosil, 1826); puuleilejå 20
kpl.;
kaljasuppiloja
2 kpl.
(toisessa vuosi1. 1792); pulloja 2
kpl. (toinen v:1ta 1700); pieniä rasioita ja mortteloja
7 kpl.;
uolasalkkari
(vuosil.
1819) ;
jauhoayskar i;
jauhoseuloja
2 kpl.; puusankoja
2 kpl, (toisessa vuosi1. 1793);
pesupunkka; kahvikalustoja
2 kpl.; pienikokoinen
kahvipannu
(kts. vuosik, II);. kahvimyllyjä
3 kpl.: teekannu;
teesihti: visainen 50Icerinuija:
soker isakset; puupuntareja
23 kpl. (niissä vuosil.
1776, 1778, 1778, 1788, i813, 1814); .kyynarakeppeja
5 kpl. (yhdessä vuosil. 1830); vohvelirautoja
4 kp1.; paistin rau ta; perunaveitsi;padankansi;
patakoukku;
matkalaukkuja
3 kpl. (niistä
yksi t ri Telpolle
kuuluva);
tuohikontteja
5 kpl, - Yht. 178
'numeroa.
Huonelealicja ja muita leotipiiri-n esineitä: nurkka- y. rn.
Kaappeja 10 kp1. (yhdessä vuosi1. 1823); piironki; keinutuoleja
4- kpl.; tuoleja 4 kpl.; reikätuoli
(kavelemaån
opettelevia
lapsia varten);
vaate-, matka- y. m. ar kkuja ja vakkoja
12 kpl.
(yhdessä vuosil. 1833); lipas (v:1ta 1827); astiahylly:
"häkki"
(Iusikkain
ja veitsi en säilyttämistä
varten);
hirvensarvinen
.naulakko; kehtoja B l~p1.; kelloja tai niiden osia 6 kpl.; aurin'kokehoja 2 kpl.; raamattutelineitä
2 kpl.; messinkinen: silmä'Iasilcotelo; silmälasit; partaveitsitoosa
(v:lta 1828); kynttiliijal'lcoja 3 .kpl, (yhdessä vuosil. 1850); kynttiläteline:
kynttilåsak. .sia 14 kpl.; kynttilakir nuja 4 kpl. (yhdessä vuosil,. 1840); kynttilåtikkuja;
parepihtejå
9 kpl.; parepihtir auta; tuluksia ja tulusrautoja 3 kpl.; Iyhty: koristeellinen
himmeli kynttilånsijoineen;
. olkihimrneli:
harrnooni
(kier tok. opett. Pennan
rakentama);
'harmoonin
.koskettimet;
kannel'; vanha mandoliini;
tuulikannel; puulukko
avaimineen;
rautalukkoja
8 1.'1)1;tuuliviiri, Yht.

306 numeroa.

Naisten häsitöitä ja puvustoa: ryijy]. 6 kpl, (kts. vuosik.
1 ja II); isokokoinen matto; kukkaiskoristeinen
kellomatto
(tiedonannon mukaan 1700-luvulta);
tytön laukku; mallikirjaimia;
malleja;
kauluksen·
ompelus;
tykkimyssyja
15 kpl.; musta
.silkkiliina; paaliiria
(n. 70 v. vanha);
musta hame; leninkeja
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?

kpl. (v. 1870); puseroja 5 kpl.; naisen takki: naisen påallystakkeja 2 kpl.; naisen esiliina; vihkitakki (Tammelasta 1840luvulta); Hämeen pataljoonan nuoremman aliupseerin puku:
mekkoja 2 kpl.; takkeja 3 kpl.; vyoliinoja 3 kpl.; miehen liivit·,
miehen saarystirnet: vyohihnoja 3 kpli; vyön solki; röhtimiset
housut;
saarniskahousut;
olkaimia 2 kpl.; päähine (käytetty
sateisella saalla) ; hattu; miehen lakki; su;kat; tuohikengät;
,.koivet" (parkitsemattomasta
nahasta tehdyt jalkineet); lappa1. pieksunnauhat, - Yht. 68 numeroa.
Naisten työvälineitä: lusa; rohkatuolin lauta; pellavaharjoja 2 kpl.: häkylä; karstat; 'keritsimet; r ukkeja 4 kpl, (yhdessä vuosi1. 1777); rukinhiulun akseli: rukinr ulla; rullapenkki;
rukirr rasvasailio (tehty sarvesta) ; vyhdinpuu; puolakoppia 3
kpl.; puolausteline; kangaspuideru 06a; kangaspuun 'pyöriä eli
.rissoja 3 kpl, (yhdessä vuosiluku 1767); kaiteita 3 kpl.; kankaan ternppeleja 5 kpl.; syostaviå 3 kpl.; niisipuu eli "hepo";
kudontate1ine; kudinpuu; neulatyynyja 2 kpl.; nyplaystyyny:
'kaulauslautcja
ja -kapuloita 6 kpl. (kahdessa vuosil. 1799,
1873); silitysrauta; ompelu.kone; jauhinkivi (?); käsikiviä 2 kpl,
(toinen puurattailla
varustettu);
taikinatiinu
(vuosiL 1803);
leipäruusari;
Ieipareikasarvi;
kurikoita 4 kpl·.;"akanränget"
(vesiastiain kantoa varten). - Yht. 60 numeroa .
.,Miesten työvälineitä: puukkoja ja tuppia (yksi tuohesta)
7 .kph; piilukirveita 13 kpl.; hakokirveitä 2 kp1.; napakairoja ja
nävereja
tai niiden osia 38 kpl. (niissä seur. vuosiL: 1734, 1739,
175t 1753, 1770, 1779 1785, 1786, 1787, 1811, 1832, 1834, 1865);
-eril, 'hoylia (var a-, ruka-, kava-, kirnpi- ja"ru'llsaus"-höyliä)
11 kpl.; (niissä vuosil. 1450 (?),
1783, 1809); eril. salioja
(Iankku-. iir i- ja, puukkosahoja) 8 kpl.; suoriakulmia 2 kpl.:
vuolimia (haapa-, nahkavuolimia) 8 kpl.; rismotti; vatupassi:
puraan varsi; koveli; taltta; kovasin: pahkain
(kuoritaan
puita); telsuja 2 kpl.; tilsanuijia 2 kpl.; vaunehakoja 4 kpl.:
ruuvipih.tejä 2 kpl.; väkä; köysi- ja nuorakeloja 4 kpl.; köydenkiertäjiä 2 kpl.; porakone; kiikiripu ita 2 kpl.; petkeleitä ja niiden varsia 9 kpl, (niissä vuosi1. 1777, 1791, 1800, 1852). - Yht.
J.25 numeroa.
J
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JVIaatalous- ja ajokaluja: 'kaskisahr anper at; puuåes; åkeenpiikki; puuaur oja 2 kpl.; aur antera; välppä; pohdin; jyvälapio
(vuosi1. 1775); varstoja 2 kpl.; puiset tukevatekoiset rattaanpyörät; rattaiden askelrauta; reen kori; kirkkoreki (tiedonannon mukaan Armfeltin; agr. Stålströmin lahj ..); valjaisiin kuuluvia esineitä 2 kpl, (kuul:uneet ennen Viksbergin kartanoon);
ränkiä 21 kpl.; hevosen työsatuloita 5 kpl.; kuolaimet; kankieli pakkokuolairnet;
erimallisia hevosenkenkiä; karru (reen
luistamisen estämiseksi); kullk:unen ja aisakelloja 3 kpl.; hårjanpaitsimet; härjänsatuloita 4 kpl. (yhdessä vuosi1. 1870); harjänikeitä 20 kpl, (yksi v:lta 1814); tadikkoja 17 kpl.; heinähankoja 7. kpl.; viikatteen varsia ja teriä 6 kpl.; sirppejå 5 kpl.;
perunaharava; vitsaköyttä 2 kpl.; siankarvaköyttä; siankalpoja
4 kpl.; lehmänkytkin. - Yht. 119 numeroa .

•

Ammattilaisten työvälineitä: muur ar in työvälineitä 2 kpl.:
suutarin valoheijastin; suutarin. keiikapihdit: sepän' työkaluja
ja valmisteita (seppä Segerstedtin lukon reekeleita) 3 kpl.; palkeet; lammasnahkojen kaapimia 2 kpl.; parkkinuija; pcstilaukkuja 4 kpl. (kuljetettu postia Matkusta Forssaan) . - Yht. 15
numeroa.
Kansanomainen
lääketaito: kupparin sarvet, suonirautakote1oita 2 kpL; suoneniskurautoja ja siderihma 3 kp1.; eräs
parannuskapine. - Yht. 6 numeroa.
JVIetsästys ja leaiastus: pyssyjä 5 kpl.; pyssynlukkoja 2 kpl.:
ruutisarvi;
haulienvalimen osa; keihäänkärki; karhunkeihäskarhunhampaita;
atr ing aita tai niiden teriä 5 kpl.; tuulastusneuvoi'; uistin. - Yht. 19 numeroa.
Koruja, merkkeiii y. m. s.: naisen kaulakoristeen solkia:
r intasol'ki; korvarenkaat; kellonper at; puuleikkaus; tuulenpesä
(käytetty hyllykoristeena); sormus; morsiuskoristeet (kruunu
ja otsakoriste) ; kampalaukku (kuulunut tiedonannon mukaan
Mannerheimin perheelle Askaisissa) ; 2-päinen kotka (0. Y.
Forssan lahjoittama);
Tammelan kunriallistoimiston leijonalippu; Wahrenin palokunnan merkkejä; jåsenmer kki; kunniamerkki; kuntoisuusmerkki; lieimasimia 7 kpl.; luonnonmuokkaarna kivi. - Yht. 23 numeroa.
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Soto-ailrain esineitä: miekka (1700-luvtilta ?); tikari: pistin; tykinihylsyja 2 kpl; rautakuula; eräs puolustusase vuodelta
1918; sotilassatula; ratsumiehen kannuksia 3 kpl.; ratsupiiska;
jousi nuolineeri (Afrikasta); sata-ajan leipakor
tteja. - Yht. 14
.
•nUlnero.a.
MU1:ta esineitä: lyijyarkku
(löydetty Viksberg in tehtaan
savupiippua purettaessa); tienosoittaja; vanhan ·hautaristin
osa; kiinal. naisen kengät; kävelykeppejä ja ryhrnysauva 4
kpl.; '\iV ahrenin mitta; aurinkolasi; paimentorvi. saunapihtejå
3 kpl. (kuumilla kivillä toimitettua veden kammittamista varten); saunapalli. nuuskarasia; piippuhylly; piippuja ja niiden
koppia 15 kpl.;piipunpuhdistaja;
tupakkakukkaraja
3 kpl.;
tupakkalaatikko (v.Ita 1795); viinapannunhattu: sekotusmela
(sekotettu viinan rankkia); tintti (tarj .. pidoissa viinaa). Yht. 40 numeroa,
. Arleistoainesta on myös jankunverran kokoontunut, nim.
talojen vanhaja kiinne-, peru- y. m. kirjoja, torpankontrahteja.
Kuhalan puunjalostustehtaan
papereita, Tammelan Hevosystäväin seuran pöytä- y. m. kirjat, sanornalehtileikkeleitå i. n. e.
Pienestä alusta on esineiden lukumäärä alasuhteisiin katsoen viiden toimintavuoden kuluessa' kasvanut jotenkin huo. mattavasti.
Museoesineiden konservoimisen toimitti viime
kesäkuun alussa Kansallismuseon konservaattori K. Vahlman.
Myöskin luettelaintia on yhteiskoulun oppilaiden avustuksella
toimitettu. Näitä tarkoituksia varten myönsi Suomen Museoliitto. yhdistykselle huomattavan avustuksen.
/

1. E. Hyotyniemi.
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Lounais-Hämeen Kotiseutu- ja museoyhdistyksen vakinaiset jäsenet.
Käytännöll:isten vaikeuksien takia täytyy meidän tällä kertaa julkaista luettelo vain yhdistyksernme lahjoittaja-, perustaja- ja kannattajajasenistå,
Johtokunta
ehdottaakin
vuosikokoukselle, että vuosimaksu jarjestettaisiin uudella tavalla.
La h j 0 i t ta ja j ä sen e t
1.000 mk):

(maksu

kertakaikkiaan

vähintäin

Antia Laiho, kunnallisneuvos, lehtori, Mustiala.
Axel Stålström, agronoomi, Helsinki.
Kaarlo O. Knuutila, kar tanonomistaja, Forssa.
Per

11 S t aj a j ä se n \: t
5,00 mk.):

Onni

(maksu

kertakaikkiaan

vähintäin

Iaalekola, maanvilj, Ja sahanomistaja, Tammelan
Kaukola.
Kaarlo
maanviljelijä, Someron Ollila.
V. E. de la Chapelle, vapaa:herra, Tammelan Saari.
Urho Laakso, konsuli, Turku.
Isale iuu« O.Y. Fo~ssan pääjohtaja, Forssa.
1. Lauri 1l1äkelä, kartanonomistaja, Koijärvi.
N estor Tainio, konttor ipaallikko, Jokioinen.
1., G. Vuoriniemi. maisteri, Forssa.

.uu,
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K an n a t t a j a j ä s e n e t (maksu 10 vuotena'

yht.

500 rnk.,

jonka jälkeen siirtyy perustajajäsenten joukkoon):
Tuho Anttila, maanviljelijä, Tammelan Kaukjärvi.
Joose Keski-Pom.p pu, maanviljelijä, Tammelan Tor ro.
Yrjö Kajava, professori, Helsinki,
Vihtori Kälkkä, maanviljelijä, Tammelan Talpia.
H. Lindfors, liikemies, Forssa.
Pekka Cauen, tehtailija, Tampere.
J. E. Hvotvniemi, rehtori, Forssa.
Aukusti Nikula, rnaanvilj., Tammelan Torro.
E. Aaltonen, maisteri, Forssa.
(Tähän luetteloon otettu vain ne jäsenet,
saneet jäsenmaksunsa viimeistään 1927.)

jotka ovat mak-
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