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Kirj. Helmi Helminen.
Ensi näkemältä somerniemeläisten juhlavuosi voi tuntua jollakin tavoin jurolta. Kuluu viikkoja ja välistä kuukausia, joiden
työn menoa ei katkaise muu kuin tavallisen pyhän rauha.
Juhlamieli nousee hitaasti näistä arkiviikoista ja tyyntyy yhtä hitaasti
taas tasaiseksi elämän juoksuksi. Koko juhlavuosi lain ehtii verkkaiseen hämäläiseen tahtiin. Se on kuin hämäläistä puhetta, jossa
ei käytetä monia sanoja, mutta sitä painavampia.
Juhlia on kahdenlaisia: kiinteitä, aina samalla aikaa vietettäviä ja sitten »niit juhlii kun. ei paikkaas piräv vaikka nees sev
väliis ain pitävät». Edelliset voi liittää toisiinsa viikkolaskuilla,
kuten esimerkiksi seuraavalla:
»tuamast on kuus kynttylää
ja siit kolme mattii
ja matist neljä maariaa
ja siit viis vappuu.»,
Tai sanottiin vain alku ja lisättiin siihen: »kyl tästä talvi piam
menee taas.»
Tuomaan ja »kynttylän» välillä loisti koko vuoden suurin
juhla, joulu. Oikeastaan nuo kuusi viikkoa kaikkineen olivat joulurauhaa. Ja jos jouluun vielä lasketaan sitä edeltävä adventtiaika, niin joulun osalle tulee lähes viides osa koko vuodesta. Sellaisen kauden sisään mahtuu jo montakin talvista pyhää.
»Lusianyäst alkaa joulu viikko kohta.» Joulun alla oli sitten
alusviikko, touhukas ja työteliäs. Naisväen piti saada silloin pal-
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jon valmista käsistään. »Yks osa kumminkir rohtimiist tuli jouluks kehrättyy»,oli
vallan kilpateko siinä. Ei määrää ollut vyyhtiluvulla, kunhan vaan oli siinä »olennos». Mutta uutta vaatetta
hommattiin jokaiselle, kuka vain irti sai. »Koskas muuroiks, jollei jouluks» sanottiin. Ja »lapsil kumminkin ain eriksee huavattiin ai».
Sitten oli pestävä pyykit ja pantava »[uatavat», tehtävä, kynttilät ja leivot'ta~a kakut.' Ja kaiken lopuksi kolatt~va joka 'nurkka
puhtaaksi suurta juhl!la varten.
Joulun edellä papit ja lukkarit kiersivät pitäjiä joulupaistil,
pappi Tuomaan aattona ja lukkari Tuomaan päivänä., »Kyl setä
tiättiiv varrotan nii.» »Joulupaistii»
eli »lisäpalkkaa»
annettiin
»lihaa, kakkui, juustoi, voita, pellavii, kynttylöi ja viinaa tarpeeks
asti» ryypätä aina paikassaan.
Köyhemmät antoivat vähemmän,
rikkaammat talokkaat enemmän. Hannelius niminen pappi vielä
kiersi joulupaistilla.
Ensimmältä ei lukkariIla ollut omaa hevosta
paistia ajaessaan.
Muita kiertäjiä ei joulun alla liikkunut, »muutakum mustalaiset, nee oli ain yhtenä». .Muut eivät olleet niin puutteellisia.
Köyhempiin paikkoihin lähetettiin taloista »vähä jouluks aij [ottai». Puitakin vietiin kuorma.
Jouluksi tehtiin kolmekin tynnyriä »juatavaa», mutta se ei
vielä Tuomaana ollut joka paikassa valmista. »Ei jouluu ollup
piänemäskäm paikas, ettei kaljaa ollu.» Isännät hakivat Salosta
sitten viinat ja kahvit ja muut ostotarpeet, jos ei talossa vanhastaan ollut kaupunkimatkojen
tuomisia.
Tuomaana

laulettiin

hartaasti:

»Tulet Tuamas kulta meille,
tuaj joulu tullesas
kakkunyyti kainalosas.»
Harvoin enää missään jouluaattona leivottiin, se tehtiin jo ennemmästi. Ja »siin oli joka toista laijja, ruvisleipää, varikkoo ja ohraleipää». Kaikille lapsille tehtiin pieni kakku, että lapset saivat
aina »välinaikain itte ottaa», milloin mieli teki.
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Missä paikassa oli »jottain semmost pikku paavii», siellä tehtiin erityiset kokot joulupöytään.
Jakkulan Huuvalla n. 75 vuotta
sitten vielä »niihiirmuset
-kakot pöytään tällättii». Alimmainen
oli »ruvisleipä, isokakko», joka oli niin iso, ettei sitä uunin ovesta
tahdottu, sisään saada. Sitten varikakko», pienempi ja ohraleipä
vielä .pienempi.. ,»Ei ne juur yhteem mittaan ollu, tuhtiks vaan
tehtii.» Pöydässä niiden päällä oli sian kantti .. Näitten kakkujen
alle kerät,tiin· kaikki joulunaikaiset
murenat, ,jotka sitten vietiin
jyvälaariin, niinkuin kakotkin, »kum pyhät välttys». Niiden myöhemmästäkäytöstä
ei muistettu enää mitään varmaa.
»Makkaroi .ruukattiin
tehrä aij jouluuks.»
Jouluyönä
niitä
syötiin ja »juatavakannu
oli aim pöyräl». Toisin paikoin oli juustoja, »simmottii kuivatui».
Ne olivat jo syksymmällä,
maidonviljan aikana tehtyjä. Ensin niitä tuvan katossa tikkuristissä kuivailtiin ja sitten ne vietiin jyväsalvoon joulua odottamaan.
Aattona »jottain uuniruakii vaan tehtii». Siankontti pantiin
paistinpannuun
ja samassa pannussa se pöytäänkin tuotiin illalla.
Puuroa oli paikoittain jouluruokana.
Aattona jo aamuyöstä
noustiin.
»J ottain simmottaa kuritettii hiukka», lyötiin vitsalla, kun ylös herätettiin.
Nimeä ei sillä
piiskuulla ollut. Mutta jos lapset lankesivat, niin sanottiin, että
»sai jouluporsaa».
Piiat rupesivat heti noustuaan tuvan pesuun ja miehet lähtivät kilvassa heinien hakuun. »Heinii verettiin kotja noim pyhiks
sit.» Ja niitä tarvittiinkin
pyhinä enemmän kuin arkena, jolloin
vain »sulppuu ämpäröittiin elukoil». Illemmällä »tuatiin sisäl puut
ja veset, ei joulupäivän menty ottamaa».Se
tapa on vielä nytkin,
ettei pinolle eikä kaivolle mennä joulupäivänä.
Sauna oli jouluaattona pääasia. Aamulla varhain oli monissa
paikoissa sauna jo lämmin ja sitten pääsi saunaan »kohta kum
päivä tuli». Täytyi työt niin järjestää, että »jäljest pualempäivän»
viimeistään päästiin saunaan, »ei myähään ennään kukkaav vaam
menny».
kuv

»Arolan Kustaa teki tupas juur valkoseks
viintolaiskoppa.»
Pusulassa
on yleensä

tikkuin

kans, oli

käytetty

päreitä

8
katossa ja seinissä jouluna, mutta ei Somerniemellä.
»Se oli sit
vaan kuka viitte», muttei useimmissa paikoissa viitsitty. »Tikkuorret» tehtiin »tikkuja» eli päreitä täyteen kyllä, se oli miesten
urakkana.
Naisväki puolestaan teki himmelit. »Katos oli simmosii ristei,
sanottiij jouluhimmeliks. Se oli olist tehtyk kaunis, pöyrän kohral. Siin oli kultapaperii ja neeh höllys.» Otettiin myös valko sen
kanan höyheniä ja värjättiin ne punaisiksi, ja niillä himmeli
»koristettiin niin korjaks». Kepeistä myös tehtiin himmeleitä.
Joulukuusen
käyttö on jokseenkin uusi tapa. Noin 50 vuotta
sitten Herraan kartanossa on ollut joulukuusi ja talokkailla on
joulukuusia ollut kolmisenkymmentä vuotta. Se seisoo perheentuvassa »parhaal paikal», ikkunan edessä. Se koristetaan kynttilöillä, »kullal ja paper il» ja omenoilla, jos on. Pienissä paikoissa
pannaan kuusi katosta riippumaan, entiselle himmelin paikalle
pöydän kohdalle.
Ennen oli niin kuusessa niinkuin muutenkin
omatekoisia
kynttilöitä. »Tikun nokkaan» pantiin kynttilöitä seinänrakoon ja
jalkaan pöydälle. Kynttilä paloi koko yön. Ja kun »jouluyän
kynttylä sammus», niin siitä ennustettiin kuolemaa siihen paikkaan. Ehtoolla oli pysty valkea totossa, mutta yöksi se sai riutua.
Ulos tehtiin lyhtyjä lumikokkareista.
Mutta parastaan joulu vielä puuttui, vaikka himmeli jo häälyi
joulukakkojen
yllä ja kynttilät ja siankontti kilpaa räiskyivät
joulutunnelmaa.
Saunapuhdas väki uusissa vaatteissaan odotti,
että joulu tuotaisiin sisään, pystyvalkean lämpimään. Kun kello
oli kuusi, niin joku lähti ulos, vanhin mies talosta, jos jaksoi. Ja
tuli hetken päästä mukanaan olkikahlo. Pysähtyi ovensuuhun ja
tervehti. »Tervetti vaan niinkun tervetettää», se kun toi joulurtiuhan. sisään. J ossain on sanottu:
»Minä tuan teille hyvän sanoman,
joka pitää kaikille vajoman,
riamuksi monen kerra.»
»Joulu»

pantiin

ensin

ovinurkkaan

pystyyn

ja sille

annettiin
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olutta ja viinaa päähän. Sitten se vasta avattiin ja lavitettiin pöydän alle ja eteen. »Talosis oli suuret läikit oikee», tuotiin montakin kahloa. Silloin sai olla tuomamiehiä useampiakin, »mut kyl
vanhempa setä air ruukaa».
»Joka mökis oli pahna ja talollisis
ja kaikis, se oli niinkuj joulu vaan se pahna.»
Heti kun kahlo avattiin, niin ruvettiin paiskelemaan siitä olkia
syömärin yli kattoon. »Sitä roiskattiin kattooj johonkin tai ovem
päällä. Kyl stä katteltiin stä jäämist, jottaiv vuaren sattoo siit
vaikeroittii.» Jos jäi pitkä olki tai lyhkänen, niin siitä nättiin vuoden tulo. Joka sai jäämään ison tupsun, sille tuli hyvä viljavuosi.
»Kun osas mukavaar
rakkoom paiskaat, jäi oikeen iso kasa.»
Monissa paikoissa oli tupsuja riippumassa katossa yli jou~unpyhät.
»Kyl niit ennenkij jo kraapittiim pois», ennenkuin pahna pois
korjattiin.
Kun painiskelemisesta
oli päästy, ruvettiin heti kohta keinumaan pahnassa. »Kirmattiir ryskättiij joulukeinuu
joulupahnas.»
Istuttiin toinen toisensa jalkojen päällä ja käsivarsista
kyynäspäitten yläpuolelta pidettiin kiinni. »Kyl siin isommakkin oli»,
eikä vain lapset. Naurettiin siinä kovasti ja välistä laulettiinkin,
varsinkin miehet, joilla oli jouluviinoja päässä. Sillä jos isännät
jouluna joivat, tuli täysi terä viljaan suvella. Mutta kaatumiseen
asti ei saanut juoda.
Koko yö aamuun asti oltiin pahnassa. Syötiin välillä, ja oltiin
juhlallisia ja veisattiin ja sitten taas jatkettiin keinuumist eli maisuumist. Kun illallinen vähän aleni, parannettiin makkaroilla ja
juotavalla. Se kun jouluyönä maattiin, se maattiin pahnassa. Ja
piti muistaa, että »jouluyän täytyy oikjana maata, niir ruvis pysyy
suaras, mutta jos kipperäs makaa, niin sit on etu lavos kun
niittää».
Pitkiä makuita ei jouluyönä pidetty, mitä lapset nukkuivat
ja aikuiset vähän oikaisivat. Toiset »kengittivät kukon» ummis'tamattakaan silmiään.
Pörrejä, sellaisia näkymättömiä
ei jouluyönä pelätty, mutta
jouluyän noitii oli kyllä liikkeellä. Siksi piti puolesta yöstä mennä
navettaan
ja talliin.
Ripsuttiin
viinaa kaurojen
päälle, jotka
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vietiin hevosille ja sanottiin: »ny oj joulu.» Ja emännät kahmaisivat sylin täyteen heiniä jokaiselle lehmälle ja sanoivat antaessaan»ny oj joulu». Leipäpala myös annettiin joka-ainoalle. Lampaille vietiin vain häkkiin heiniä, ei niitä yksitellen jaeltu. Sioille
ei muuta erikoisempaa tehty kuin että niitä ei joulupäivänä päästetty pihalle ruokaansa katselemaan niinkuin muulloin.
Kahden aikaan ruvettiin varustautumaan
kirkkoon. Hevoset
juoksivat viinaisia kauroja saatuaan virkeästi ja sitten kirkonmäellä paleltuaan takaisin kotiin vielä virkummasti.
Kirkko oli
jouluksi vain »kävästy», ei sitä talvella pesty. Mutta kruunuissa
loistivat kirkkoväärtin
hankkimat kynttilät ja emäntien edessä
perrkinsarjassa kotoa tuodut talikynttilät.
Mutta niin joulu kuin olikin, sai kirkonmäelläkin
pitää
varansa, etteivät »paavilaiset» päässeet reestä heiniä nykimään
vasikanonnekseen.
Ja kun kotiin lähdettiin, koetettiin todestaan,
»kellä paree hevonen oli». Ajettiin kilpaa niin paljon kuin hevonen pääsi ja »ohitte menivät, nin et puhisi» ne, jotka tahtoivat
joulun kotiinsa. Jos kuski sai reen nurin tiellä, niin siitä tuli
»punssi» joka kerrasta.
»Joulupäivä pirettiin niij juhlana, ettei pyyttykän eikä päästykän kylää.» Oltiin kotosalla, veisattiin ja luettiin, syötiin ja
juotiin. Ja maattiin. Askareita ei ollut, kun puut ja vedet oli
sisällä, ruoka pöydällä ja elukoitten edessä mahtavat heinäsylykset. Lapsilla oli kakkonsa ja palvelusväellä juustonsa, niin että
välipalaa sai milloin halutti. Keinumiseen ei kuitenkaan väsytty
ja välillä »ronkittiim paistii». Yksi istui silmät peitossa pahnakasan vieressä paistina ja sitä ronkattiin.
»Niist olist väättiim,
pamppu» ja paisti huiski pampullansa,. kun toiset kaukaittain
nyppivä] häntä mistä ylettyivät. Kehen pamppu sattui, se joutui
paistiksi.
Tapanina oltiin jo aikaisin liikkeellä. Alkoi se vilinä ja meno,
josta vasta hiivanuuti teki lopun.
Tuli jouluviarai,
kaukaisia sukulaisia hevosilla.
Tuliaisia
mukanaan, kakkuja ja mitä kukin taisi sääliä. Omankyläiset,
jotka alkujoulust

olivat pysytelleet

kotona, tulivat juotavaa mais-
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telemaan. K.ahvia myös tarjottiin, -muttei ruokaa. Se oli tapanin
ajelua, tasaantuneitten
ihmisten huvia.
Mutta kulki muunkinlaisia
vieraita .. Tupaan tunki putti,
»tanssas ja nyäkytti päätääj ja teki kurijaa». Mäkätti tullessaan
ja sisällä »päkätti ja pökötti ja potki, et takapualet höllöttivät».

Sillä-oli luokka jalkain välissä ja sen toisessa päässä sarvikynät
ja toisessa vihta häntänä. Verhona oli »fällyt» tai sitten hevosloimi, »ohkasempa, vähemmät sillä oli kun turkit», olisi tullut
kuuma muuten. Leuvan alla oli pitkä valkoinen parta. Jos vesiastia oli huoneessa, niin pukki kastoi siihen häntäänsä, »sit se ruiskutti sev vihtaas kans vettä». '
Taisi isommissa kylissä olla kaksikin pukkia kulussa tapanina
ja pualpyhinä.
Toisiin kyliin ei pukki mennyt, oli siksi pitkät
kylien välit. Viimeksi Oinasjärven kylässä Samuli Lauren »ain
simmotteks jouluputiks .tälläs. Se tianas kakkui sik kun se simmottaa puttina hyppäs». Joku toinen talutti pukkia. »Vanhempa
ja köyhempä kulki puttina.»
Sille annettiin ryyppyjä ja mitä
mikin antoi. Juotavaa se aina tahtoi ja »sai mar kakkuikiv väliis».
Nyt ei pukkejaenää
käy, »on niinkun telavunneet putit», on Kuin
joululahjoja jakavat uudenaikaiset
joulupukit
olisivat karkoittaneet maailmasta sellaiset pukit, joille itselleen jotain annettiin.
Ennen pistettiin nenäliinaa tai muuta pienempää väen käteen ja
»se oli joululahjaa sit vaa». Talon omalla perheellä oli »lahjansa»
jo jouluna päällään ja vihtahäntä pukki kyllä tarpeeksi säikytteli
lapsia ja nauratti aikuisia ilman lahjojakin.
Tuskin oli pukista päästy, kun tupaan kirmasi valkoinen
hevonen kovasti potkien, Selässä istui kasakka. Koivulan Mikko
vainaa teki ne kalut. Kaksi miestä oli alla ja kolmas selässä, joka
»osas se holttaat.
Fällyt simmottaam. päällä ja hevosevvaljaat
fällyim päällä. Simmottes vääräsäs kävivät.» Pari kolme kertaa
kulkivat lattian ympäri ja potkivat ja tunkivat väkeä nousemaan
penkeille ja ylissänkyihin asti. Leipää annettiin, »jottain kakkuu,
kun se hevonen oli». Noin kolmekymmentä vuotta sitten kasakka
kulki vielä.
»Kulki kerram mailmas semmonen kurjen tapanen kans.»

12
Pitkä se oli ja ronkkaili nokallaan. Jokin peite sillä oli selässä.
»Kun se oli niin elukan tapanenki», ei sille annettu mitään.
Pukkina ja kasakkana ei kuitenkaan kovinkaan moni päässyt
kyläilemään.
Jouluämmien
joukkoon sitä vastoin mahtui väkeä
tuvan täydeltä ja hevoskuormittain.
Kokoonnuttiin
johonkin
taloon ja pukeuduttiin niin koreiksi kuin osattiin. Naiset tai naisiksi vaatetetut miehet vetivät valkoista ja punaista verhoa ylleen.
Silmien edessä oli harva vaate, niin ettei silmiä näkynyt.
Oli
paperinaamareitakin
joskus. Miehillä oli pellavista »iso pitkä
parta». »Viksit» oli nenän alla. Muutamilla oli silkit selässä.
Harvoin oli jollakulla kyttyrää niskassa.
Oli ylkä ja morsian
yhdessä myös kun oikein »hianoi» laittoivat itsestänsä.
Toisinaan
laittauduttiin
pelottavankin
näköisiksi.
Silloin
»sekotettiin» miehet naisiksi ja naiset miehiksi, ettei tunnettaisi.
»Maski» pantiin kasvoille ja se olikin kamala, »julmii ne oli».
Huulet
oli väritetty
räikeiksi ja ne pistivät naamarista ulos,
samoin nenä. Silmänlävet ja niiden ympärystät olivat myös maalatut.
Ja »muutama pitkä parta oli tehty leukaar roikkumaa
hivjoist».
Kepit oli kädessä.
Talonväeltä pyydettiin tupakkia,
piippua
kovin koputettiin.
»Oltiin ninkum pahhoi olevinnaa.
Pirettiim pahhaa puhet. Simmottel julmal äänel kohetettiim puhhuut.» Juotavaa joissain paikoissa annettiin, jos kovin pyydettiin.
Toisin paikoin saatiin kahviakin.
Tällainen joukko saattoi mennä aina kolmanteen kylään asti.
»Jalkasiin neek kulkiit», mutta mentiin hevosillakin.
Sisään tullessaan antoivat kättä ja sitten tanssasivat, mutteivät laulaneet
eivätkä puhuneet keskenään. Välistä oli pelimannikin mukana,
mutta ilman sitäkin joulumuarit
kiertelivät tanssien huoneessa.
Tämmöistä peliä pidettiin tapaninpäivästä
hiivanuuttiin
asti.
»Sik kuv viimeset joulumuarit tuli» hiivanuuttina, niillä oli huiskut.
Keräsivät loput jouluviinoista ja juotavista.
»Hee olivat
tynnörei pesevänäs, ei heep pesneet.»
Naiset paremmin olivat
pesijöinä kuin miehet, mutta oli siinä talojen isäntiäkin samassa
joukossa renkien kanssa, kuinka vaan sattui.
»Hevosten kans
nee ajo, et ruiskus», kelloissa ja kulkusissa.
Sanottiin ajettava
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hiivanuutia takaa.

Johonkin kokoonnuttiin ja sieltä lähdettiin
kuusiset huiskut ja koivuiset luudat mukana.
Lopuksi palattiin
taas samaan paikkaan tanssimaan .
.Joulujen välipäivinä ei töitä juuri tehty, muuta kuin tavalliset askareet. Kehrätä ei saanut. Keskispyhänä ja viimespyhänä
pidettiin puolipyhää ja kirkossa oikein käytiin.· Sitten olikin jo
uusjoulu vastassa.
Taloissa, missä kylän lapset kävivät pahnassa keinumassa,
tuotiin uusi olkikahlo sisään, kun vanha oli vallan »piänenä».
Uuden joulun aattona nosteltiin lautasia eli rolioo ja vaIettiin
tinaa. Kolme kertaa vaIettiin kullekin ja minkälainen kuva tuli,
se tapahtui.
Uuden vuoden ilmoista pääteltiin tulevan suven
sadon joutumista.
»Kujja pijan saret tuli» uuden joulun jälkeen,
niin siitä laskettiin kaksisataa yötä viljanvalmistukseen.
Pahna pidettiin tuvassa niin kauan kuin joulua piisasi, loppjaseen asti »ja pehmoseks se muuttu».
Loppiaisen huomenis
pahna »ajettiin
ulos». Humalatappoon vietiin pehkut, ei niitä
elukkain alle pantu.
Toisissa paikoin pantiin joulupahnan runnut »vaskoi vaste» säilöön. Niillä sitten pyyhkeiltiin kevättalvella syntyneet vasikat.
Joulukynttiläin
tähteet kerättiin myös talteen.
Niillä voideltiin lehmäin utaret, silloin kun ne poiki, niitten ei pitänyt sitten rikki menemän suvella.
Loppiaisesta viikon päästä oli hiivanuuti, jolloin tynnyrin
pesijät kiersivät kyliä. Siitä eteenpäin oli monin paikoin palvelijoilla »oma aika», jolloin he tekivät kaikki askarten
väliajat
omia käsitöitään.
Tällä tavoin joulurauhaa jatkui aina kynttilänpäivään asti, joka oli viimesjoulu.
Tällä välillä oli kuitenkin muutamia syräntalven merkkipäiviä. Heikkinä, 19/1, sanottiin talven selän katkeavan.
»Se paukattaa Heikinyällä kello kakstoist, kuuleekin nes sem paukattava. Talven selkä taittuu sillo. Lapsia peljättivät, ettei saap
parkua sillon, ettei talvi kuule.
Kun se kuulee, misä lapsii on,
nin se tulee sit ja viä, kun nep parkuu.
Lapsii vaam peljätettiin
sil taval sit.»

Ihan hiljaa piti olla ja kuunnella.
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Kun talven selkä oli taittunut, varrottiin Paavalin paistetta.
Sillä »jos aurinko poistaa Paavalina, niin kasvaa pavut». »Papupaavalist puhuttiin ain.» Silloin syötiin papuja enemmän kuin
laskiaisena.
»Mitä vaam pappui oli», niistä 'keitettiin Paavalin
pavut. »Hajettiinkim Paavaliks pappui», joilla ei itsellään ollut.
Pussit selässä kiersivät pitkin seurakuntaa.
»Siansorkkain kans
niit piti keitettämä.»
Puolipäivälliseksi
syötiin »kuivii pappui,
oikeiv vesi pois», eikä pantu mitään jauhonpuolta sekaan.
Niin
paljon keitettiin, että kumminkin sen päivän piisasivat. Ehtoolla
vielä syötiin ja »sai niit syäräv vaik toisel päivää' ja». Kaljaa
ryypättiin päälle.
Pavut (eli herneet) kasvoivat, suvella hyvin,
kun niitä, Paavalina keitettiin.

»Kynttyläst

viikko pualeen talvee», sanottiin, mutta tavalkynttilänpäivä,
'helmikuun toinen, merkitsi talven keski-

laan
väliä.

Sillä sanottiin, että »kynttylänä

karhu 'kylkees kääns.

leen talveen sem piti maaneen yhrön kylkees
sanottiin: »Kynttylä kyselee, onks karjarruaka

päälä.»
tasa».

Pua-

Ja myös

»Se oli niinkuv viimenej joulu se kynttylä, joulurauha oli
loppu sillo.» »Aijai, oli niin kiirut, et sais vaal lankaorret pystyy» jo kynttilän päiväksi seinustalle, sillä siitä alkoi kankaitten
kutominen, ja lankojen täytyi olla valmiiksi pestyjä ja valkaistuja.
,

'

Keitettiin ieynttyläpuuroo ja keitetään sitä paikoin vieläkin.
Se on maitoon keitettyä ohraryynipuuroa,
jota syödään puolen
päivän aikaan.
Sukulaisiinkin
mentiin kynttyläpuurolle,
oikein
hevosmatkojenkin
taa.
»Mennään isomamman tykön kynttyläpuuroo syämään», oli tuttu ja toivottu käsky lapsille.
Nyt oltiin jo oikeastaan

kevään

puolella,

vaikka

heimikuu

yritti pakkasillaan ja pyryillään pelotella.
Puolessa helmikuuta
kun oltiin, tarkkailtiin kovasti ilmaa.
Sillä jos »Siprinä sataa
lunta vaikka olienkorrem peittää, niin ov viäl pual lunta ilmas».
Lumisade

tiesi hyvää

papuvuotta ...

»Matin. silmä vettä koittaa, siit suvvee orotellaa.»
Toinen
sana Matinpäivästä oli, että »Matti kannet katkoo ja Matti kannot peittää». Tarkoitettiin kevät-Mattia ja syys-Mattia.
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Mutta ennen Mattia, sattui tavallisesti jo laskjaine (laskjane), kevättalven
suuri liuktimajuhla.
Ensin oli laskjaissunnunta ja sitten laskjaistiista, »semm'onen nuaren' -kansaj juhla».
Heti puolenyön jälkeen jo livuttii, »kuka vaan ensimäitteks
kerkis, siit oli koitos». Aikuiset menivät ensin aamulla, Oinasjärvellä Kourlan ahteelie.
.Lapset liukuivatpäivällä
ja aikuiset
taas uudestaan myähään illalla.
Joilla 'ei omia kelkkoja ollut,
pääsivät toisten vesikelkkaan.
Ehtoolla oli iso reki,. jolla -vanhemmat .Iiukuivat,
Joillakuilla oli hevonenkin, muttei se tavallista ollut. Mäessä huudettiin kovasti:
j

»Hianoi pitkii pellavii
Kun silkin suanii»
tai
»Huroo, tuhkapuuroo
Jakkulas keitettiim
meil lauvvantaan.»
»Hiuksep pitkänä pellavak kasvo», ei palmikoitu hiuksia koko
päivänä, kovasti vaan harjattiin niitä.
Jäällä oli laskiaisena napakeikka ja siellä myös Iiuvuttiin.
Laskiaisyö oli kovasti kammoittava, sillä silloin liikkui niitä
»kun ei nähty.
Neet oli pörrei.»
»Laskijaisyätä aim peljättii»,
silloin lukittiin navetat, ja joilla ei lukkuja ollut, se naulasi oven
kiinni. Mutta sekään ei aina auttanut, vaan lampaista oli leikelty villoja, kun aamulla mentiin 'katsomaan.
»Kultanuppisii
neuloi» oli Mäkelän tädinkin pihattoon ajettu katto täyeen. Ja
monissa paikoin tiedettiin, että »täsäkin 01 laskjaisena noirat luuran kans lennelleeb.
Ja aaveet ja haamut olivat muutenkin kulussa laskiaisyönä.
Niiltä tiedusteltiin tulevia kohtaloita.
Valettiin tinaa, niinkuin
uudenvuoden yönäkin ja nostettiin »rolloo». Kahvikuppien alle
kätkettiin kuutta lajia lankaa ja avain ja sormus ja »rollo», joka
tiesi, että »pikku» tuli, lapsi.
Samana aattoehtoona kaapattiin -sylys pinosta: Jos' tuli parittain, sai parin itselleen sinä vuonna.
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Lätin ovelle mentiin kuuntelemaan.
»Pirettiim aika pirstinät», jos sika ei röhkinyt. Jos röhkäisi, se tiesi naimista.
Palvelusväki
viskoi
ehtoolla
kenkiään selin käsin tuvan
perältä ovelle.
Jos kärki ulos viittasi, joutui paikastaan
sillä
vuodella.
Illalla tytöt nieleksivät puhumattomina
joka tuvan nurkassa
yhdeksän suolaista silakkaa.
»Sen näköne haamu» tuli yöllä
juottamaan, kuin tuleva sulhanen oli.
Lattia oli myös lakaistava yöllä, mutta rikoista ei muistettu,
mitä niillä tehtiin.
Laskiaispäivänä
ei sitten missään nimessä saanut kehrätä.
»Lampaas pyärään tulee», sanottiin sille, joka laskiaisena kehräsi.
»Veistäät sai, mut täytys lastut polttaat.»
Piti elukkain
ontuman suvella, jos niitten lastujen
sanottiin, että sorkkatauti
tuli.

päälle tarhassa

astuivat.

Tai

»Siansorkkii keitettiil laskjaisena papuruvan kans.»
Ryynivelliä syötiin myös päivällisellä.
Ja makkaraa oli. Yhdeksän
kertaa piti laskiaisena joka nurkassa syödä. Lapset vaikka vain
leipää närhesivät.
Sauna oli tietysti
lämmitetty laskiaiseksi ja päivännäöllä
siellä jo oltiin.
»Laskjaisest alkaa ensim paasto, paastoaika.»
Sitä ei ulkonaisesti mikään erottanut edellisestä kaudesta.
Syötiin sitä kuin
ennenkin ja ajettiin kelloissa ja kulkusissa.
Häitäkin pidettiin,
jos niin sattui.
Maariankuuta
katseltiin: »Jos maariankuum
piti syntymän
pohjatuulel, nin sip piti kolmep peräsin syntymä».
Palmusunnuntaina
haettiin ennen auringon nousemaa »palmut», pajunoksat.
»Nee on kotjat tuatu vaa», muttei ole virvottu.
»Maariast

pihti

maahal

lyärää»,

sanottiin.

»Maariaks

piti

ollal lankat pesty ja maariast ruvettiin kankait tällämää», viimeistään.
Luntakin katseltiin, sillä »kuinka verran om maarian
maloil, niin ov vappuna vavoil».
Ei silti kovin suvi-ilmasta
vielä välitetty pääsiäisviikolla.
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»Kun om pirttipääsjänen niin on nahkahellunta.»
»Pääsjäsen
sanottiim paiskaava ja heluunta heittävä, kun nee meni minne
vaa», useita viikkoja oli eri vuosien pääsiäisillä väliä.
Piinaviikon päivillä oli nimensä kullakin: makkaramaananta,
lihatiista, tuhkakeskiviikko,
kiirastuarsta ja pitkäperjanta eli
mämmiperjanta sekä pääsjäslauvanta.
Pääsiäisen edellä haettiin taas »mämmijauhoi».
Lapset ja
mummut kulkivat pitkin kyliä pussit selässä. Ei sopinut pyytäjiltä kieltää, sillä kaikkien piti saada mämmiä »mämmijuhlana».
Mämmi oli nimenomaan pitkäperjantain
ruokaa, mutta syötiin
sitä koko pyhien ajan. Silti on liharuokiakin ollut. Ja munia.
Niin kauan kuin muistetaan, on pääsiäisenä syöty kokonaan keitettyjä munia.
Mutta ei niitä värjätty.
Pitkäperjantaina

ei kylää käyty.

Pääsiäisyönä taas »noirat» kulkivat pihatoissa lampaita keritsemässä ja »pörrit» olivat liikkeellä.
Mutta kun aurinko pääsiäisaamuna nousi, niin päästiin kuin pitkän pimeyden ja pelon
alta. Auringon nousua kiivettiin riihen katoille katsomaan.
Paljain silmin katsottiin, »ei se nousema ollun niin kovin kirkas.
Iloitti Vapahtajan
Auringon

ylösnousust

lämmittämässä

aurinko

ja tanssas»

kevätilmassa

sitten

noustessaan.

jatkettiin

pää-

siatsen
viettoa.
Tuvassa sen kuin syötiin.
»Suuret kuarmat
verettii hakkoi» tarhaan ja hakattiin pehmeäksi alustaksi. »Koko
kylän nuaret yhteen kokkoonnuttiin, yhteen tarhaa.
Siin leikki
nuar kansa. Toiset keinus ja toiset hyppäs. Ja juastiil leskee ja
pirettiin natusii.»
Vajan orresta riippui vitsaperustimista kahden hengen istuttava vittakeinu.
Joskus tehtiin oikein puiset aisat. Mutta isot
kyläkeinut olivat vielä tyhjinä, niihin mentiin keinumaan vasta
sitten, kun ilmat lämpisivät.
Somerniemellä
muistetaan
eräs
erikoinen pääsiäiskeinu.
Uusia pellavaisia
kankaita
»venutettii» pääsiäisenä niin, että
tuvassa viskattiin kankaat syömärin tai tavallisesti leipävartaitten kannatuksien yli ja siinä pohjukassa keinuttiin.
Tapa on jo
2

18
aikoja jäänyt pois käytännöstä.
Miina Nikanderin äiti on kertonut siitä.
Paitsi keinua laitettiin tarhaan myös hypillauta.
Keskellä
oli paksu hakotukki ja vahvaa lautaa haettiin hypinlaudaksi myös.
Keskellä lautaa seisoi joku, toinen jalka toisella puolen tukin,
toinen toisella, ja piti lautaa tasapainossa.
Saattoi siinä istuakino »Se löis 'niin korkjal», että metrikaupalla
lensivät ilmaan
hyppääjät. Oikein hyvät hyppääjät löivät ilmassa jalkojaan levälleen ja taas yhteen ja paras se, joka useamman kerran ennätti
napata yhteen. Alas tullessaan tottunut hyppääjä laski vielä toisen jalkansa laudan sivua maahan ja seisoi vain toisella jalalla
laudalla. »Annal leipää!» huudettiin, jos laudanpää liikaa sujui
toiselle puolen. »Se täytys tasapaino olla.» Oli koitos, »kumpanen ennen taloons jua». Se joka putosi, »joi taloons». Sanottiin
myös, että menetti sulhasensa tai morsiamensa, jos putosi. Hypättiin sekaisin niin tytöt kuin pojat. Ja iltapäivällä tulivat »isotkin» hyppäämään. Eikä siinä vahinkoja sattunut, sillä tarha oli
pehmeä ja puhdas, hakoja oli paksu kerros hypinlaudan ympärillä.
Leskee juostessa kierrettiin isoa hakokasaa.
Leski huusi:
»takamainen pari ulos» ja sitten alkoi kilpajuoksu. Joka jäi paristaan, tuli uudeksi leskeksi.
Natusissa oli piiripaikat, joissa ei saanut ottaa natuks. Kun
natu huusi: »piirist ulos taikka piiri pallaa», niin silloin oli lähdettävä juoksemaan.
»Natu huavas henkees erest» toisia kiinni
ottamaan. Joka joutui kiinni, sai vuorostaan ruveta natuksi.
N opompaikaamist pidettiin tarhassa kaiket pääsiäistenpyhät.
Hypinlauta pantiin viistoon hakotukin nojaan.
N opo on parinkymmenen sentin korkuinen keila ja se pantiin laudan yläpäähän seisomaan. Lyöjillä oli tavit. Tavi oli metrin mittainen
karanka, »sen kans stä sivautettii». »Yks oli koirav virassa»,
noponkantajana.
Kukin paiskasi tavensa ja yritti saada nopon
kaatumaan.
Kun kaikki olivat paiskanneet, juostiin hakemaan
tavia ja yritettiin päästä takaisin heittopaikalle, ennenkuin koira
nappasi nopon laudalle ja huusi: hei! Toiset härnäsivät koiraa,
nyrkyttivät

taveaan laudalla

ja huusivat:

»nyk keitetään

laiskal
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koiral puuroo».
ennättivät
kantaja.

Jos koira sai nopon laudalle

heittopaikalle,

niin

hitaimmasta

ennenkuin

kaikki

tuli

nopon-

uusi

Näistä
tarhaleikeistä
ei tietysti
tullut
mitään
rumilla
ilmoilla ja silloin leikittiin sisällä tuvissa. Aina silti voitiin vajassa
keinua ja lautaa hypätä.
Pääsiäispäivinä
saatiin vapaasti liikkua kylissä toistensa mämmiä maistelemassa ja emännät toistensa
kankaita katselemassa.
Kirkossa tietysti myös käytiin ja kotona
luettiin ja veisattiin kirkonaikana.
Tupaa ei sen kummemmin
koreiltu, mitä vähän katajanhakoa
sakin olisi metsän hajua.

riivittiin

lattialle,

että tuvas-

Pääsiäisestä alkaen ihmiset yhä enemmän suuntautuivatkin
ulospäin: metsiin ja vainioille.
Ilmoja ja tuulia tarkkailtiin
ja
laskettiin niistä touonteon aikoja.

Suvipäivät: Tiburtius, Yrjö ja Markku »pirettiin
aim merkkinä.
neljäkymmentä
kevät.

simmottaa
Jos suvipäivän yän kylmä oli», niin piti olla vielä
pakkasyötä.
Jos .taas oli sula, tuli aikainen

»Yrjön yän surep poikii» sanottiin.
Ja »käjen kiäli Markun
taskus». Silloin sai jo ruveta käkeä varomaan.
Jos ovesta ulos
meni aamulla syömättömänä, niin »käki paskans.
Tuli semmotteks, joksikij jäi rääppänäks, onneesam mistas.»
Oltiin kovin
totisia, jos vaan jouduttiin käen ensi kukkumista kuulemaan syömättöminä. Mutta jos vaikka leipää oli haukannut, niin silloin
voi rauhassa lähteä käen kukuntapuuta
kiertämään.
Jos ennätti
kolmasti kiertää sen puun, jossa käki kukkui, niin sai toivoa
mitä vain ja toive täyttyi.
Muuten aina laskettiin kukkumista,
»kuijja munta kertaa se enskerralla kukkuu, niin munta vuatta
ellää. Kukku ja vuas.»
Viimeistään

jo vappuna käki kukkui,

»vaikka

honkaholos».

Vappu oli karjanonnelle tärkeä päivä.
Jos pohjatuuli oli, niin
se oli pahaksi, se kuivasi kesän maidontuloa.
»Vappuna ei pitänys saarak kurikan ääntä kuulumam mihinkä», se toi sudet karjaan.

»Kuv vappuum päästiin, setä kututtiin

vuareharjaks.»

Sil-

20
loin oli palkollisten vuosi puolessa. Pahemmassakin paikassa tuli
mieli iloiseksi, kun oli toinen puoli kulunut.
»Eerkki rissuu veräjääv vetää.» Hyvänä keväänä oli karja
silloin jo sydänpäivät ulkona. Erkkinä varrottiin kovasti sadetta,
sillä »Eerikin aikanen sarej ja mitmaarjanem pouta maksaa enemän kun kuninkaan kultanem pöytä». »Siäl satta kultta», sanoi
kerrankin

isäntä, kun Eerikkinä satoi.
Urpaanukseen asti piti isännän auttaman

elukkaa

ruokin-

nassa. »Sit sen tuli pakko saara ulkoon.» Ei elukan sanottu voittavan käräjissäkään
enää isäntäänsä.
Helatuarstan kahden puolen oli kantaampäivät. »Jos se 01
lämmyn 'niin suvi on kylmä» ja päinvastoin.
Puhuttiin myös
kanttaaviikosta ja kanttaampyhistä.
Kanttaanpyhinä
ei saanut
pyykkiä pestä. Touoille se olisi ollut pahaksi.
Keskellä kanttaanpyhiä
oli helatuarsta.
Silloin on alettu
polttaa helavalkeeta.
Ennen vanhaan sanottiin valkeata poltetunkin vain helatorstaina, mutta nyt polttoa jatkuu helluntaihin
ja ylikin heIIuntain, mutta se loppuu ennen juhannusta.
Helavalkeaa hankitaan jo aikoinaan alkuun.
»Nek koottiij
jo vähä erellisilläkim päivil ain ehtoosiltaa.»
Oinasjärven helavalkea poltetaan nyt Lapinniemen nokassa, ja »Präämärin mäjel»,
mutta ennen keinujen aikaan valkea tehtiin keinumäelle, »johos
mäjentyppyrää».
Helavalkeille mennään yhteisesti. »Toiset kylät
oli omiisas ja toiset taas omiisas.» Jokainen kokoaa puuta vielä
mennessään,
»et siäl sis saa seuraa pitää».
Ei saa tyhjiltään
mennä helavalkealle.
Ajetaan pois, »sohitaan niiv vastaa» jos ei
puuta ole paiskata palamaan.
»Tervanelikko pantiin tommottem
pitkän saiton nokkaa», että se näkyi kauas toisiinkin kyliin. Ja
tervainen vanha ruuhikin kelpasi, »jos joku viittis vääntäät» sen
ylös mäelle. »Se riisku ja räisky, kun se laukes», tervainen astia
vaIkeassa.
»Tarpeen tullen täytys olkei hankja, vähän niinkuv
varastamisen kans.» Viimeiseltä hakattiin »kirveen kans tuarii
kataviikil lisäks».
Silloin vasta valkea sytytetään, kun kaikki jo ovat vapaita
askareistaan.
Ja »siäl piti allas sip pimjään asti». Pelimannia
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ei ollut ennen vaikealla, hypittiin
Toiset olivat keinussakin yhtaikaa,
Ei syöty eikä juotu vaikealla, »jos
niin siitä tarjosi muillekin.
»Kyl
hela valkealta

vam piiri tanssia ja laulettiin.
jos valkea oli keinun lähellä.
jollaiv viinapottu oli taskus»,
kain neep parittain» lähtevät

nuoret, muttei mitää sanaa ole siitä tavasta.

Heluunta eli hellunta kesti neljä päivää ennen, niinkuin joulukin.

Ei töitä tehty muuta kuin se, mitä askareisiin kuului.
Alkupyhil ei ollut tapana käydä kylissä, vasta keskis- ja viimespyhinä käytiin. Muita juhlatapoja siihen ei juuri kuulunut kuin
valkean poltto. Kirkossa käytiin kaikki neljä pyhää.
Pyhäruokia syötiin, vallankin maitoruokia, »juustoo ja fiilii» ja munia.
Munaherkkuu oli, se oli oikein määrä tapa. Keinulla käynti on
sekin vain yhden ihmisiän takainen tapa.
Sata vuotta sitten ei
suuria kyläkeinuja vielä ollut ja nyt on jo Jakkulan keinumäellä
taas vahva metsä. Mutta valkeat palavat edelleen ja ovat palaneet jo monta sataa vuotta.
Mitä helavalkean poltossa on ollut
»paavia», sen on uusi aika jo pyyhkäissyt kuin tuuli tuhkan.
»Kaiken suurempa juhla kuv vuares 0», on kolminaisuuren
sunnunta. Sillä on vanhojen mielessä ennen muuta ihmeitä
tekevä voima. Silloin voi mykkä ruveta puhumaan ja muu kova
sairaus
parantua.
Kolminaisuuden
päivänä piti nimenomaan
mennä kirkkoon.
Mutta jos otti päälleen sen synnin, että kirkonaikana istui ongella ja »sittev viäl kahtena pyhänä häntää»,
niin silloin sai kaloja aina.
Jos kirkon ovien auki ollessa satoi, satoi seitsemänä sunnuntaina perätysten.
Muuta ei tästä »vuoden suurimmasta juhlasta» osata sanoa.
'Mitään tapoja siihen ei ole liittynyt ja nyt on jo vaikea tietää,
mitä ihmisten sisimmässä ja ajatuksissa sinä päivänä on liikkunut. Täytyisi tutkia, milloin ja millä tavalla Somerniemellä on
opittu tämä läksy vuoden suurimmasta
juhlasta.
Sitä varten
pitäisi seurata sen kirkon ja papiston historiaa.
Oli tapana, että naapuriseurakuntiin
mentiin silloin, kun
siellä lapsia »eres laskettii».
Tämä päivä oli Somerniemellä
ennen vanhaan vasta kirkastuksen sunnuntaina, nyt se on muut-
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tunut juhannukseen.
»Oikeel laumas» tulivat silloin nuoret naapuriseurakunnista
ja kerran suvessa vastattiin tähän vierailuun.
Pusulassa ja Kärkelässä käytiin ja Somerolla.
J alan tai hevosella mentiin.
Jos ei rippipyhänä päästy lähtemään, valittiin
jokin muu juhlapäivä.

»Juhani oli vissiin kaikki hauskempa

aikaa.»
Juhaninvalmistusviikolla pestiin tuvat ja hangattiin valkoiseksi joka soppi
ja niin tehdään nytkin.
Tupa raivataan tyhjäksi, tottoon pannaan vesi pata kiehumaan ja sitten roiskitaan ovista ja ikkunoista
alkaen kaikki märäksi ja ruvetaan hankaamaan puhtaaksi.
Mitä
rojua on kertynyt nurkkiin sisällä ja ulkona, se poltetaan tai järjestetään paikoilleen.
Suuret kesäpyykit pestään jo aikaisemmin, niin että likaa ei ole kasassa missään. Mitä uutta kesävaatetta laitetaan, se on kaikki juhaniksi jo kunnossa.
Juhaniksi
tehtiin »juatavat», mutta vähemmän kuin jouluksi.
Ennen haettiin juhaninaattona
juhaniperunii, kellä ei itsellä enää ollut.
Niistä »uuniruakaa» tehtiin. Muuksi ruuaksi varattiin »hianompaa puuroo, munaherkkuu
ja fiilii ja juustoi kans tehtii».
Leivottiin
»riävää
leipää» ja monenlaista juhlaleipää ja laitettiin
»moffelei», mutta »lättyjä» ei ollut tapana paistaa. Kovalla poudalla täytyi yöllä leipoå, ettei vaan tulipaloa syttynyt.
Tärkeintä oli saada tupa lehtiseksi, muuten ei ollut ollenkaan »[uhanimaist».
»Kyl ennel lehritettiin talom perheen tuvat
ja tällättiin tommottii oksii pitkin seinii. Permonos lehtee ja
katavaa riivittii, oli nii hyvä tuaksu et. Misä orsii vaan oli», niin
pantiin haavan, pihlajan ja koivun oksia katto ihan yltä kanteensa, ettei yhtään puuta näkynyt, »ja huane oli kum mikäkil
lehrakko vaa». Kaskistossa oli »yhröv vanhan ihmise huanees
lehtii pitkin kruutuiki».
Riivittyjä koivunlehtiä oli kasteltu ja
painettu lasiin kiinni sinne tänne, että se oli hyvin »lehtine».
Ulko-oven eteen pantiin koivuja, juhanin koivui, neljä ja enemmänkin. Latvat joskus sidottiin portiksi kiinni. Talo oli »täyres
kunnes sit ehtool, ulkoon niinkun sisäl».
Nämä juhaninkoritukset

korjattiin

ennen talteen,

lehdet

rii-
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vittiin ja vietiin kuivamaan.
»Kuj juhaninkorituksii
lampail
annettiin niin nees saivak kaksosii karitoi.»
Juhania koetettiin ennen »hyvij juhlaks simmottaa».
Sentähden mentiin jo aikaisin saunaan.
Uudet vihdat oli tehtynä
jokaiselle. Kun kylvötty oli, tultiin alasti ulos saunasta ja takakäsin viskattiin vihta yli vasemman olan saunan katolle.
Tyvi
viittasi sinne, minne ihminen joutui elämään.
Jos se kirkolle
osotti, se tiesi kuolemaa. Toiset ovat jalkain välistä paiskanneet
vihtansa, »muttei niitäkän ny 01 paiskeltu ennä, tosi 0».
Saunan' jäljestä syötiin jotain vähän, ryynipuuroa tai mitä
pyhäruokaa annettiin.
Ja täytyikin syödä, sillä koko juhaninyä
piti valvoa, ei silloin kukaan nukkunut.
Alkuehtoo ja yö oltiin keinuilla, missä niitä oli. Huoneissa
ei ollut tansseja, mutta jossain ulkosalla. Miehet ja pojat, jotka
eivät tanssista tai keinumisesta välittäneet, heittivät kiirikkaa.
Tieltä lyötiin kiekkoa tavi en kanssa. Siinä oli oma kylä ja kuinka
sattui välistä toisesta kylästä miehiä myös. Vastapuolet ajoivat
toisiaan pitkiä taipaleita kovasti huutaen ja puhisten.
I
Naisväellä oli hiljaisempia puuhia.
Kaikkein paavilaisimmat kulkivat taas noitina »eläväim paris». Jotkut taas »kiirisivät ennen auringonnousun juhaninkastees. Siit piti syymä pois'
menemäm, kesä setä oli.» Kellä pikkulapsi oli, se pani lapsenrasut »juhaniksen kasteesee», silloin eivät maanvihat tarttuneet
lapseen, eikä mitkään muutkaan vihat. Ja jos jo jotain lapsessa
oli, niin tällä tavoin sai pahan pois.
Mutta nuoret, jotka ehtooyön olivat tanssineet ja keinulla
leiskuneet, istuivat nyt hiljaa kuultelemas, mitä näkymättömästä
kuuluisi. Kaikkein varmimmassa paikassa istui se, joka nykytti
pellolla kivikasan päällä tai maakiven nokalla kynnöspellon keskellä. Rikkomattomalla maalla ei saanut istua. »Ei siäl puhuttu,
mikä siäl kuulttii.» Mutta se »tapattus», mitä kuuli. Toiset kiipesivät kolmasti tai yhdeksästi muutetun huoneen katolle. Kerran oli yksi mies juhaninyönä sellaisella katolla ja »sit heitettiin köppikasa äijäv viäreej ja siit astikka om miäs köppii tarvinnu». Mikä näki valkoisia lintuja, mikä kuuli lautojen pauk-
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kumista, mikä kellojen helinää.
»Jos koirat ulvos, tail lehmät
ammus, se oli ain huanoo.»
Kovin kuuntelijat pelkäsivät, niin
että veri seisoi ja siitä tuli jos jotain silmiin ja korviin.
Tällä tavoin kuureltiin sekä mitmaarjanyänä että kolmena
yönä sen jälkeen. Piatarinyä oli viimeinen kuunteluyö.
Toisille
ei koskaan sanottu mitä kuultiin.
»Sitomaskin käitiij juhaninyän oraksii. Ohran orhai otettiin
suppaase», ja supas sidottiin kiinni.
Kunkin oraan oljen ympärille kiedottiin eriväristä lankaa ja sitten supas leikattiin tasaiseksi. »Jälkeel laskeman nes sirottiij ja ennen nousemaa neek
kattottii.»
Minkä värisellä langalla sidottu oras kasvoi pisimmäksi, sitä sai. Valkoinen tiesi kuolemaa, punainen iloa, musta
murhetta, vihreä häitä, keltainen huoruutta,
sinistä ei koskaan
käytetty.
Useampi sai yhtaikaa mennä sitomaan, mutta siitä
kilpakoitos oli, kuka ensimmäisenä oli suppaansa ääressä aamulla.
Joku ryömi kolmessa pellonojassa juhaninyönä ja näki kolmannen ojan päässä tulevan sulhasensa haamun.
Lähteeseen
katsomalla sai samoin tiedon tulevastaan.
Kukkasia myös kerättiin kolmen eri talon heinäsaroilta, yksi kutakin lajia. Puhua ei
saanut,
ja kun sitten nukahti niitten kukkasten päällä, niin
»minkä unneen sit näki», se oli tosi uni. Toiset unessa näkivät
sulhasensa.
»Kuappii kaivettii» juhaninyönä ja katsottiin, minkävärinen
elukka tuli kuoppaan.
Selitystä ei kertoja tiennyt.
Oli niitä vielä paljon muitakin enteitä, vaikka ne jo oinasjärveläisiltä ovat unohtuneet.
Se vain tiedetään, että »aarnihaurap pitäs palama».
Ojankylässä Jalkolan mäessä oli sellainen
aarre, jolla päivänseisauksen aikana palaa lieputti sinisenä.
Juhani oli suuri kirkkopyhä.
Nuoremmat menivät jalkaisin
ja vanha väki hevosilla. Kirkko oli myös lehditetty.
Ennen oli
pitäjän asiana pestä ja koristaa kirkko juhaniksi.
Oikein kuulutettiin kirkossa, minkä kylän vuoro oli tulla kirkonpesuun.
»Jokanen sai viäräl luutii ja huiskui» mennessään.
»Setä kävi talollisetkim
pesemäs.»
Rippilapset saivat sitten lehdittää kirkon.
Ristikäytävällä
oli neljä koivua ja alttarin sivuilla ja nurkissa
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kahden puolen.
Joka ovella, sisäpuolella kirkon, oli kaksi koivua. »Ranssei» oli lehterin syrjät ja saarnastuolinkaiteet
ja alttarinsyrjät täynnä.
»Koivutettaaj
ja lehritettään
nykkiv viälä.»
Kirkko oli juhanina aina täynnä ja järven rannassa oli kirkkoväkeä isot laumat, jotka eivät kirkkoon mahtuneet.
Paimenilla oli vapaus juhanina, sen verran kuin paimenia
oli. Kun susia ei enää liikkunut, jäi paimenten pito vähemmälle
kuin .ennen.
Sukulaisia tuli juhanina kylään.
Mutta häitä
pantu juhaniksi, vaan joksikin arkiopäiväksi.

ei mielellään

Jotkut kertojat tiesivät, että iuhanikokkoo
olisi poltetu pitäjällä paikoin jo vanhastaan.
Ja Somerolla Kerkkolan kylässä se
on aina ollut tapana.
Nyt ovat oinasjärveläiset
jo vuosikausia
käyneet juhaninkokolla
ja tansseissa Arimaalla, itse Oinasjärven
kylä on juhaninaattona
vain vanhain eläjäin ja vanhojen muistojen huostassa.
Juhania eli mittumaarjaa tai mitmaarjaa, kuten jotkut ennen
sanoivat, seurasi pian heinämaarja ja sitä taas Hermanni ja kiireinen heinäaika.
Heinäleipiin pantiin vuoden viimeiset jauhot
ja niin tuli monille uatinkoukun aika ja sen mukana leivänpuute.
»Uatinkoukun
aika on silloin kuv viljaa varrotaav
valmistuva.
Uati oL Loppu vanhast vuorest kun uutta ruvetaan toivomaa.»
Ensimmäistä
uutta
viljaa
kun myllyyn vietiin, niin ajettiin
kovasti. »Nym mennääl LavjaLakkii viämää» sanottiin, tai »mennääv viämääl Levjää Lakkii». Myllyyn mentiin
kovan kiiruun
kanssa, ettei vilja heti loppunut.
Vähän aina vaan ensikerralla
vietiin.
»Yätä Uatist» sanottiin,

siitä rupesivat

yöt pitenemään.

Olonajaksi tuotiin kylän puttei kotiin Kärkelän sydänmailta,
missä koko vuohikarja oli kesän ajan »huanomaisis talois hoiron
alla». »Puttei tuatiim kotjas sij ja niinkun eloke tapettii.» Niistä
laitettiin sopparuokaa
eloväelle.
Jos ei pukkeja ollut, tapettiin
lammas eloväelle.
Nyt otetaan vasikkakin, kun lampaatkin ovat
vähentyneet.
»Uutta kakkuu,

uutiskakkuu»

annettiin

heti kainaloon

jokai-

26
selle, joka oli ollut ruista niittämässä.
Ihan ensimmäiset uutispuurokset
jauhettiin käsikivillä.
Naapuriin pistäydyttiin
myös
uutista viemään, san9ttiin »mää toil lämpymäisii, uutisleipää».
Kaikilla kesäkauden
ulkotöillä oli jonkinlaiset
»loppjaiset»,
jotka kukin talo vietti oman väkensä kesken.
Mutta kun saatiin
»kaikki rihet korjuu», pidettiin taloissa alamaisille pidot. »Ulkotyä 01 Iopus» sanottiin.
Tämä juhla sattui eri aikoina eri paikoissa. Joskus ennen mikkeliä, joskus vasta pyhämiesten edellä.
Talosta jokunen pantiin isännän käskystä oikein kutsumaan.
Lapsia ja perhettä vietiin myös mukaan.
»Setä sanottiin kirkkomessuks, sel oli oikeij juhlallinen nimi. Arkiona se ussein oli,
mutta tais pyhänä ja välliin sattuut.»
Pidoissa oli »tavallinen
kestipöytä»: lihaa, voita, juotavaa.
Yksi ateria, päivällinen, kuului »kirkkomessuun»,
joskus tarjottiin vielä ehtoollinenkin.
»Kyl
mar viinaa annettiim miähil.» Ei tanssittu.
Toisin paikoin pistettiin kakku kainaloon kotiin vietäväksi.
Jokainen
koetti
ensimmäisenä
saada
riihensä tapetuksi,
kukaan ei olisi jäänyt viimeiseksi.
»Riihelloppjasii kaffee ja
korppuja pistouvattii» omalle väelle heti, kun viimeinen riihi saatiin tapetuksi.
Tappuriihien
aikana ei isommissa paikoissa vielä saatu viljaa puituna korjuun mikkeliksi.
Taloissa tapettiin 15-16 ruisriihtä ja monta kertaa »oli niin orhail kuhilallalvat»
viimeisiin
riihiin.
Mutta määränä oli, että »kaikki aim mikkeliks täyty ollak
kaikki korjus.
Kaikki muuk korjut mikkeliks», mutta pellavat
pyhämiesten päiväksi. »Johos tais jääräv vähä jottain suvituloo»
puimatta
vielä mikkelin
jälkeen, mimmonen syksykiri oli ja
kuinka oli väkeä.
»Nauriik kuappaaj ja muijap pirttiim mikkeleks», siitä pidettiin kumminkin kiinni.
Mikkeliin kuului arkimikkeli (29/IX) ja pyhämikkeli.
Arkimikkelinä tehtiin töitä, »ei se mikkääm pyhä ollu. Pyhänä oli
pyhä sij ja juhlapyhä, ei mikkääv viikkopyhä.»
»Mikkeli ja pyhämiäs ne on aim pyhänä olleet mailman sivu, mut joulu ja juhani
neem muuttaa, ja pääsjänej ja heluunta.»
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»Joku perhe muuttaa» arkimikkelinä ja toiset palkolliset.
Usein tuli Mikkeliksi jo talvi ja karja otettiin kokonaan
navettahoitoon.
Mutta
jos Mikkelin jälkeenkin vielä päivisin
pidettiin elukoita ulkona, niin »kyl neep pihattaon yäseeks sentäm pantii. Ettei sip pitänym mittään tautei saama.»
Sen tähden ei voinut niin jyrkästi pitää Mikkeliä karjan sisälleottopäivänä, kun »net tartti kuivana ensimäisen kerram pihattaon tälläät», ettei toukkia tullut talvella. Ei saanut sateesta ottaa. »Ja
oli siin tuulikij

jollaim pualel, ei pohjatuulel

saanut

tälläät.»

Kylän hevoset kävivät yhdessä laumassa laitumella, »eikä
niist tiättykäm misä nee oli, kun ei olluv väliaitoi». Sitten vasta
kun lunta tuli, mentiin metsiin ja jälkiä myöten löydettiin hevoset. Kotona olevat hevoset kyllä otettiin talliin mikkelinyöksi.
Salossa oli mikkelim markkinat. Sinne vietiin pellavia myytäväksi. »Kyl siäl elukoi ja oli markkinoil, hevosii ja.» Palkolliset olivat jo edeltäkäsin sopineet näille markkinoille
pääsystä.
Joskus nämä syysmarkkinat
pidettiin jo ennen Mikkeliä, Riki-

tampäivän.
Mikkelinä annettiin ja otettiin ruoviin lehmiä.
»Raharäkninki» siinä oli, 20 markkaa taidettiin antaa vuokraa.
Vasikan
sai »ruavilla» pitäjä ja maidon lehmästä.
Mikkelisunnunta oli paimenten pyhä.
Silloin kesäpaimen
pääsi kirkkoon ja karjaa hoiti joku muu. »Sit kun karja pihattaon tul, niin sit paimen oli viratoin nii.» »Nyt om meitil leipäil
lopus» sanotaan muurarin sanoneen paimenta, kun lunta aamulla
tuli.
»Ei paimenet saanus sihen aikaan kun kolme mahalliist
päiväs ja yäsijaj ja vähä vaatet ja hyvi huanoo vaatet ja.» Jos ei
vierasta paimenta ollut talossa, niin »se kum karjaa hoiti ja ajo»,
se sai mikkelinpäivän vapaata.
Vaikka »not joulut» on suurempi juhla kuin mikkeli, niin
juhlaksi silti varustettiin
mikkelinsunnuntaitakin.
Varain mukaan laitettiin juhla-ateriaa.
»Simmottiin tehtiim pyhäruakaa
uuniin sij ja sahtii.» Lammas tai pässi tapettiin paistiks. »Tavallissii ohrasii kakkui» tehtiin ja »perunakakkui»,
kun perunat oli
juuri saatu korjuun. Mikkelinsunnuntaina
»pruukattiin ain kuappahautaa tehrä». Siihen pantiin »junttei ja perunii».
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Perunamaahan
kylvettiin
mikkelinä
ruista, jota sanottiin
perunamperäks.
Talven ilmoja ennustettiin Mikkelinä. »Kummottii toikin on
toi linturata» mikkelinaikaan,
siitä nähtiin lumentulo.
J ös se oli
selvä etupäästä. oli alkutalvi lumeton ja päinvastoin.
»Talvipäiväst puhuttii.» Se oli lokakuun 14. »Ei 01 talvi talvipäivän eikä suvi suvipäivän.» Mutta välistä oli silloin lunta myös.
Mikkelin ja pyhämiästeen väli meni pellavain puhdistamiseen
ja loppuriihieri tappamiseen.
Ensimmäinen päivä marraskuuta
oli arkiopyhämiästeempäivä
ja sitä seuraava sunnuntai
pyhämiästeempäivä.
»Pyhämiästeev
välil neep päivät, niit sanottiij jakopäiviks.»
»Ei pitänys sit leivottaman eikä pestämän pyykkii eikä simmottii.» Jos ne päivät
olivat kauniita, sen piti hyvää tietämän »seuraavaks
vuareks».
Arkiopyhämiehinä
palkolliset muuttivat.
Heti aamusta oltiin
vapaita. Kellä paha oli olla paikassaan, se meni »jo erellisel ehtol»
uuteen paikkaansa.
Mutta toiset viivyttelivät lähtöään iltaan. Ei
mielellään
lähdetty talosta aamulla, sillä sanottiin, että »kun
ehtool piti menemän, niin sit tuli lyhkänev vuas». »Toinen kyyti
piti saarap palkollise, jos se oli meno elit tulo.» Jos oli taloon kyyditty edellisenä vuonna, niin nyt sai uusi isäntä laittaa hakuhevosen.
Kerran piti tulla vanhaan paikkaan hiiriis päästämää. »Kais
siäl sik kaffekuppi annettii», kummoinen oli ollut ja »kummottet
välit oli ollu». Ei se mikään »sempualest pakkoreissu ollu».
Jos palkollinen oli väliajan talossa, niin hän sai vain jokapäiväisen ruuan. Mutta jos lähti kotiinsa tai muualle, niin annettiin
kissapussi mukaan kissausviikol.
Vanhaan aikaan oli kaksi viikkoa kissaviikkoa.
Omia töitään sai tehdä silloin kukin. »Niit oli
muutamia, jokka tälläsiväk kankast sihen aikaa» ja jotka olivat
pestiä ottaessaan sopineet kuukauden
lomasta. Rengeille riitti
usein kahdeksanpäiväinen
kissausviikko.
»Se on kissaamas», sanottiin palkollisesta, joka oli vapaaviikkoaan omaisissaan.
Kissapussi oli pellavainen haarapussi,
joka
annettiin talon puolesta. Sisään pantiin »likistettyi juustoi, kak-
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kui ja vojee ollav voita ja lihaaki. Ja taisi välliin olla sukkaIankaakij ja muuta vaatetta. Kuinka oli tykättävä palvelijaki.» Rengin kissapussiin pantiin samaa kuin piiankin. Semmoiselle, joka
lähti kesken vuottaan, ei annettu kissapussia.
Sillä »se alko
ensimäinern päivä marraskuuta se vuas, palkollisteev vuas» ja se
täytyi palvella umpeen.
Pestin otto ei ollut erikoiseen päivään sidottu. »Neet saa
pestit vaikka heinäkuussa ja viälä jälkeem pyhämiäste. Ja takasin
nee usseim pestis veti, erittäin nek kun niin aikasin otti.»
Muuten ei pyhämiestenpäivää pidetty erikoisen suurena juhlana. »Pyhiä miehiä» tai muita kuolleita ei ole miesmuistiin ainakaan palveltu. Pyhämiesten lauvantaina oli sauna niinkuin ainakin lauvantaina.
Lapsia vaan pelotettiin, että »ulkoon om pörrit
pensaan takan».
Tupaan hakattiin permannolle hakoja. Ruuat olivat tavalliset
pyhäruuat. Palkolliset pitivät häitään, kun sattui. Ja viinaa viljeltiin tavallista enemmän.
»Pyhämiästeer runnust mää kuulin joskus puhuttava» tiesi
Juho Rantanen. »Se jälkipäivä se oli. Torvi puhristettii» silloin,
juotiin loppuviinat ja paranneltiin kohmeloa.
»Se kun touhustas pittää», sillä oli ennen aina Martinpäiväksi
kehrättynä martillortti. Se oli ensimmäinen vyhti sen vuoden villaa tai pellavaa. »Joks teitilon kehrätty martillortti», kysyi Paakkalan muori Hamppulan emännältä silloin kuin tämä oli vasta
Jakkulan kylälle tuotu. Oli oikein koitos saada sen verran pellavia puhtaaksi ja kehrätyksi, että oli Martinpäiväksi edes vyyhti
valmiina.
Oli alkutalvessa vielä Simo, joka »siltoi tekkee» yli järvien
ja Antti, joka »aisoil ajjaa». Ja sitten siirryttiin tuomio sunnuntain
yli jo adventtiaikaan ja saatiin ruveta jouluja odottamaan.
Tällä tavoin on kierretty
juhlien merkeissä vuosi ympäri.
Somerniemellä kyllä ennen puhuttiin ajastajast eikä vuarest. »Siit
om munta aastakkii» sanottiin, ja »se on seittemän aastaiv vanha».
Vuosi jakaantuu

neljään

osaan.

On talvi, kevä(t),

suvi ja
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syksy. Talvessa on syksy talvi, syräntalvi ja kevättalvi. Puhutaan
myös alkutalvest ja lopputalvest. Ja samoin suvesta. »Lumetoint
aikaa sulaks» sanotaan. Kuukausien nimet ovat samat kuin kirjakielessä.
Kuukaudessa, kuusa, oli taas alkukuu ja loppu kuu. Erotettiin toisistaan taivaallinen kuu ja muanakuu.
Ja tiedettiin, »ettei
se sammaa kuskaa taivaallinen kuu ja muanakuu».
Taivaallisessa kuussa oli neljä korttelia ja alku- ja loppukuun
välillä kuun tyhjät päivät. »Kuun tyhjil päivil, kun kuu syntymäs
on, niit pitäis kuritettaman»
luteita ja kirppuja. Samoin tehtiin
haavauksen päivän. Kun kuu tänään on täys, »nii huamen se
haavataa», sanottiin. Kun syntyy uus kuu, niin ilmat muuttuvat.
Alku- ja loppukuulla tehtiin erilaisia töitä. Ohrajauhotkin vietiin
myllyyn loppukuulla, »ettei simmosii elävii tullut tai muuton
karvastunn u».
Kuusta pienempi ajanjakso on viikko. Viikonpäivien nimet:
sunnunta, maananta, tiista, keskiviikko,
tuarsta, perjanta, lauvanta. »Jos viarai kulki maanantaan kovim paljon niin sit niit
oli koko viiko.» Ja »lauvantaal laiska virkoo ja mäkilaiska sittenki». Viikossa on arkio- ja pyhäpäiviä. Sanotaan: Täl viikol,
ens viikol, toisel viikol, menneel viikkoo. Ja sitten tänäpä, eile
tai öylö, toisnapäivän, huamen, ylihuamen.
Päivä jakaantuu moneen osaan. Ensin
pualpäivä, päiväsyrä, ehtopualpäivää
ja
syränyä ja aamuyä. Päivän ja yön rajalla
ja ehtopuhre.
Talvisessa päivässä ei ole
Ennen mentiin hämäräkyllää ja »pirettii
kuin puhdetöille ruvettiin ehtoolla.

on aamu, sitten aamuehto. Sitten ehtoyä,
on hämärä, aamupuhre
kuin »kaks hämärää».
hämärähyssei», ennen-

Aika voidaan jakaa vielä tarkemmin.
On tiima, nyt tunti,
pualtunti, vartti ja minutti. Kun oikein nopeasta menosta on puhe,
sanotaan:
»Em mää viipynys siin kum punasev viisminuti.»
Aikaa katseltiin ennen tähdistä ja silloin täytyi ilmansuunnat olla
selvillä. Ilmoi oli: pohja, itä, kako, etelä, meri eli lounas, läns ja
luare. Kunkin ilman luonne oli selvillä. »Kyl siält nyt tullee
pahhoi ilmoi, kun kakom pers on nim paskane» puhuivat

vanhat.
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Mutta vastapainon pani luode, sillä »luaret taivaal luutii». »Itä
ei lakkaa tuulemast ennenkun sattaa eikä paha ämmä torumast
ennenkum parkuu.» »Suojaa tuuleis eteläm pualelt», mutta »pohjatuul on ain kylmää jos se tuulee mistä päi hyväs». »Länsi suven
tua», se tiedettiin.
»Kun taivas tullee äkkii kovin tavjaan tähteen niin ilma
muuttuu», olivat vanhat panneet merkille. Ja revontulet muuttivat myös ilmaa. »Nyt taas or revontulet niim palaneet, mitä
tulee ilma.» »Kuj jäät kolisee, siitä revontulet tulee, se valon
antaa», selitettiin.
Taivaanmerkkien mukaan ja almanakkaa seuraten siirryttiin
vuodesta vuoteen. Kun vanhat puhuvat menneestä ajasta, he
sanovat esim. »ei mailmas ollu» sitä tai sitä, tarkoittaen »ei ennen
ollut sitä». Siinä sanonnassa on tila, paikallisuus, muuntunut jo
ajaksi.
~:-

Vaikka Somerniemen juhlatavoissa nyt näyttää olevan hyvin
vähän »paavia», ei kuitenkaan ole kovin kaukana ajassa vielä se
kausi, jolloin tiedettiin näkymättömienkin
olevan juhlissa niinkuin arjessakin mukana. Erittäin olivat aaveet ja erittäin haltjat.
»Joka huaneel 0 haltja.» Toisin paikoin se oli mies, toisin paikoin
oli »naishaltja». »Se oli olemas», ei tiedetty mistä. »Se vaal liikkus välliim pihal, kuultim ovveim paukkinaa ja kävelemist ja
semmost.» Riihessä aina kuuli, jos siellä makasi.
Samoin kuin huoneissa, oli kaikissa muissakin paikoissa
haltia, järvissä ja joissa ja metsissä. Oinasjärven haltia on jo
monta ottanut luokseen.
Aaveet ja pörrit saattoivat myös näyttäytyä.
»Kyl niit simmottii om mailmas nähnykki, ei niit kaikil näytetäkkä», vakuutettiin. Mutta niinkuin pihoille istutetut haltioitten pihlajat nyt
ovat kylän hajottua jääneet yksin tiensyrjään, niin on jäänyt tieto
haltioistakin elämän ja juhlien ulkopuolelle. »Muttei ne mailmast
pois 01», sen tietävät vieläkin kaikkein vanhimmat, joille niitä
joskus on »näytettykin».
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Tällaiseksi

hahmottui

viime

vuosisadan

lopun

juhlavuosi

niiden tietojen perustalla, jotka kesäkuussa v. 1936 sain kootuksi
Hämäläis-Osakunnan
Kotiseuturetken
aikana Somerniemen Oinasjärvellä. Kun toisten kerääjien tehtävänä oli merkitä muistiin
mm. maanviljelyksen ja kotitalouden alalta myös juhlia ja merkkipäiviä sivuavat tiedot, ei tässä ole puututtu juhlien valmistuksiin yksityiskohdittain, vaikka esimerkiksi kynttiläinteon ja suursiivouksen kuvaus tekisi itse juhlienkin kuvan selvemmäksi. Mitä
taas juhlien tunnelmaan tulee, voi viitata sellaisiin Aleksis Kiven
runoihin kuin »Jouluilta», »Helavalkea» ja »Keinu», jotka vaikuttavimmin kuin tällainen aineskokoelma nostavat juhlan kokonaiskuvan ja hengen ,loistama;;n koko totuudessaan.
Somerniemen
juhlavuodessa on kuin kaksi suurta aaltoa: joulu ja helluntai.
Vaikka suurin osa niihin aikaisemmin kuulunutta
»paavia» jo
onkin unohtunut, ne ovat tälläänkin silti värikkäimmät ja täysimmät juhlakaudet.
Somerniemen laskiainen on erikoislaatuinen
monien uudenvuodenyön menoja muistuttavien enteittensä takia.
Juhanunsyön kuuntelu on varmasti aito ja muinaisuuteen vievä
juhlavuoden piirre. Ja kankaiset keinut pääsiäisenä ja »martinlortti» ovat varmasti vanhoja tapoja nekin, joista tiedot jo ovat
harvinaisia.
Mahdollisesti on lyhyen keräysajan
takia monta
muuta tällaista arvokasta tietoa jäänyt vielä muistiin merkitsemättä. Tässä on mahdollisimman uskollisesti annettu vertailevan
tutkimuksen käytettäväksi ne tiedot, jotka vanhat somerniemeläiset vielä jaksoivat muistaa. Vaikka ne vain hämärästi enää
heijastavat mennyttä todellisuutta, ne pystyvät kuitenkin vakuuttamaan, että »ne juhli ennem paremmin kun ny», kuten yksi vanhimmista sanoi.
Kertojat:
Iida

Ahlstedt,

Eufrosyne
Hamppulan
Frans

60

Oinasjärvi.

V.,

Elomaa,

73 V., Oinasjärvi,

vanhukset,

Kallio,

Edla Kaskela,
Edla Katavisto,

70

V.,

Hossola,

Oinasjärvi,
68

V.,

Kourla.

Jakkula.
Oinasjärvi.

synt. Somerolla.

Oinasjärvi.
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Manda
Maria

Kuhlström,
Laakso,

Vesanoja.

69

Oinasjärvi.

V.,

Miina Nikander,

69

V.,

Oinasjärvi.

Juho

70

V.,

Jakkula,

Rantanen,

Miina

Rantanen,

Jakkula.

Laura

Rinne,

V.,

Manda
Tilda

49

Salornäki,

72

Tiensuu.

Oinasjärvi.
V.,

Oinasjärvi.

Viksten.

Oinasjärvi.

Olga Vilenius,

Oinasjärvi.

Somern iemen

ki rkoll isista oloista ja

lasten al kuopetu ksesta.
Kirj.

Kirsti Arajärvi.

Somerniemi on vasta v. 1901 tullut itsenäiseksi seurakunnaksi kuuluttuaan
sitä ennen kappeliseurakuntana
Someroon.
Oma kirkko on Somerniemellä ollut jo yli kaksi ja puoli
vuosisataa.
Ensirnäinen kirkko perustettiin
v. 1682. Pappilan
perustamiskirja
annettiin v. 1690, jolloin tämä kappeliseurakunta
sai oman papin. Kirkko purettiin
v. 1731 ja rakennettiin
samana vuonna uudelleen.
Nykyinen Somerniemen kirkko on
rakennettu 1813, joten se on siis tavallaan seurakunnan
kolmas
kirkko.
Kirkon sakastissa säilytetään useita muistoja entisten kirkkojen ajoilta.
Vanhin esine on ehtoolliskalkki, jonka Someron
seurakunta on v. 1688 lahjoittanut kappelilleen.
Kynttilänjalka
on v:lta 1711 ja toinen ilman vuosilukua, ehkä vielä vanhempi.
Raha-arkku on v:lta 1720. - Vanhempi kirkonkelloista on v:lta
1746. Palikaisten herran Krabben 1767 lahjoittama kattokruunu
on vielä käytännössä kirkossa.
Somerniemen
ollessa Someron
kappelina oli määrä, että
»ison Someron» pappi kävi kerran kuukaudessa
saarnaamassa
Somerniemen
kirkossa.
Lukusissa
kävivät papit ja lukkarit
Somerolta Somerniemellä ja päinvastoin. - Yleensä oli vallalla
sellainen käsitys, että Someron papit halveksivat kappeliseurakuntaansa, jossa he ovat taas säilyneet »pahain pappien» maineessa. Itse somerolaisissa oli niinikään jonkinlainen ylemmyy-
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dentunne somerniemeläisiin
nähden, mikä, on vielä nykyäänkin
havaittavissa, koskapa somerniemeläinen saattaa Somerolla kuulla
»kas, kun kappelilaisiakin näkee».
Ensimäinen Somerniemen
papeista, jonka vain vanhimmat
seurakuntalaiset
saattavat muistaa, oli Halenius
(1849-1857);
Boismanin '(1860-1872) muistaa jo useampi, mutta oikein hyvin
muistetaan vasta Rautell (1873-1895),
joka kuolikin Somerniemellä. Hän oli hiljainen vaatimaton mies, jolla oli niin »hiljainen puheenparsikin», että monet valittivat, että oli vaikea kuulla
saarnaa, paitsi jos' istui aivan lähellä saarnastuolia.
Muuten oli Rautell sangen monitaitoinen ja -harrastuksinen.
Isältään, joka oli puuseppä; oli hän perinyt taipumuksen ja halun
kaikenkaltaiseen
nikkarintyöhön.
Hän rakensi itse jopa »kylvinsaunankin», puiset rännit hän veisteli pappilaan, laittoi »kuurin», jona ajoi talvella kirkkoon.
Kaikenlaisia tarve-esineitä hän
näperteli puusta, vaikka aina ne kalut »eivät olleet niin mallikkaita, vaikka oli niissä sen verran johtoa, että ne tunsi»;
Raskastakin ruumiillista työtä Rautell teki. Hän kaatoi itse puut metsästä ja hakkasi haloiksi, kaivoi ojia pellolla ja teki itse pappilan
maantieosuuden.
Hänen tärnäntapaisiin
harrastuksiinsa
lienee
syynä osalta hänen heikkorakenteinen
ruumiinsa, jota hän 'niin
koetti karaista ja' vahvistaa .
. Ahkera viulunsoittaja niinikään

oli pastori

Rautell.

Häissä

hän itse usein soitti ensimäisen tanssin.
Myös opetti hän toisia
soittamaan; m.m. Erkkalan Antti, joka aikoinaan oli pitäjän etevin pelimanni, oli Rautellin oppilaita. - Tekipä Rautell itse viulujakin. '
Paitsi soittoa oli pastorilla muitakin taiteellisia harrastuksia:
hän maalasi
tauluja.
Somerniemellä on vielä Huuvan talossa
kaksi Rautellin maalausta, joista toinen esittää Hämeenlinnan
kaupunkia ja toinen Jakkulan tiheää ryhmäkylää sellaisena, kuin
se oli ennen paloa.
,RautelI opetti myös pappilassaan halukkaita nuoria kirjoittamaan ja koulutti Somerniemelle
kanttorinkin,
Vaseniuksen,
joka sittemmin piti kiertokoulua pitäjässä monet vuodet.
Posti-
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toimistoa Rautell
hoiteli pappilassaan, ja se onkin sitä perua
vielä nykyäänkin
Jakkulan kylässä, vaikka tämä on syrjässä
valta tiestä ja pitäjän keskuksesta.
Yleensä oli Rautell hyvin kansanomainen muutenkin kuin
työnteoissaan. Enimmäkseen hän kulki jalan kirkkoon paitsi talvisaikaan, vaikka pappilasta oli sinne melko pitkä matka. Kesäisin hän kuljeskeli paljain jaloin. Seurakuntalaisten
ei suinkaan
tarvinnut arastella pappiaan, hän kun oli niinkuin muutkin vain.
Häissä hän esim. tavallisesti ainakin kerran tanssitti morsianta,
hän olikin »köykänen kuin hyttys' vaan». Ryssänlehtiä Rautell
poltti piipussaan, jonka hän esim. lukusissa sytytti yksinkertaisesti totosta ottamallaan hiilellä. - Toiset eivät oikein voineet
käsittää tällaista papin käytöstä, he »ottivat sen sukkelaksi», toiset taas arvelivat, että Rautell oli juuri sopiva pappi pitäjään kansanomaisuutensa vuoksi.
Toisaalta Rautell ei yhtään »ottanut hyvää», jos häneltä kyseltiin, minne hän meni ja mitä hän teki, kuten ihmiset tuppasivat
tekemään, kun näkivät papin menevän lapio tai kirves olalla tai
seisoskelevan kynän ja paperin kanssa jossain sillalla tai tiellä.
Vanhempana tuli Rautell sellaiseksi, että hän »puheli ittellensä»
yksin kulkiessaan ja »muisto» tahtoi myös mennä vähään. Kerran hän lähti pyhäaamuna tapansa mukaan aikaisin noustuaan
kirveskynä kädessä metsään hirsiä veistämään.
Onneksi sattui
pappilan vuokraaja paikalle ja kysyi, että eikös kirkkoon mennäkään.
Kyllä silloin tuli Rautellille kiire kotia ja sitten kirkkoon.
Rautellin jälkeen ei Somerniemellä ollutkaan pitkään aikaan
oikein »istuntopappia».
Oli vain väliaikaisia koko rivi. Näistä
on jäänyt

erikoisesti kansan mieleen Rautellin jälkeinen Kalke
sma pappina, joka keinut hävitti.
Hän näet ei
yhteisiä kyläkeinuja, joilla nuoriso iltaisin kerääntyi

(1895-1897)
suvainnut

iloa pitämään, vaan meni kerran
keinut. - Kalke se myös tahtoi
1898 Eleniuksen ollessa pappina.
oloaikana (1897-1899) tapahtui

vihaisena ja omin käsin hajoitti
urut, jotka tosin saatiin vasta
Tämän lyhyenä Somerniemellä
myös kauhea Jakkulan kylän
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palo kesällä 1897 eräänä pyhänä. Elenius oli par'aikaa saarnastuolissa, kun kirkkoon tuotiin sana, että J akkula palaa. Elenius
kysyi hätääntyneenä: »Käykö tuuli pappilaan päin?» - Ja pappila paloikin muitten mukana. Eivätkä pelastuneet kirkonkirjatkaan, joita Rautell oli erityisesti varonut. Hän oli säilyttänyt
niitä sellaisessa paikassa, että ne ulkoa käsin ikkunasta voi hyvin
saada, ja aina pappilasta poistuessaan oli varoittanut, että jos
tulisi tulipalo, oli kirkonkirjat ensimäisenä pelastettava.
Vaikka somerniemeläisillä monia vuosia oli sellainen pappi
kuin Rautell, juurtui heihin kuitenkin käsitys, että papit olivat
herroja, ja että heitä täytyi pelätä. Kun pappilaan meni, »niin
kyllä sai katsoa, mihin jalkansa ensin astui». - Tämä pelko johtui Someron papeista, joiden pappilassa kappeliseurakuntalaisetkin joutuivat asioimaan. Esim. kuulutuskirjat oli haettava SomeroIta, ja sinne vietiin talosta .Iehmä, kun isäntä tai emäntä kuoli.
Yleensä maksettiin palkka Someron kirkkoherralle,
ja pitäjänapulainen sai siitä sitten osansa.
Kirkossa kuulutettiin, milloin oli »papinottopäivä», ja silloin
talollisten täytyi viedä viljaa pappilaan: ruista ja ohraa.
Myöhempinä aikoina oli joku vuosi, kun vietiin myöskin voita naula
joka lehmäItä. Kerran pappi haukkui erään miehen tuomaa voita
huonoksi. »Kyllä se voi hyvää on, kun vaan sais' tarpeekseen»,
vastasi mies. Vallan vanhaan aikaan oli kerrottu papin kulkeneen pitäjällä itse palkkaansa keräämässä.
Talkoissa käytiin omassa pappilassa: sontatalkoissa ja kesänkyntötalkoissa.
Eri kylillä oli eri velvollisuuksia.
Esim. OinasjärveItä vietiin heiniä pappilaan, mutta Jakkulasta ja Viuvalasta
käytiin kyntämässä.
Talkoolaiset saivat ruuan pappilassa, juhdat myös ruokittiin.
Palkanviejille ei sen sijaan aina annettu
edes kahvia. - Rahapalkkaa maksoivat torpparit ja eri-ihmiset
n.s. pääsiäisrahaa,
joka kerättiin lukusissa.
Sitä pyydettiin
markka, viisi penniä »huushollilta» ja annettiin sitten takaisin
penni. - Kerran eräs mies saadessaan penninsä takaisin sanoi:
»Tattis». - »El tattis ole mikään kiitos», huomautti pappi. »Ei permikään ole mikään raha», tuumi mies.
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Aina kun pappilassa käytiin, mentiin sinne
juusto kainalossa.
Ei sinne juuri kukaan paljain

kyläkakku
tai
käsin mennyt.

Mutta aina ei suinkaan valittu pappilaan' parasta viemistä, vaan
otettiin siksi usein homehtunut ja käpristynyt leipä ja kuivunut
juusto. Samoin oli laita lehmän, joka piti isännän tai emännän
kuoltua viedä, pappilaan jokaisesta talosta, missä oli yli kuuden
lehmän. Kyllä siksi valittiin kaikkein huonoin rääsy, mitä karjassa oli. - Kerran kun eräs isäntä tuli ilmoittamaan emäntänsä
kuolemasta, pappi huomautti, että olisi pitänyt tuoda talon seitsemäs lehmä hänelle. »Kyllä .minä sen tiesin, mutta minä myin sen
ennen vaimon kuolemaa»,
, Lukuset

vastasi isäntä.

olivat yksi vuoden' suurimmista

tapauksista.

Sanot-

edellä hän kiersi pitäjässä sitä itse nostamassa.
Sanottiin, että
lukkari kävi »[oulumuonallaaris
tai että hän ajoi »joulupaisteillaan tai joulukestiaän».
Hän sai viljaa, leipää, lihaa ja mitä mistäkin paikasta annettiin, hyvänahkaisemmat
antoivat pellavanmykyriäkin. - Joinain suurempina juhlina, jolloin kirkko oli
väkeä täynnä, sai lukkari koota koI ehdin itselleen.
Kyllä hän
silloin piti aina tarkasti varalla, kuka pani hopearahan kukkaroon ja nyökki kovin tälle kiitokseksi; joka taas antoi kuparirahan, siitä hän ei ollut tietääkseenkään.
Yleensä papit eivät ennen kulkeneet pitäjällä muuta, mitä
sairaitten ja kuole vien tyk'ö haettiin ,sek~ lu~usissa,Sanottiin~
kin, että »pappi saarnaa pyhänä niinkuin jakkulaiset elävät viikolla». Pappila kun oli Jakk~lassa, eikä' p'a~pi'ti~tänyt
~uista
kylistä mitään.
' ,
"
,'.
Lukuset olivat iyksi vuoden~uurim~ista.
tapauksista Sanottiin, että oli kolme kovaa vuodessar u-iihentappo, hakotarha
ja
lukuset,
, ,Pitäjä oli jaettu

lukulääneihin

eli »kuntiin»

niin, että taval-

lisesti .kaksi kylää luki yhdessä.
Lukuset piti vuorollaan sitten
kukin talo.. Kopilan ja Palikaisten lukuset olivat aina kartanossa.
Lukuset alkoivat tavallisesti siinä.kynttilänpäivän
aikoina. Lukusia kiersivät pitämässä Someron kirkkoherra"

kappalainen, ja luk-
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kari oman pitäjän papin ja kanttorin kanssa, Usein otettiin vielä
joitain sivull,isialdn luettamaan lapsia.
Lukuset alustettiin ensin virrellä, sitten pidettiin rukoukset,
jolloin vanhempaan aikaan kansa ipolvistui tuvan permannolla.
Tämän jälkeen alkoi luettammen.
Rovasti istui tuvan pöydän
takana ja huusi, »kuinka talot, oli järjestyksessä kirjaan tällätty
ja al,amaiset,kllinne
oli talon päällä». Talon wäet alustalaisineen nim., Iuetettiin vuoronsa perään.' Kansaa oli tavallisesti
lukusissa niin paljon, ettei tahtonut huoneisiin mahtua, ja luettajia oli kamarissa ja salissakin vielä, .Kanttorit ja jotkut siviliihmiset .Iuettivat .lapsia ja papit aikuisia.
Ihmiset pelkäsivät niin, että tärisivät, sillä papit pauhasivat
kovasti, jos .ei osattu. Vallan vanhaan aikaan sanottiin kulj etetun jalkapuuta lukusissa ja siihen monen joutuneen huonosta
lukutaidostaan.
Myöhemminkin vielä rangaistiin isojakin ~hmi-:
siä m.m, taivuttamalla pöydän alle. Monet, valmistivat itseään
jo kauan edeltäpäin Iukusiin, mutta toisilta jäi valmistus Ihan
viimeiseen hetkeen,
Tällöin saattoi käydä niinkuin jollekulle
miehelle, joka luki; koko yön ennen lukuspäivää, mutta meni niin
sekaisin; ettei lukusissa osannut yhtään mitään.
Ensin Iuetettiin aikuisia sisältä ja sitten ulkoa.Sisäh.j.ku
kävi usein. kankeasti ja kyllä kirjat vapisivat käsissä. Toiset olivat niin ..rohkeita, että sanoivat, etteivät näe laseillaan, mutta .silloin saattoi .pappi ärjäistä., »Ei niillä silmillä ole .koskaan- nähnyt».
Ulkolukua sai kanssa .kovin pelätä, viekkaat koettivat selviytyä
sanomalla nopeasti perässä, kun pappi auttaakseen

sanoi edellä,

ja olivat kovasti .osaavinaan.,.
Varsinkin Someron pappien sanotaan olleen oikein häijyjä
lukusissa, uhkasivat kieltää ripeilläkin käymästä ja nimittelivät
vaikk a.imiksi taitamattomia,
Eipä ihme, .että jokukiri mies pelkäsi niin, että muoto vallan muuttui, oli niin valjennutkin, .ettei
yhtään punaa ollut ja.oli vain »niinkuin putti nurkassa».
Eikä
hän . osannut . puhuakaan kenenkään kanssa, .vaikka mitä olisi
kysynyt, :ennenkuin -vasta c tiellä .kotia tultaessa ..' ~ Maaherran
Anni Jakkulasta taas puolestaan sydämistyi kerran niin pauhaa-
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vaan pappiin, että ei hän sen papin aikana mennyt enää ollenkaan lukusiin, vaikka ei hänellä itsellään ollut mitään pelättävää.
Kyllä sitä ennen yleisesti peljättiin pappia niin, että mahdetaanko nyt peljätä Jumalaa niin paljon. - Kartanon herrat kyllä
olivat kaikkien pää, pappienkin.
Kopilan kartanon »Toolella»
oli Liljanteri-niminen
kuski- ja pikenttipoika, jonka kirkkoherra
oli kerran lukusissa pannut pöydän alle ja käskenyt toisten sylkeä ja sylki itse. Kun »Toole» kuuli tästä, tuli hän kohta ja käski
Liljanterin pois pöydän alta, eikä antanut papeille mitään kestitystä, kuten tapa olisi vaatinut.
Lukusiiri
oli määrä tulla joka kolmas vuosi kuitenkin, ja
melko hyvin ihmiset noudattivat tätä, mutta kyllä toisinaan täytyi panna joitakuita kotoakin hakemaan, kun eivät tulleet määräaikaan.
Jotkut peloissaan menivät kotoa pakoonkin, kun olisi
pitänyt lukusiin mennä.
Lapset vietiin lukusiin kohta, kun oppivat »aanpuastavat»
ja vähän tavausta.
Pienimpiä tavautettiin
ja isompia luetettiin
sisältä. Lapset tietysti olivat myös peloissaan lukusiin menosta,
kun heitä kotona oli peljätetty jopa jalkapuullakin. - Ne, jotka
ensimäistä kertaa lukivat lukusissa, saivat »lukusetelin» ja se piti
tuoda aina rippikouluun asti joka vuosi lukusiin ja siihen merkittiin luku taito kolmen eri asteisilla merkeillä.
Parhaat lapsista
saivat palkinnoksi ja kehoitukseksi pieniä kirjasia. - Vanhempia pauhattiin kovin, jos lapset olivat huonoja lukemaan.
Luettamisen jälkeen pidettiin kyselmykset.
Aikuisilta kyseltiin kaikenlaisia raamatullisia asioita. Viimeiseksi ennen loppurukousta ja -virttä tiedusteltiin kunkin lukuläänin n.s. kylänvanhimmalta, oliko mitään erityisempää muistutettavaa
kyläläisten elämään nähden ja sitten nuhdeltiin ankarasti, jos oli tarvis.
Lukusissa kerättiin myös paitsi pääsiäisrahaa kirkkoonottamusrahat.
Vallan vanhaan aikaan kestittiin lukusissa kaikki kansa. Oli
pitkät
pöydätkateUuina,
ja papit istuivat muiden joukossa.
Lukupäivällisillä oli monenlaisia ruokalajeja, mutta pidon paras
ruoka oli juotava,

sahti, joka oli »niin hyvää, että huuliin

otti,
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se oli niinkuin siirappia»,
Ennen oli tapana tarjota myös viinaa
lukusissa ja sen vaikutuksesta
juuri usein papit niin pahoiksi
tulivatkin. - Mutta kun tällainen kestitys viivästytti kovin itse
toimitusta, pyysivät papit, ettei lukupitoja järjestettäisi
samana
päivänä, jona luetaan, ja tulikin tavaksi pitää pidot vasta seuraavana päivänä.
Lukupäivänä
annettiin koko väelle vain kahvia
heti aamulla ensimäiseksi ja papeille ehkä kammarissa ruokaa.
Seuraavana päivänä kokoontui taas lukusväki, ja pidettiin lukupidot. Myöhemmin tuli sellainen muutos, että vain talolliset ja
torpparit perheineen osallistuivat lukupäivälliseen.
Kesällä pidettiin n.s. katkismussaarnoja,
joita kutsuttiin myös
suvilukusiksi.
Joka
lukukunta
tuli vuoropyhällään
kirkkoon,
jossa pappi ensin piti saarnan joku katkismuksen kohta tekstinä,
sitten kokoonnuttiin keskikongille kahden puolen, ja pappi käveli
hiljakseen edestakaisin keskellä kysellen saarnan johdosta.
Rippikoulu
alkoi syksyllä
ja sitä kävi tällöin kukin niin
kauan, että osasi vähän katkismuksen
päästä päähän.
Jos oli
oikein hyvä, saattoi syksyllä selviytyä parissa päivässä. Keväällä
oli sitten toinen »löysi». Tällöin oli kaikilla sama määrä, tavallisesti neljä viikkoa; 3-4 päivää viikossa, väliin vain kaksikin.
Tytöt ja pojat kävivät yhtaikaa.
Ennen oltiin ankaria rippikoulussa.
Jos vain oli paha ja Ilkivaltainen, niin kohta jätettiin toiseksi vuodeksi, puhumattakaan
siitä, jos oli laiska, tai muuten ei osannut mitään. Koettiharr kyllä
joku pappi saada vallattomia poikia järjestykseen
niinkin, että
huiteli heitä päähän isolla raamatulla.
Moni sai käydä oikein
useampana vuotena rippikoulussa, puhuttiin »kolmen- ja neljänkarjasista» ja olipa »viisikarjasiakin härkiä», jotka siis saivat olla
peräti viisi vuotta rippikoulussa.
Papilla oli myös
loin kun Rautell piti
laa, ja lapset saivat
koululapset pappilan
oli sopivaa työtä -

tapana panna rippikoululapsia
työhön.
Silensimäistä rippikouluaan, korjailtiin pappitässä olla avussa.
Keväisin aina pantiin
»pakkaa käväsemään» ja yleensä mitä vain
saivathan tytöt kartata villojakin.
Ei siksi
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päivittäin montakaan tuntia oltu pappilan vinttikamarissa,
jossa
keväisin luettiin; syksyllä oltiin taas pappilan tuvassa.
,
Rippikoululaiset toivat ainakin ensi kertaa. tullessaan tuomisia pappilaan, kuten yleensäkin oli seurakuntalaisilla
tapana.
Kerrottiinkin papin rouvan sanovan: »Täytyisalkaa
rippikoulu,
että sais munia». Huono-oppiset toivat voita, juustoja, munia
ja mikäjnitäkin
tämän tästä auttaakseen siten luokalta pääsemistään.
Juhanina lapset tavallisesti laskettiin edes, joskus myös. kolminaisuudensunnuntaina.
Tällöin oli kirkko koristettu koivuilla
ja harakanvarvasköynnöksillä,
joista ripustettiir: renkuloita ,saarnastuolin ja lehterin reunalle. Kirkon kuuraaminen juhaniksi oli
vuorotellen kunkin luku läänin huolena.
r
Rippilast~n puku oli ennen aina musta. Kellä ei ~ilut varaa
hankkia' rippipukua itselleen, meni laina vaatteissa ;ipilIe: . Rippi,

koulu 011yleensä yhdistävä side.
oli käyty yhdessä rippikoulu.

'

l'

.

<

,

,

Oltiin nii~kui~ s~kul~isia, kun

Juhanina oli sitten' kirkko' täpötäynnä väkeä samoin kuin
jouluna ja kirkkojuhlina.'
Kolminaisuuden päivää on Somerniemellä vanhastaan pidetty suurimpana pyhänä.'
'Yleensä käytiin ennen paljon enemmän kirkossa kuin nykyään. Nuorisokin teki usein pyhäisin huviretkiä naapuripitäjien
kirkkoihin. Jalkaisin sitä vain »siapattiin» mennä pitkiäkirrmatkoja kirkkoon; tällöin otettiin vähän evästä myös mukaan.
Lapset otettiin jo vallan pienenä mukaan kirkkoon.
Ainakin jouluna vietiin sellaisiakin, jotka vain' .parkuivat »kynttyliä
vahtaamaan».
Jouluna olikin kirkko kovin koristettu kynttilöillä.
Käytävän yli kulkivat kaaret, joissa kynttilät paloivat.
Kanttori oli ennen joulupyhiä kiertänyt pitäjällä »kirkon kynttyliä»
keräämässä saaden itselleen joka· paikasta yhden kynttilän. Lisäksi toivat
monet itselleen kynttilän kirkkoon nähdäkseen
paremmin veisata; jouluna kumminkin .oli jokaisen »nokan alla
kynttylä» ,
Kirkkoon panivat kaikki aina paremmat vaatteet olleen, ja
yleensä piti .vaatteet uudistaa kirkossa. Naiset tulivat kirkon luo

43
asti suvella kengät. kädessä ja kirkkosilkki
virsikirjan
kanssa
. kainalossa.
Kirkonaidan ulkopuolella he sitten vaihtoivat pääliinaa ja vetivät kengät jalkaan, ja taas kun kirkkotarhasta
ulos
tultiin, otettiin silkit pois. Talvella käyttivät monet markkinoilla
myytäviä virkattuja, kirjavia villamyssyjä silkin alla, ettei tämä
hikeentyisi,
Lapsilla javarattomammilla
vanhemmilla
naisilla
oli karttuunililnat
kirkkoliinoina., - Suvella käytti naisväki suuria, ohuita, kaunisvärisiä »mirrnoffisaaleja», joiden hapsut voivat
riippua. maahan asti. Saalit olivat useimmiten suurenkukallisia
ja niitä piti kultanuppinen tai muuten koristettu neula kiinni sekä
kaulan kohdalla että rinnalla .
.Hipilläkävijät
vasta
oikein kauniisti· olivat puetut, lapset
heitä aina, »miälis vahtasivat»,
Rippihame oli mustaa kiiltävää
vihtoriinia ja päässä oli koreanvärinen
silkkinen »neeti» (kovitettu kupukka),
josta vielä roikkui takana leveä pitsi. Neeti
otettiin
pois kotimatkalla
päästä ja kuljetettiin sitä pienessä
rasiassa. Rippikoulutytöt pitivät kotia astineetitpäässään.
Kirkossa :oli ennen aikaan kovin .kylmä, kun ei· ollut lämmikelaitteita.
Aika kopina kävi.i.kun kaikki kopottelivat jalkojaan. Pappi. oli turkit. päällä alttarillakin; olisi. ollutkin »hirmu
paikka» niitä hellittää, kun oli niin kylmä, että »kipinditti ja
ikkunat oli valkoset jääsä».
Seurakuntalaisilla
oli niin. paljon
vaatetta päällä, että olivat vallan kankeita, miehillä ,oli »tulupit»
kirkkaanpunaisine. vöineen ja päällyssaappaat niinkuin kaupunkimatkalla ainakin.
Kirkossa istuttiin ennen tarkasti miehet oikealla ja naiset
vasemmalla puolella takaa katsoen.
Lapsetkin tiesivät tämän
järjestyksen visusti, niin että km). pieni Olga-tyttö opääsi kerran
setänsä »tuluppien» sisällä pakkasella kirkköor; .ja sai istua siellä
lämpimässä
koko
etteihän menekään

jumalanpalveluksen
alan, .sanoi hän kotona,
enää koskaan Oskari-sedän.kanssa
.kirkkcon,

koska tämä ei vienyt
Somerniemeukirkossa

häntä .ihmisten puolelle.":Muuten- ei
enää muisteta kyläin välista.penkkijärjes-

tystä., Herrasväen, Palikaisten [aKopilan kartanon" penkit" vain
olivat erittäinetumaisina,
ja niissä oli oikein ovet. ,Niistä; sanot-
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tiin, että ne olivat muuten tyhjät, paitsi rippipyhinä, jolloin tavallinen kansakin sai mennä niihin.
Urkuja ei ennen ollut, kanttori vain lauleli ja hän saikin
huutaa kovaa. Hänellä oli alttarin oikealla puolella pieni kaapin tapainen pönttö.
Usein menivät jotkut vanhemmat miehet
kanttorin
lähettyville
veisaamaan avuksi. Yhteen aikaan piti
kanttori kanssaan pöntössä laulamassa erästä pikku tyttöä, jolla
oli kovin hyvä laulun ääni. Sittemmin kun »urut» tulivat, ruvettiin kanttoria
kutsumaan
myös »urpuriksi» ja myöhempinä
aikoina lukkariksi.
Unilukkari oli varsinainen kirkonpalvelija.
Hänen nimensä
mukaisessa
virantoimituksessa
harvat häntä enää muistavat.
Kaikki eivät edes tiedä, mistä johtuu nimi unilukkari.
Ennen
oli kuitenkin unilukkarilla pamppu, jolla kalautti penkkiin, missä
joku oli nukahtanut pitkän saarnan aikana.
Sittemmin unilukkari passasi pappia auttaen »uniformuns tämän päälle ja kantaen
kuulutukset saarnastuoliin, sulki ja aukaisi kirkon ovet, ajoi koirat pois j.n.e. Lisäksi oli hän haudankaivaja.
Myös kukkaroa
hän ajoi 'kanttorin kanssa. Joka pyhä koottiin kolehti kahdella
kukkarolla,
joista toinen tuli vaivaisille.
Toiseen kukkaroon
ainakin pani jokainen

rahaa tavallisesti,

vaikka

ei muuta

kuin

pennin. »Siit saa sit taas kirkkoon kukkaropennei»,
sanottiinkin, kun saatiin jostain penninrahoja.
Keltiäisten kylän lapset
kävivät Kassan »äitillä» vaihtamassa itselleen pennejä kolehtia
varten. Kassan »äiti» piti nisukauppaa ja siksi hänellä oli tavallisesti pikku rahoja.
Kirkon »porstovassa» pidettiin ennen vanhaan jalkapuuta,
jossa rangaistiin huonosta lukutaidosta.
Vanhat ihmiset olivat
myös kuulleet puhuttavan, että kirkossa aikaisemmin oli palli,
johon rikollisia pantiin, esim. varkaita.
Yleensä pidettiin ennen pyhää kovin arvossa, ei ollut puhettakaan, että kukaan olisi tehnyt mitään työtä, mikä ei ollut aivan
välttämätöntä.
Taloissa palkollisväestä ne, jotka eivät olleet kirkossa, saivat kuunnella saarnaa, jonka isäntä luki. Lapsien tuskin annettiin leikkiä, ei ainakaan kirkonaikana.
N ukkuakaan ei
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sopinut päivällä pyhänä, sillä jos sen teki, tuli paholainen kiusaamaan. - Joulun ja pääsiäisen jälkeen oli taloissa tapana pitää
n.s. puolipyhiä - palkollisilla oli pari arkipäivää vapaata tavallisten pyhien lisäksi.
Somerniemellä on yleensä ollut vallalla evankeelinen suunta
niin voimakkaana, että. muut suunnat tai lahkot eivät ole menestyneet
juuri
nimeksikään.
N. 40-50 vuotta takaperin kulki
Sokea-Eljas saarnaamassa kylästä kylään, vaikka hän oli vallan
»näkemätöin». Hän oli juuri evankeelisen herätyksen keikeisimpiä henkilöitä aikanaan pitäjässä. - Somerniemellä on v. 1706
syntynyt Abraham Achrenius, jonka isä oli Someron pitäjänapulaisena ja asui Jakkulan kylän pappilassa.

Taikauskoa eli »paavia». -

Ihmiset olivat ennen kovin »paavilaisia» ja kirkko näytteli luonnollisesti suurta osaa heidän noitumususkossaan.
Esim. kirkkotarhan
siunattua multaa käytettiin parannukseksi syyhelmään.
Ja ripillä käydessään monet ennen ottivat
öylätin talteen taikakonstejaan
varten.
Kirkossa käytiin myös »tietäjissä», varsinkin varastetusta
tavarasta haettiin kirkonhaltijalta tietoja. Kun kiersi kolme kertaa kirkon ympäri selkä seinää vasten yölliseen aikaan ja sitten
löi oven päälle, tuli haltija avaamaan ovet. Kun haltija sitten
tervehti, täytyi olla puu tai rautapuikko kädessä ja ojentaa se,
muuten haltija likisti käden.
Sanottiin, että rautapuikossakin
voi näkyä haltijan sormen sijat.
Kirkosta ulos tullessa täytyi
hypätä kynnyksen yli tasajalkaa.
Haltijan sanottiin kyllä usein
tietäneen, mitä kysyttiin.
Mutta kerran kun »keskevarin» poika,
jolta oli rahaa varastettu, meni haltijalta tiedustamaan, sanoi
tämä:
»Se on työläinen saada takaisin, kun se on venäläisen
työtä, mutta lähetän sun vanhemman veljeni tykö» ja kohta oli
mies niinkuin
koirasteeri
toisen pitäjän kirkon »trampissa».
Täältä käskettiin hänet vielä vanhemman veijen luo, jolta vasta
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sai tiedon. Raha ilmaantui kyllä halkopinon rakoon,' mutta poika
sanoi,ettei toista kertaa mene tietäjiin, vaikka talo' menisi.
,Aarnihautoja oli ennen "paljon.
Ihmiset olivat uhranneet
aarteitaan lähteisiin tai maan sisään ja suurina juhlaöinä, juhaninja pietarinyönä, aarteet paloivat kirkkaalla liekilla, jolloin niistä
paloi ruoste pois. Yleisimmin oli aarre uhrattu sellaisilla sanoilla,
että 'se tuli teräksen voimalla ylös. Jos heitti terästä aarnivalkeaan, aukesi hauta. ~ Kerran hioi kaksi miestä viikattimiaan
heinäniitulla lähteen luona ja teräksen voiman vaikutuksesta tuli
kattila ylös lähteestä, että helisi. Mutta kun miehet menivät huutamaan muulle heinäväelle: »Kattila tulee», katosi aarre sen tien.
Eräs aarnihauta piti aukeemaan, jos sitä raapi seitsemän veljeksen kynsillä, ja kun otettiin seitsemän kukon kynnet ja raapittiin,
aukeni hauta ja löytyi taaloja. - Yhdeksän kukon veri piti joskus
vuodattaa haudalla saadakseen aarteen. Kerran eräs isäntä hautasi aarteensa sanoen: »Kun näillä kynsillä kraapitaan, niin tulee
ylös.» Hänen poikansa kuuli tämän ja isänsä kuoltua leikkasi
tämän kynnet ja sai aarteen. - Kun kaksosilla härjillä kynti aarnihaudan yli, piti aarteen tulla sahrain nokkaan. Ruottiniemen
nokassa kävi ketran näin; sahratkin olivat särkyä. -'- Jos näki
aarnivalkean
ja lähti koettamaan aarretta ylös, tuli matkalla
monta peljätystä: Helposti tuli sellainen kammo, ettei uskaltanutkaan mennä, vaikka olisi ollut useampia matkassa. Metsässä saattoi yht'äkkiä lyödä kiukkusen mällin puun kylkeen, tai harakka
ruveta nauramaan, mutta eihän se ole laita harakka, joka sydänyönä nauraa; Täytyi olla vahva veri ja usko, että 'Onnistui.
Monet paikato'vat
'saaneet nimensä aarnihaudoista,
kuten
Hevonkalman niittu, Pannunpyörre ja Arkkumäki, jota se; joka
sinne oli aarteen kätkenyt, kutsui puolestaan Aittamäeksi.

ten

Siihen aikaan kun ei vielä ollut kiertokoulujakaan,
täytyi lassaada alkeisopetuksensa 'muuta tietä. Ennen rippikoulua

ei tosin lapsille juuri muuta

opetettu

kuin lukutaito

ja jonkun
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verran katkismusta;, lisäksi ehkä raamatunhistoriaa.
Rippikoulussahan sitten vanhan ajan ihmiset saivat enimmäkseen kaiken
sen opillisen sivistyksen, mikä heillä yleensä tuli olemaan ja mikä
heillä lukusten avulla säilyi ja ehkä lisääntyikin vuoden mittaan.
Vanhempien .iniotena oli sii~ hankkia iapsUleen tavalla tai
toisella' lukut~ito hyvissä ajoin' ennen rippikouluun
me'noa ainaalkoi lasten alkeisopetus heidän, ollessaan 6-7tapahtui kotona tai jonkun 'vanhan mummon
' '
' .

ki~. Tavaliisesti
vuotiaita, Tämä
luona:

Kotona antoi lapselle tavallisesti
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äiti »pännän käteen» ja joh-
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datti häntä" sitten »puastavasta
puastav}~1.an»,;pitäen ensin, itse
»tikunriisteestä» tehdyn pännän alipäästä, kiinni oppilaan ,pi~äessä
yläpäästä. .Näin asetettiiI). p,ännä yhdessä ta~ka?ti, r~v1 riviltä
puastavan
"

alle, kunnes
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lapsi oppi itse »fyäräämään».
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koskaan opettivat lapsia lukemaan, vaikka he useimmiten ostivat
aapiskirjan kaupunkireisullaan.
Ensimäiselle lapselle vain tuotiin oma aapinen, seuraavat saivat oppia siitä ,sama,sta ja siksi se
täytyikin visusti säilyttää.
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'Aapiskil'ja, olikin 'ennen vahvaa tekoa .. »Pärmät» olivat kovin
lujat, mutta saattoivat .silti kulua rikki, jolloinrie paikattiin, Kirjan lehdet puolestaan olivat riiin paksut kuin' ainakin kaksi tavallista kirjanlehteä. yhteensä, Muuten oli aapinen kahdeksanlehtinen ja suunnilleen
katkismuksen
kokoinen,
paitsi että oli
leveämpi: Ensimäisellä »plarilla» olivat vanhassa .aapisessa »aampuastavat» sekä -isoina että pieninä ja vielä erikseen »Vocales»
eli äänelliset» ja »Consonantes» eli »äänettömät Bokstavit» sekä
»lukumerkit» eli numerot. Teksti alkoi Isämeidän-rukoukseHa
ja
oli kauttaaltaan
hengellistä -'- siihen kuuluivat käskyt, lukuisat
rukoukset y.m. Viimeisenä oli Herran siunaus: Aakkoset oli joka
aukeamalla sivujenyläreunassa.
Kaikkein viimeisellä sivulla oli
kukko,' joka näytteli hyvin tärkeätä osaa monenkin lapsen lukutouhuissa:
Ensirmä-tulf
lapsen oppia siis »aampuastavat».
Jos tällöin
huorriattiin, ettei hänellä ollut minkäänlaisia harrastuksen: ja oppi-
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misen alkeitakaan, jätettiin koko homma seuraavaan vuoteen.
Eihän ollut mitään kiirettä kouluunkaan.
Kirjaimet piti sitten oppia tuntemaan sekä etuperin että takaperin ja luettelemaan, koska vain kysyttiinkin. Vasta tämän jälkeen alkoi tavaus. Isämeidästä kun siis alettiin, tavattiin siis: »ii
sano ii, äs ää sä, isä, äm ee ii mei, dee ää än, meidän, isä meidän».
keen alkoi tavaus. Isämeidästä kun siis alettiin, tavattiin siis: »ii
Myöhempinä aikoina sanottiin: »ii on ii». Kun näin perusteellisesti oli opittu tavamaan, siirryttiin sisälukuun, jota usein jatkettiin aapiskirjan jälkeen katkismuksesta.
Oppiminen ei tietenkään ollut kaikille vaivatonta, eikä aina
edes mieluista. Monta kertaa kävi äiti oppilastaan tukkaan, mikä
tapahtui varsin mukavasti, kun lapsi tavallisesti istui aapiskirjoineen ja pännineen pikku tuolilla vieressä, kun äiti kehräsi - kelläpä äidillä sitä olisi aikaa ollut uhrata pelkkään opettamiseen.
Aina ei tukkapöllykään auttanut, varsinkaan laiskuuden vaivatessa. Tällöin otettiin »vittat» esiin ja »paras se olikin» - ainakin
60-70 vuoden perästä asiaa arvostellen oppilaankin mielestä.
Toisia - ehkäpä useimpia - lapsia vieteltiin kukolla. Sanottiin: »Kun tohon ja tohon asti lujet, niin kukko munii». Ja munihan se kukko. Aamusella oli lasten ensimäinen toimi herättyä
juosta katsomaan »kukkoin työtä». Yöllä olikin aapiskirjan väliin
ilmaantunut sokerinmurunen tai korpunpalanen, jotka entisajan
lapsille vastasivat karamellejä ja leivoksia. Välistä taas muni
kukko rahaa, tuskin koskaan enempää kuin viispennisen.
Heti kun »aampuastavat» ja Isämeidän oli läpikäyty, oli lapsi
valmis lukusiin vietäväksi taitojaan näyttämään.
Läheskään joka paikassa eivät äidit joutuneet itse lapsiaan
opettamaan,eivätkä
kaikki siihen kyenneetkään, sillä eihän lukutaito ennen ollut kovinkaan korkealla kannalla. Ja muutenkin
jos kylässä oli joku, joka otti lapsia opettaakseen, lähettivät vanhemmat mielellään pienokaisensa vieraitten kouluun. Yleensä
olivat vanhat mummot lastenopettajina.
Kuitenkin esim. Tiensuun Miinan ja Juhon pienenä ollessa kävi heidän äitinsä luona
kylän lapsia »aampuastavia» opettelemassa.
Ja siinä, toisten
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opettamista kuullessaan Miina ja Juhokin oppivat jopa tavauksenkin, ennenkuin he olivat kirjaa käteenkään saaneet, että olisivat edes kirjaimia tunteneet.
He tavasivat ulkoa vain ja kykenivät toisiakin »viisaamaan».
Oinasjärven lapset kai järjestään
opetti ennen muinaisin
lukemaan vanha pikkutuvan Leena. Hän oli jo n. 70-vuotias ja
elätti itseään kehruulla y.m. pikku ansiolla asuen tupasessaan,
jonne joka vuosi kerääntyi lapsilauma saamaan tärkeätä lukutaidon opetusta.
Leenalla oli ollut syöpä toisessa poskessa, joka oli vikuuttunut niin pahasti, että hän »tempas kaffeekin pillin kans». Leenan
ulkomuoto saattoi aluksi peloittaa lapsia, niin että ne parkuivat
kovin, kun äiti ensi kertaa talutti heidät Leenan tuvalle ja jätti
sinne. Mutta kun Leena piti paljon lapsista ja osasi mainiosti
opettaa heitä, niin lapset pian unohtivat pelkonsa ja kiintyivät
häneen. Mielihyvin he menivät päivittäin aapiskirja ja pännä
kourassa Leena-musterin
luo, missä sitten kuorossa opeteltiin
tavausta ja- sisälukua. Jotkut tuppasivat vielä salaakin käymään
siellä sitten, kun kotona katsottiin opin jo riittävän ja pantiin
lapsi työhön. Lasten suureen opinhaluun oli tietysti suurena
syynä myös hauskuus toistensa seurasta.
Leenalle palkkioksi lähettivät vanhemmat silloin tällöin kyläkakkuja, voita, munia, pellavia ja mitä milloinkin. Näiden vieminen' oli lapsille sangen mieluista. Rahapalkkaa ei muillekaan
lastenopettajille maksettu lainkaan.
Leenan jälkeen opetti Oinasjärven kylässä lapsia Atoniikka.
Hän oli nuorena ollut Hirsjärven kartanossa teijana. Vanhoilla
päivillään hän muutti Somerniemelle, missä elätti itseään käsitöillä. Atoniikka kehräsi, teki niisilankaa, sitoi niisiä, kutoi sukkanauhaa ja »pikku tirkkua», josta tehtiin sängynpeitteitä y.m.s.
Hän kulki myös kaupalla valmistamiaan tavaroita ja kerran tällaisella kauppamatkalla
rosvot olivat tappaa hänet metsätaipaleella, mutta hän pelastui suureen taajaan metsään, missä piileskeli koko päivän.
Paitsi että Atoniikka opetti lapsille lukutaitoa, piti hän heille
4
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myös pyhäkoulua. Hän oli sangen lapsirakas kuten Leena-muorikin. Suvella hän usein keräsi lapset mukaansa marjaan ja Iöydettyään hyvän marjapaikan istuutui itse kannon nokkaan nauttimaan lasten iloisesta poimimisesta.
Yleensä oli Atoniikka hyvin pidetty pitäjässä. Hänellä oli
paljon ystäviä, vielä nykyäänkin hän elää monen mielessä kauniissa muistossa. Kuolinvuoteellaan toivoi Atoniikka lapset haudalleen, mutta pahaksi onneksi sattui hautajaispäiväksi niin kylmä
ja kolea sää, että vain muutamat

lapset tarkenivat

haudalle.

Vesanojan kylässä ja Keltiäisissä opetti yhteen aikaan lapset
lukemaan kunnanhoidokki Liisan Kustaa. Hän oli vanha, työhönkykenemätön,
vuorokausikaupalla
kiertävä vaivainen. Kustaa
viipyi taloissa aina manttaalin mukaan eri pitkän ajan. Pari kolme vuorokautta oli keskimäärä, mutta ei sitä aina niin tarkkaan
noudatettu; toisissa paikoissa sai viipyä kauemminkin. Jos talossa
sattui olemaan 6-7-vuotiaita
lapsia, tehtiin päreestä pitkä tikku,
jonka Kustaa otti käteensä, pieni Iita tai Eeva piti kätöstään Kustaan suuren kouran päällä ja alettiin opetella »puastavia» aapiskirjasta, Kauniilla tavalla päätti pitkän päivät yönsä vaivas-Kustaa johdattaessaan lapsukaisia tiedon alkeille ollessaan itse jo
ihmisten vaivoina ja vastuksina.
Noin 50 vuotta sitten tuli Somerniemelle kiertokoulu. Ensin
piti sitä parin vuoden ajan Regnaatta, joka oli oikein omistautunut tälle alalle ja kiersi monissa pitäjissä lapsia opettamassa. Hän
oli hyvin uskonnollinen mieleltään, järjesti pieniä kokoustilaisuuksia, joissa itse saarnasi.
Regnaatta piti lapsia ankarassa kurissa. Hänellä oli tapana
rangaistukseksi panna kuoppaan, jollainen ennen oli joka tuvan
permannon
alla. Kerrankin
Oinasjärvellä
joutuivat
melkein
kaikki kuoppaan, 'kun olivat menneet katsomaan haaskalta ammuttua sutta sen sijaan, että olisivat tulleet suoraan kouluun. Mutta kerran kun poikia taas oli kuopassa, oli heillä veitset taskussa ja he veistelivät ja söivät kaikki »[uutit» kuopasta. Tämän
jälkeen jäi kuoppaanpano vähemmälle. Toisinaan saattoi Reg-

51
naatta määrätä pahankurisen tai laiskan lapsen nurkkaan seisomaan tuokkinen päässä ja ranstakka kädessä.
Hyvä opettaja Regnaatta kuitenkin oli ja sai vanhoilla päivillään valtionpalkinnonkin tunnustukseksi työstään. - Hänen jälkeensä piti Somerniemellä monet vuodet kiertokoulua kanttori
Vasenius, jonka pastori Rautell oli kouluttanut kanttorin virkaan.
Kiertokoulu kulki lukusten perässä ja kesti viitisen viikkoa
kerrallaan.
Kertojat:
Kalle

Aalto,

Kopila,

!ida Ahlqvist,
Kustaa
Eeva

Hamppula,
Höglund,

Mari Laakso,

Viuvala.
Oinasjärvi,

Lehtinen,

Leena 'Lehtinen,
Kustaa
Miina
Tilda

62 v.

Jakkula.

Emma Lang, Viuvala,
Kalle

73 v.

Viuvala,

Lepistö,
Nikander,
Nikander,

Juho Rantanen,

69 v.

71 v.

Palikainen.
Palikainen,
Viuvala,

Oinasjärvi.
Viuvala,
Jakkula.

Eedla

Saarinen,

Oinasjärvi,

Juho

Savolin,

Petronella

Salin,

Oinasjärvi,
Oinasjärvi,

Vasenius,

Olga Vilenius,

75 v.

Jakkula.

Miina Rantanen,

Amanda

92 v.

73 v.

70 v.
59 v.
71 v.

Mäyrämäki,

Oinasjärvi,

53 v.

70 v.

Somer niernen

vanhoista
nalrnatavoista
sekä kuolemaan liittyvistä menoista
ja uskomu ksista.
Kirj. Sirkka Similä.
1. SOMERNIEMEN

VANHOISTA

NAIMATA VOISTA.

Sulhastaikoja.
Kun nuoret tytöt halusivat raottaa hieman tulevaisuuden
verhoa saadaksensa tietoa tulevan elämänkumppaninsa
nimestä,
ulkonäöstä y.m. sekä siitä, milloin joutuivat naimisiin, niin he
tekivät seuraavia pikkutaikoja:
Uudenvuoden yönä leikeltiin paperinlappuja,
joihin kuhunkin kirjoitettiin jonkun pojan nimi, laput pantiin sitten paperipussiin tyynyn alle. Aamulla otettiin pussista yksi lappu, joka sitten ilmoitti, oman kullan nimen.
Laskiaisena nostettiin tolloo. Kahvikuppien alle oli kätketty
erilaisia esineitä, jotka kukin ennustivat
vuoden tapahtumia.
Niinpä se, joka nosti sormuksen, pääsi sinä vuonna morsjameks,
avaimen nostaja joutui emännäksi j.n.e. Tolloa eli rohtintukkoo
oli naimattoman varottava saamasta, sillä se ennusti pienokaista.
Laskiaisiltana syötiin pyödän alla »kyyreilläs»
(toisen tiedonannon mukaan huoneen joka nurkassa)
yhdeksän silakkaa
»hännät erel». Kun yöllä kovin janotti, tuli sulhanen vettä tarjoamaan.
Laskiaisehtoona mentiin myöskin sikalätin oven taakse kysymään: »saankos mää tänä vuan miästä?»
asianomainen sai elää hyvässä toivossa.

Jos sika röhkäsi,

niin
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Juhanina käytiin »ohran orhai sitomas». Haettiin sellainen
»pesä», missä oli viisi orasta noussut yhdestä jyvästä. Nämä oraat
leikattiin yhtä pitkiksi, sidottiin kukin erivärisellä langalla,jolla
jokaisella oli oma merkityksensä: vihreä »tiäsi» häitä, punainen
iloa, musta murhetta, valkoinen kuolemaa ja ruskea tai keltainen
pikku vauvaa. Se oraista, mikä yön aikana oli eniten kasvanut,
ilmoitti, mitä vuoden aikana oli odotettavissa.
Edelleen juhannusaattona
tehtiin veitsellä maahan kolme
kuoppaa, joista yksi merkittiin elämän, toinen kuoleman ja kolmas morsiuskuopaksi.
Se turvekappale, mikä kutakin kuoppaa
tehtäessä nousi, laskettiin hiljaa takaisin kuopan päälle. Sitten
kun aamulla tarkastettiin »orhai», niin samalla katsottiin kuopat:
»nes seuras yhteen asjaan». Mistä kuopasta elukka löytyi, niin
sitä sit oli».
Jos juhanina meni keskellä yötä alasti pihalle, näki siellä
tulevan miehensä.
Juhaniyönä tytöt kävivät myöskin lakaisemassa lähteen ympäri, jotta siellä heidän tuleva miehensä olisi tullut vastaan.
Ruispellossa täytyi juosta kolmessa ojassa kolmeen kertaan
ja viimeisessä piti sulhasen tuleman »tervettään». Tytöllä oli tällöin rautapuikko kädessä, sillä sulhanen puristi niin kovasti, että
käteen olisi muuten koskenut.
Juhannuksena, mittumaarina ja Pietarin yönä käytiin kuutelemas joko semmoisen huoneen katolla, joka oli kolmasti muutettu tai niin suuren kiven päällä, ettei' sitä uskottu koskaan voitavan nostaa ylös. Myöskin kelpasi tähän tarkoitukseen kolmen
tien risteys. Jos tällöin kuului viulun' ääntä, niin se tiesi häitä,
kova paukkina tai ikäänkuin naulain lyöminen sensijaan ennusti
kuolemaa.
Kun keväällä kuuli käen kukkuvan ensi kertaa, oli siltä paikalta, missä silloin sattui seisomaan, otettava molempain jalkain
alta multaa, käärittävä se paperiin tai nenäliinaan ja pistettävä
pään alle yöksi. Jos näin teki, sai unissa nähdä tulevan aviomiehensä.
Jos pääsi sellaisen puun alle, missä käki juuri
omakseen miehen, jota silloin toivoi.

kukkui,

sai
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Rakastuttamiskeinoja.
Jos jollakulla
saada omakseen,

oli joku henkilö, jonka hän välttämättä halusi
käytettiin
rakastuttamistarkoituksessa
syättä-

m.ist. »Se on syätetty», sanottiin, jos joku tuli oikein »villiin toisem perää».
Jotkut olivat pitäneet

pullaa kainalonsa

sitten haluamansa henkilön syödä.
Rakastuttamistarkoituksessa
niinikään

alla ja antaneet
kierrettiin

sen

omenaa,

»konfähtii» tai muuta sellaista paljaan »emäruumiin» ympäri kolmeen kertaan vastapäivään ja syötettiin se sitten halutulle henkilölle. Vielä parempi oli, jos tällaista esinettä voi ennen syöttämistä pitää yhden yön vieressään,' »et rakkaus oikeim paisus, kun
se viäres makas».
Jos tytön paita pestiin ja vesi annettiin jollekulle miehelle
juoda, niin saatiin tämä mies tykkäämään tytöstä.
Pojan sai rakastumaan itseensä, jos sai hänen hikeään esim.
nenäliinaan, jolla pyyhki sitte'n itseään.
Jos sai pistetyksi neulan ojakonnan tai sammakon silmän läpi
kudun aikana vasten auringon nousua ja tällaisella neulalla pisti
haluamansa henkilön ihoa, niin »sen sit sai».
Edelleen puhuttiin kylmist ja lämpymist suoloist, joita vain
määrätyt henkilöt osasivat tehdä noitumalla tavallisesta suolasta
ja joita sitten annettiin ruuan tai kahvin joukossa. Lämpymillä
suoloilla oli »yhteenvetävä»
voima, kylmiä suoloja sensijaan
annettiin rakastuneelle
silloin, kun »huovattiin erroomaa».
Muutamat poppamuijat osasivat tehdä muitakin taikatemppuja. Tällaisena muisteltiin 'Marjalan äitiä, »joka aim pusku-

roitti».
Ntiimauuosi.
Jos pihlajanmarjoja

tuli paljon,

niin tuli hyvä

naimavuosi.

Kun paljon mätiä perunoita tuli, niin sanottiin leikillisesti,
että kaikki vanhatpojatkin saivat itsellensä muijan ottaa.
Mille kulmalle jäät keväällä ajautuivat, sinne oli varmasti
häitä odotettavissa.
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Naimaikä.
Vanhojen somerniemeläisten mielestä oli sopivin naimaikä 20
vuotta ja vähän siitä ylikin. »Ei net alla kahrenkymmenem
pruukannu naimiseem mennä». Tosin Kaskistossa oli joku tyttö jo 16
vuotiaana

vihitty

avioliittoon,

mutta

»se oli kans

jo semmottis

kihlois, et oli pakkokim mennä».
Jonkinlaisena
merkkinä tytön naimaikään pääsemisestä oli
pidetty myöskin sitä, jos hänen lettinsä ulottui nenänpäähän. Toisen tiedon mukaan täytyi palmikon ulottua kainalon alta suuhun,
ennenkuin tyttö sai miehen ottaa.
Miesten naimaikä oli vähän korkeampi kuin tyttöjen, koska
arveltiin, että »kyl mar se mukavempa oli, et miäs oli hiukka vanhempa». Tämän ei kuitenkaan
tarvinnut
olla mikään ehdoton
sääntö; »kuinkahan taas rookas olemaa, kyl nit om miähii nuarempiiki» (kuin vaimonsa).
Olipa J akkulassa ollut sellainenkin
pari, että morsian oli 40 vuotias ja sulhanen vasta 20:n iässä.
Sanantapana tunnettiin: »kaikkii muuta miäs kattuu, muttei
_nuarta naimistas eikä varhain ylösnousemistas».
Miehen vanhemmuudestako
lienee johtunut, että ennen oli
ollut sellaisia pareja, joissa vaimo kutsui miestänsä »teitiks», mies
sanoi vaimoansa »sääks».
Naimakelpoisuus.
»Miestä jalkoin,
piikaa päähän.»
Tytön naimakelpoisuudessa
oli kauneus suuri arvoinen tekijä.
Kauneutensa
lisäämiseksi muutamat
olivat pesseet kasvojansa
maidolla uskoen, että heille siten tuli »fiini ihom pinta». Viholaispesässä pestiin kasvoja myöskin, niinikään hangattiin niitä
mahlalla ennen käen kukuntaa. Näiden temppujen piti estää ruskottumasta.
Muutamat käyttivät minkkii poskiinsa.
Sanottiin:
»se on niim pal hiano, et se ittes minkkaa».
Lehmän sorkista keitettiin sorkkarasvaa, ja sitä jotkut hankasivat päähänsä, että tukka tuli »siljäks» ja kiiltäväksi. Hiuksia
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ei ennen vanhaan yritetty kihartaa, vaan pidettiin kauniimpana,
jos ne olivat hyvin päätä myöden. Ennenkuin
tyttö oli ripelpääsny eli erespääsny, hän piti tukkansa
kahdella palmikolla,
»Yhteen puhtiin» (= yhteen aikaan) kiärrettiin torvikkoo.
Lettinauhana oli arkipäivisin vain jotakin kankaan reunaa, jota ostettiin »harjureilt»
1. »harjuryssilt».
Muutamat
pitivät tukkaansa
alhaalla vielä ripillepääsyn jälkeenkin, niin kauan kuin olivat naimattomia, mutta edespäässeellä oli jo lupa tälläät ylös hiuksensa.
Yleensä ihailtiin tyttöä, joka oli vaalea, punakka, pyöreäkasvoinen ja sinisilmäinen.
Ruskeita silmiä pitivät jotkut suorastaan ruminakin.
Eräs tiedonantaja selitti, että vaalea oli talonpoikaisten mielestä kaunis, »mut tummast tykkäs herrasväki ai».
Paitsi kasvoiltaan »flikan tartti ruumiinolennoltas
kans kaunis olla», ei saanut olla kovin lyhyt, eikä »peräti» pitkä, vaan
»kohtulaine»,
mieluimmin lihavahko.
»Em mää kovin pitkäst
tykkää, se on niinku hevosen kaataja, ei niim pal k.ankastka saa
ja täytyy pual vuatta olla ennenku saa piaksukka
(sellaiselle);
täytyy vaan semmost piänt ja näppärää kattoot», selitti Ahlquistin ukko.
Miehistä

taas

vaalee», mutta
yhteen sovi».

sanottiin:

samalla
-

Paitsi kauneutta

»kyl tumma

huomautettiin,

ja rikkautta

miäs
että

on nätempä

»ei kaikkein

liittyi tyttöjen

ku

tykki

naimakelpoisuu-

teen tärkeänä tekijänä työkyky, taitavuus ja ahkeruus.
Sanottiin, että tyttö sai ottaa miehen vasta sitten, kun osasi keriä lampaan kaulan, luutia uunin ja pystyi tekemään miehen paidan.
Miehen naimakelpoisuudesta
ei mainittu muuta kuin, että
suuren talon ainoalla pojalla oli niin paljon »morsiamei, ettei
pannin puurost lusikkaas saa» (panni = 20 kappaa); siis vaikka
kokonainen panni viljaa olisi keitetty puuroksi, ei siitä kuitenkaan jokaiselle morsiamelle olisi riittänyt edes yhtä lusikallista,
Naima-onmi,
Jos tyttölapsi oli isänsä (poika äitinsä) näköinen,
tiin hänen joutuvan aikanaan onnellisiin naimisiin.

niin uskot-
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Myöskin

jokapäiväisten

askareitten

suorittamisesta

tehdä päätelmiä naisten naimaonnesta:
Sellainen tyttö, joka pyykkiä
pestessään
itsensä, sai juopon miehen.
Sillä, jolle aina sattui sateinen pyykki-ilma,
huono naimaonni.

saattoi

kovasti

kasteli

sanottiin

olevan

Se, joka teki nätin leivän, sai myöskin nätin miehen. Jos löi
reijän leivän sivuun, niin jäi leskeksi.
'Se, joka löi leipää niin kovasti, että »harjahirs kuuli», sai
pahan anoppimuorin.
Jos tyttö taikinaa vastatessaan jätti päällystän rumaksi, niin
hän sai »julman» miehen.
Se, joka teki kauniin ja »vartevan»
ja komeavartaloisen
miehen.

luudan, sai myös kauniin

Sellainen, joka ehtoolla kampasi hiuksiaan,
puolisoksi.

joutui leskimiehen

Se, joka 2-3 kertaa päivässä silmiänsä pesi, teki vanhan miehen kanssa lapsen.
Naimaonnen voi viedä toiselta astumalla kantapäille.
Jos vesi sai »jouten» kiehua, niin, ettei sitä valmistettu
ruuaksi tai kahviksi, uskottiin sulhasten menevän siitä talosta.

Nuorten tutustumistilaisuudet

ja seurustelu.

Ennen vanhaan ei pidetty iltamia, joissa nuoret olisivat voineet tutustua toisiinsa, mutta sensijaan esim. elotanssit olivat
hyvin tavallisia. Silloin tällöin »pantiin pystyyn» myös n.s. nurkkatansseja. Taloon, jossa sitä »kärsittiin» (= siedettiin), kokoonnuttiin tanssimaan piirileikkejä, purpuria, polkkaa ja muitakin
tansseja. Juhanina ja helatorstaina tanssittiin myöskin Hirsjärven
sillalla. Helluntaimaanantaina
pidettiin niinikään tansseja. Tanssit olivat ilmaisia. Kuitenkin koottiin pelmanninrahaa jokaiselta,
joka tahtoi antaa.
Talvisin taas kuljettiin
tuneina kokoontui nuorta

joulumuarina.
väkeä

talojen

Kummallisiksi pukeusuuriin tupiin omin
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lupinsa tanssimaan, pelmanni oli mukana. Usein naiset olivat
miesten, miehet naisten vaatteissa. Koetettiin pysyä tuntemattomana. Joulumuoriria kuljettiin joulun ja hiivanuutin
välisenä
aikana. Talon puolesta tarjottiin juolumuoreille sahtia.
Joskus tanssittiin myös lottereitten päätyttyä. Lotterit olivat
eräänlaiset arpajaiset, joissa jokin esine oli voittona. Pojat »tälläsivät» väliin vanhoja kellojakin lotteriksi. »Siäl on lotteri sil
ja sil pyhäl» , touhutti[n ja niin kerääntyi väkeä kokoon.
Tärkeinä tutustumispaikkoina on muistettava keinut. »Rekam
mäjes ja Jakkulan keinuI nuarväki 01' yäkauret.» Toistakymmentä henkeä mahtui yhtaikaa keinuun. Keinulla laulettiin rekilauluja ja sieltä »lährettiin sit yhres».
Päiväsaikaan
leenka kattoot».

»ei kehrattu

ollenka yhres

kulkeet

«Syksyiset
yät

pitkät

ja pimiät

on nuarukaisten

vartoovat

vanhojen

et pääsevät

eikä pua-

heilansa

miälee,
nukkuvan,
viäree.»

Siihen aikaan kun nuoret nukkuivat luhdeissa, oli pojilla ja
tytöillä, etenkin palvelusväellä, hyvä tilaisuus yhdessäoloon iltai-

,

seen ja öiseen aikaan. Useissa rakennuksissa oli kaksi luhtia, toinen tytöillä toinen pojilla; alla oli »ruakapuarit».
Joskus asuivat
talon tyttäretkin palvelijain kanssa luhdeissa, mutta usein heillä
oli tavaransa kamareissa salin takana ja siellä he' makasivatkin.
Yölliset tapaamiset olivat salaisia, sillä isäntäväki oli »pahana»,
jos sai tietoonsa, että palvelusväellä kävi sulhasia ja omat lapset
saivat vanhemmiltaan »yäkulust pauhuu nii et et». Yökulussa l.
likkapelil oltiin etupäässä lauantai-, sunnuntai- ja keskiviikkoehtoina. Päästäkseen hiljaa pujahtamaan luhteihin ottivat pojat
lähtiessään taskuunsa pullaa tai luuta koirienvaralle.
Jos vieraspaikkalaisia tunki tyttöjen luhtiin, niin oman kylän pojat olivat
vihaisia ja tönkäsivät ovet ulkopuolelta niin, etteivät sisälläolijat
päässeet ulos. Myöskin he viskelivät kiviä luhdin seiniin.
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Lauluja:
»Avaa sinä likka ovi vaan, älä sitä kiällä.
Kuka tiätää mailmassa, vaikka naisin sinun viälä.»
»Avaa sinä likka sun luhtisi ovi, vai olekkos sinä hullu,
kun pitkän matkan kulkenu olen ja sinua varten tullu.»
»Enkä mä luullu tolluhtin oven nii helposti aukenevan,
enkä mä luullu tor rakkauren niin turhaan raukenevan.»
(Sulhasmies oli nähnyt, että ovi oli helposti aukastu muille.)
»Likat taikka likkain pojat avakkas ovi, kuka ensimmäitteks
kerkii, taikka kuka ensimmäitteks vällyistäs selkii.»
»Avakaas ovi, vai onkos sulho viäres, vai onkos toinen poika
miäles.»
»Avaa sinä likka sun luhtisi ovi, ei meittiä 0 kun kaksi,
toinen on sun oma riiaris ja minä tulen vartijaksi.»
»Avaas likka sun luhtis ovi, nyt on aamuhalla,
että mä pääsisin lämmittelemään sun fällyis kulman alla.»
Syys- ja talvisaikaan

muodostui

seurustelupaikaksi

myöskin

mallas- ja pellavasauna.
Maltaita kuivattaessa oli tyttöjen mentävä yöksi saunaan pitämään huolta, ettei sauhu päässyt loppumaan, ja maltaita oli myöskin välillä liikuteltava.
Tietäessään
tyttöjen olevan saunassa kerääntyi sinne myöskin naapureista
väkeä, etenkin poikia, valvomaan
ja tyttöjä hauskuttamaan.
Loukicu: ja lihtakissoiks kutsuttiin niitä vieraita, jotka tulivat pellavasaunaan lystiä pitämään. Siellä sitten rymyttiin ja jytyttiin
yökaudet. Ehtoopuolella yötä tehtiin vielä vähän töitäkin, mutta
sitten mentiin maata olkien päälle »muttei nukuttu
tiin »naimakauppoi».

sentää»; teh-
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Puhemies.
Silloin, kun nuoret ennestään tunsivat toisensa, voivat he itse
edelleen hoitaa asiansa, joten mitään puhemiestä ei tällöin tarvittu. Mutta kun isoihin taloihin toimitettiin emäntää tai isäntää
vähän kauempaa kuin omasta kylästä, niin oli siinä puhemies miltei välttämätön.
Sellaiselle puhemiehelle, joka onnistui saamaan aikaan avioliiton, oli morsiamen ommeltava paita »silmälankast» sekä kudottava sukat, mutta toisinaan hän sai rahaakin palkaksensa,
Tällöin
sovittiin summasta jo ennenkuin puhemies rupesi järjestelemään
asioita.
Eräs Pajarin poika ei ollut suorittanutkaan
puhemiehelle en
sovittua summaa, ja seurauksena oli, että puhemies ampui hänet.
Nainen ei kai kernaasti kelvannut puhemieheksi,
sillä tunnettiin sanantapa: »kun on nainem puhemiäs, niin om piru pelmanni».
Puhemiehistä
kyseen ollen vanhat somerniemeläiset
vielä
muistelivat Siimari-Kaapoa
Someron puolelta Kultelan kylästä.
Kaapo oli ammatiltaan kulkukauppias,
joka veti perässään pienillä rattailla ruukkuastioita,
mutta samalla hän toimitteli ihmisten naima-asioita.
Kaapo valehteli vallan tavattomasti
puhuen
ummet ja lammet ja sai perättömät juttunsa myöhemmin tuntea
selkänahkansa
pehmityksenä.
Kaapo saikin puhemiehen ammatin hiukan huonoon huutoon
ja vähitellen pääsi vallalle mielipide, että puhemiehet olivat »vähä
höhlei». Aikaisemmin puhemiestä kunnioitettiin.
Hän oli häissä
parhaimpia vieraita ja pääsi sulhasen rinnalle istumaan.
Jos kihlakumppaneista
tuli ero, niin kihlat toimitettiin puhemiehen kautta takaisin.
Kosinta

ja kihlat.

Lauantai- tai sunnuntai-iltana
lähtivät sulhanen ja puhemies
naimaan. Jotkut suosivat keskiviikkoakin,
koska silloin muka ei
ollut näkijää. N aimareisulle ei aina nimittäin menty kovin rei-
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lusti, sillä pidettiin häpeänä, jos joutui toisten kyläläisten tiedoksi,
ettei sulhanen ollut kelvannutkaan,
vaan oli »saanur rukkaset» l.
»potkut takapualees».
Ennenkuin puhemies

lähti sulhasen

kanssa naimaan,

tavallisesti ottanut selvää tytöltä tai tämän
taloon tulla.
Naimareisulle
lähdettäessä
valjastettiin
simman komeasti. Jos hevonen sonti ennen
oli kosiomatka onnellinen.
Samoin oli onni

vanhemmilta,

hän oli
saiko

hevonen mahdollimatkalle lähtöänsä,
matkassa, jos mies

tuli ensimmäiseksi vastaan ja vielä parempi, jos mies ja hevonen;
jos sensijaan ensimmäinen vastaantulija
oli nainen tai sika, oli
paras kääntyä takaisin.
Perille päästyä alkoi puhemies kovasti kehua sulhasta ja
»paikkaa» (= taloa). Talon puolesta tarjottiin sulhaselle ja puhemiehelle kahvia sekä »ryypit», etenkin jos he olivat mieluisia
vieraita.
Jo samana iltana, kuin olivat tulleetkin,
lähtivät kosijat
talosta. Sulhanen ei useinkaan vielä tällä ensi käynnillään tuonut kihloja mukanaan.
»Kauppa täytys vahvaks tulla ja sit
vasta kihloisiim mentii.»
Sulhanen antoi kihloina morsiamelleen
»siljän» sormuksen,
saalin, hamekankaan
j.n.e. riippuen
varallisuudesta.
Samalla
kertaa sulhanen toi morsiamen äidille lahjaksi hamekankaan.

Talonkatsojaiset.
selkiimään, niin morsian lähti
isänsä kanssa sulhasen kotiin taloo kattomaan. Siellä ei viivytty
Sitten kun »kaupat» rupesivat

kuitenkaan enempää kuin päivä. Jos paikka ei osoittautunutkaan
sellaiseksi, kuin oli kehuttu,
saattoivat
kaupat vielä mennä
myttyynkin.

Kuulutus.
Perjantai päivänä sulhanen ja morsiamen isä lähtivät pappilaan kuulutust. t. kuulutuskirjaa ottamaan. Lähinaapureita
ja
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ystäviä kutsuttiin
ikäänkuin
vain muina miehiä seuraavaksi
pyhäksi morsiamen kotiin. Kun pappi sitten pyhänä saarnastuolista luki kuulutettujen
nimet, niin ymmärrettiin,
mikä oli
ollut kutsun syynä, mikäli sitä jo ei ennen oltu aavistettu.
»Huanommilla» ihmisillä kuulutuskalaasi korvasi kokonaan
häät, joita ei vietetty ollenkaan. Ne, jotka tulivat köyhien ihmisten kuulutuskalaasiin,
toivat lahjaksi huushollitavaraa tai antoivat rahaa. Rikkaammille ei ollut tapana antaa lahjoja kuuliaisissa eikä myöskään häissä; kyläkakkuu kyllä tuotiin tullessa.
Ensimmäisenä kuulutuspäivänä
tuttavat toivat morsiamelle
(ja .sulhasellekin)
koreilla
papereilla
kauniiksi
»koristetun»
kepin. »Kuj jalka poikki paiskattiin, niin täytys köppi tuara.»
Kihlapari meni itse kuulemaan toista kuulutustaan
(toisten
tiedonantojen
mukaan vasta kolmatta).
Papin lukiessa nimiä
painoivat ne, keitä kuulutettiin, päänsä penkkiin.
Uskottiin, että sellainen pari, joka ei käynyt
kuulutustaan,
»sai korhoi (= kuuroja) lapsii».

kuulemassa

Morsiamen apu.
Morsiamen avulla käyminen ei ollut Somerniemellä
nykyään
elävien vanhusten
nuoruudessa
ollut tapana.
muistivat kyllä äitinsä kertoneen siitä, ja eräs tiedonantaja

enää
Useat
sanoi

että morsian kävi Rekan tuvassa appuu hakesanoi emännälle: »muari kulta, morsijant auttamaa».
Villoja ja pellavia annettiin.
»Sitä kututtii
kansaämmäk~ kum morsjamen kans kulki.»
itsekin nähneensä,

mas. Hänen seuralaisensa

Aviopuolison valinnan suhde naapuruuteen ja sukulaisuuteen.
»Ei likkeet saanu naira.»
»Parempi hevose häntä härmees, kun ämmä häntä jauhos»,
sanottiin ja tällä tarkoitettiin, että oli viisaampaa naida kauempaa kuin omasta kylästä. Tällöinhän vaimolla ei ollut tilaisuutta
aina käydä kotonaan »ronisemas» vaivojansa. Somerniemen tyttärillä oli käynyt kosijoita aina Tampereen toiselta puoleltakin.
Ensimmäisten orpanustenkin keskeinen avioliitto oli sallittu
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ja kerrottiin,

että

erikoisesti

Oinasjärvellä

oli sukulaisnaimista

harrastettukin.

Lesken naiminen.
Leskimiessulhasta ei pidetty aivan nuoren miehen v~roisena.
»On kylmä ku lesken kylki; leski ei 0 läpi lämmin, sen on toinen
kylki kylmä», sanottiin, sekä »leskimiäs ja saunakirppu».
Viimeksi mainittu sananparsi selitettiin niin, että leskimies on äkäinen, niinkuin »kirppukin on nälkäinen, kun se saunas on»; »leskimiäs käi (= käy) sit likitten

kun se saa».

Vihkivaatteet.
Ennen oli tapana, että sulhanen ja morsian lahjoittivat toisilleen vihkivaatteet. Puhuttiin erikoisesta sulhasverast, jota morsiamet kutoivat ja joka sitten vietiin »falkkii» (= vanutettavaksi).
Morsian laittoi sulhaselleen myöskin vihkipairan.
Kuosiltaan sulhasen puku oli tavallisesti sortuuki, mutta käytettiin kyllä suarii vaatteiki.
Morsiamen puku oli tavallisesti mustaa villakangasta, joskus
silkkiäkin. »Sualil» (= vyötäisillä) oli leveä punainen tai sininen
silkkinauha, joka oli sidottu vasemmalle puolelle solmuun.
Jaloissa oli morsiamella mustat rasvanahkaiset
varsikengät,
piaksut. Jollakulla hienolla morsiamella oli ollut kiiltonahkaiset
vihkikengät. - Sulhasella oli aikaisemmin ollut tavalliset rasvanahkasaappaat, myöhemmin tuli käytäntöön lankkinahkaset.
Huomattakoon,
että morsian ei esiintynyt vihkipuvussaan
koko häiden aikaa, vaan muutti pukuja joka päivä. Myöskin hääväki oli kotoa ottanut »fööliis (mukaansa) toisii vaattei». Ensimmäisenä päivänä oli naisilla tavallisesti parhain musta asunsa,
myöhemmin he pukivat päälleen esim. siniset tai ruskeat puvut,
jotka olivat »villatyykii tai musliinist».

Kaase.
Sitä, joka valmisti 1. puki morsiamen kutsuttiin kaaseks. Häitten aikana kaase pysytteli aina morsiamen vieressä pitäen huolta
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siitä, että tämän puku pysyi kaikinpuolin kunnossa, ja hän oli
muutenkin aina valmiina auttamaan morsianta.
Usein kaase
omisti kruunun, jota hän vain lainasi morsiamelle. Niin menetteli Haapalan äitikin kaasena käydessään.
Kruunu.
Vielä n. 60-70 vuotta takaperin, koristi morsiamen päätä
häissäsuuri
kultakruunu.
Se muistutti ylösalaisin käännettyä
ämpäriä ja oli melkein sen kokoinenkin.
Kruunun yläreunasta
riippui heliseviä ja kahisevia kultapaperikaistaleita,
»sirmoi».
Jotta tällainen suuri laite pysyi päässä, se neulottiin kiinni rihmaan, joka taasen puolestaan oli neulomalla kiinnitetty hiuksiin.
Fleija 1. flöijä (= huntu) riippui kultakruunun alareunasta ja sitä
kannateltiin vasemman käsivarren päällä. Tällaista kultakruunua
oli Vaahteran mummokin kantanut päässään. Kaase oli tilannut
sen Turusta. Tämä kruunu oli ollut hyvin sopiva, hyvin se oli
pysynyt päässä, ei ollut kovin painanut eikä puristanutkaan;
ilmankos mummo oli ollutkin tyytyväinen ja onnellinen avioliitossaan. Uskottiin nimittäin, että jos kruunu kiristi tai oli muuten
epämukava päässä, tuli »ristinolo» myöskin avioliitossa.
Myöhemmin
kultakruunut
syrjäytyivät
mirttikruunujen
tieltä. Mirttikruunu oli vallan »viherjäine» ja se kiinnitettiin hiusneuloilla päähän.
Sen eteen hiusten rajalle asetettiin usein
kranssi, joka oli ostokukkasista. Pitkä, valkoisesta tyllistä tehty
fleija 1. flöijä koristettiin myöskin mirtin oksilla.
Sellainen morsian, jolla oli lapsia ennen vihkimistä, ei saanut
panna päähänsä fleijaa.
Häitten valmistus.
Kuten

aikaisemmin

mainittiin,

ei

'
»huanommat»

(esim. palvelusväki)
pitäneet varsinaisia häitä, vaan
yhteenmenoaan tanssittiin ainoastaan kuulutuskalaaseissa.

ihmiset
heidän
Vihki-

minen tapahtui tällöin kaikessa hiljaisuudessa pappilassa. Mukanansa he veivät vain pari todistajaa, mikäli ei tähän tarkoitukseen
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pyydetty joitakuita

pappilan väestä.

Varakkaat

ihmiset sensijaan

viettivät häitä oikein kahrem puali, ja ne kestivät silloin useita
päiviä. »Viikko häitä huanompiiki» sanottiin. On selvää, että tämmöisiä suuria juhlia varustamaan oli ryhdyttävä jo hyvissä ajoin
ennen vihkipäivää, joksi tavallisesti valittiin tiistai tai torstai. »Ei
maananta muita vihitty 0 ku Vanhala herra, pruukattiin sannoot.»
Kokki tuotiin taloon lähes viikkoa aikaisemmin, sillä edessä oli
monet hommat: »oli rykättävä oltta, tehtävä sahtii, leivottava setsuuri j.n.e.»
Näinä häitten edellisinä päivinä veivät myöskin lähinaapurit,
jotka olivat häihin kutsutut, häätaloon »makjamaitoo, kananmunii» t.m.s.
Kokille haettiin pari apulaista, jotka sitten voivat auttaa myös
siivoamisessa, sillä koko talossa pantiin toimeen perinpohjainen
puhdistus ja huoneet pestiin katoista alkaen. »Pakka» lakastiin
ja portaitten eli »rampin» eteen tuotiin muutamia koivuja tai pihlajia, jos oli kesäinen aika.
Kunjaporttein
rakentaminen
ei liene ollut Somerniemellä
ainakaan kovin yleinen tapa. Kuitenkin muistettiin, että Morolle
oli tehty kunniaportti
silloin, kun Rauhankallion
pehtoori nai
Moron tyttären.
Kunniaportti

tehtiin portinpylväisiin,

siten että niihin sidottiin

köynnöskaari katavasta, harakanvarpaista,
kukkasista ja »mistä
vaa». Huoneita ei paljon koristeltu, mutta »katavakranssei» kiinnitettiin seinään muutamissa häätaloissa.
Vanhapiika

l. vanha nuaripiika.
»Vanhat

piikat

viaraa

Kyäppelivuaren
ettei heitä

taa

pojat

«Vanhapiika

nährä

vaivanen,

ei sen tartte

naira,

vanhanpiikan

täytyy

halaamata

saa.»

mennä

hautaan.»

»Täytyy polttaat toi vanha luuta pois, et saa joku vanhapiika
miähe», sanottiin.
5
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Kun tyttö oli täyttänyt 25 V., ruvettiin häntä pitämään vanhanapiikana.
Vanhainpiikain sanottiin joutuvan kyäppeliin. Sellaiselta naimattomalta naiselta, jolla oli lovi ~arves, s.o. jolla oli
»ittelupasii lapsii», oli pääsy Kyöpeliin estetty.

Vihkiminen.
Kun sulhanen omine vieraineen sekä muut kutsuvieraat
jälkeen puolenpäivän saapuivat häätaloon, ei morsian ollut »saatavis», sillä kaase »valmisti» morsianta
jossakin sivuhuoneessa.
Morsian nähtiin vasta sitten, kun vieraat oli kahvitettu ja vihkiminen saattoi alkaa. Sille paikalle saliin, jossa vihkiminen tapahtui, oli levitetty ryijy, ja sen päälle morsjamempiikat toivat vihkipallit. Vaikka pallit olivat »topattui», voitiin niiden päälle vielä
levittää »korja» silkki taikka salveeti, joka koristettiin
mirtin
oksilla. Kun nuori pari sitten peliin anni en soittaessa häämarssia
asteli vihkipaikalle,
niin morsiamen piiat ja kaase seurasivat
lähinnä paria.
Morsiamenpiikoja
oli tavallisesti
neljä ja joskus valittiin
heidän seuralaisikseen
yhtä monta poikaa, sulhasen (t) renkei.
Nämä tunnettiin kukkasista, jotka kaase oli kiinnittänyt
heidän
rintaansa. Entiseen aikaan oli morsiamenpiikojen
ja sulhasenrenkien tehtävänä ollut kannatella suurta silkkiä vihittävien yläpuolella; sanottiin, että pirettiin teltaa. Vaahteran
mummolla oli
vielä ollut neljä teltan pitäjää siis yksi silkin kussakin kulmassa.
Mikä merkitys teltavaatteella oli ollut, sitä ei enää osattu selittää.
Vihkisormus täytyi olla »siljä» ja .kultainen, Kuitenkin vanhemmat kertojat vakuuttivat,
että vittalenkki oli yhtä »pitävä»
kuin kultasormuskin.
Tällaista vittalenkkiä, siis koivun vitsasta
tehtyä sormusta, olivat entisaikaan etenkin köyhemmät käyttäneet vihkisormuksena,
.koska heillä ei ollut varaa hankkia kultaista. Joskus pappi oli lainannut oman sormuksensa vihkimisen
ajaksi.
Vihkimiseen liittyi useita uskomuksia:
Vihittäviä kehotettiin seisomaan hyvin lähellä toisiaan,

ihan
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toisissaan kiinni, ettei rakoa jäänyt ja »pahak kiälet välliim 'päässee». Usein asettui. joku taattu henkilö aivan nuoren parin taakse
niin, ettei kukaan pahansuopa voinut nähdä vihittävien välitse ja
siten saada onnettomuutta aikaan.
Vihille polvistuttaessa morsian koetti laskeutua pallille viimeksi, jotta olisi voinut salaa saada hiukan sulhasen takin lievettä
. polvensa alle. Täten hän nim. uskoi saavansa määräämisvaltaa
avioliitossaan, eikä hänen tarvinnut
»armoo kärsii».
Yleensä
oltiin kyllä sitä mieltä, että miehelle valta paremmin kuului, mutta
lisättiin, että »tarttis tasan suastuut sit sentää».
Kun noustiin ylös polvipallilta, niin koetettiin päästä yhtaikaa
pystyyn, jotta kuolema ajallaan korjaisi molemmat yksiin aikoihin. Luultiin nim., että se joutui leskeksi, joka viimeksi jäi pallille.
Heti kun pari oli astunut matolta hiukan 'sivuun, niin nuoret
ja naimattomat juoksivat kilvan vihkipalleja pois viemään, sillä
uskottiin, että se, joka ehti saamaan pallin haltuunsa,
mäiseksinaimisiin.

pääsi ensim-

Jos kihlatulla oli »syymää» ihossaan vihittäessä, niin uskottiin, ettei se parantunut koskaan; sekin ikäänkuin vihkiytyi eliniäksi kiinni.
Jos vihkipäivänä satoi edes sen verran, että oljenkorsi peittyi,
niin se ennusti rikkautta ja onnea. Ristiriidassa tämän kanssa on
tiedonanto, että huono ilma tiesi vihkiparille onnettomuutta, kun
taas kaunis ja aurinkoinen lupasi onnea.

Hiiiiaterui ..
Kun vihkimisen jälkeen oli tarjottu vailla, ja jokainen oli
onnitellut nuorta paria »viiniklasin kans», siis käynyt »koppaamas» lasi ansa sulhasen ja morsiamen lasiin, »mentii rual» , joka
oli järjestetty
johonkin toiseen huoneeseen.
Pöydät, joiden
ääreen vieraat asettuivat istumaan, oli järjestetty »linjalle», t.S.
perä- ja sivuseinien suuntaan. Parhaana paikkana lienee pidetty
peräpöytää, koska sinne istuutuivat pappi, sulhanen ja morsian
sekä morsianta uskollisesti seuraava kaase. Myöskin puhemies

68
mikäli hän oli ollut kunnioitusta nauttiva henkilö, sai paikkansa
tässä pöydässä. Pöydille oli jo valmiiksi katettu voi, leipä, juusto
ja kala sekä salaatti. Passarit kantoivat sitten pöytiin laatikkoruokia. Niitä olikin somerniemeläisten pidoissa hyvin monta lajia,
»pernalooran» lisäksi vielä »viit lai, kuut lai muutlai looraa»
(= viittä, kuutta muuta lajia), kuten esim. »räätikkä- 1. junttilooraa, maksalooraa, makaruutilooraa» j.n.e. 'Särpimenä oli (suola)kalaa, (sian)lihaa ja voita. »Tuaresoppa» ja paisti kuuluivat
ehdottomasti myöskin pitoruokiin samaten kuin rusinoista ja
»fäskynöist» tehty keitto. Jälkiruokana oli vielä »jottai nisusii ja
paakelsii». Myöskin puuroa tarjottiin
aina häissä. Puhuttiin
»morsjamen puurost» t. »nuartem puurost» (tieto hieman epäselvä), johon jotkut olivat panneet sormuksiansa.
Se, jonka
lusikkaan sormus tuli, oli pääsevä ensimmäiseksi naimisiin. Myöhemmin »tällättiin siin nimes (= siinä merkityksessä) rusinoiki».
Juotavana oli sahtia puutuopeista, jotka kiersivät pöydissä.
Viinaryypyt taasen juotiin lasista, joka kulki pullon mukana. Heti
aterian alussa otettiin ruakaryyppi, sitten seurasi kalaryyppi
j.n.e. Ryyppyjen ottaminen kuului paremmin miesten oikeuksiin,
mutta myöskin muutamat naiset olivat olleet niihin halukkaita.
Mitä kauemmin syöminen kesti, sitä juhlallisempina pitoja
pidettiin. Aterian loppupuolella pappi piti pienen puheen ja viimeksi veisattiin ruokavirsi.

,Pelmannit ja tanssiminen.
Melkein kaikissa häissä oli tapana tanssia, ja sitä varten tarvittiin pelmannit, jotka soittivat myös silloin kun morsian ja sulhanen marssivat vihille. Somerniemeläisinä hyvinä pelmanneina
mainittiin esim. Erkkalan Antti, Lindforssin Otto ja Lautalatovainaa (Vihtori). Myöskin mustalaispoikia Hirvelästä oli haettu
soittajiksi häihin. Toinen näistä veljeksistä soitti »harmurii», toinen »violii». Kuitenkin tiedonantajat huomauttivat, ettei harmonikka ollut vanhaan aikaan yleinen, tavallisimpia soittimia olivat
viulu ja pilli.
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Syömisen jälkeen mentiin ensin marsii, johon koko hääväki
niin vanhat kuin nuoretkin ottivat osaa. Ensimmäisenä kulki
morsiuspari, sitten seurasi muu hääjoukko aina kaksi ihmistä rinnan. Suviaikaan marssittiin ulkonakin, mutta talvella kierrettiin
vain tuvassa. Kun marssi oli lopetettu, alkoi tanssi, johon luonnollisesti morsian ensimmäisenä vietiin. Sulhasen rengit (1. teltanpitäjät) riensivät riistämään sulhaselta morsianta.
Hän saikin
tanssia aivan yhtämittaa, kun toinen jätti, niin jo taas toinen otti.
Kaikki tahtoivat tanssittaa morsianta. Tanssiminen kesti melkein
läpi yön. Paitsi valssia ja polkkaa mentiin purpurii, jariturrii,
enkelskaa ja minuveetii. Myöskin sidottiin morsian sokoksi ja
nuoret tytöt asettuivat »rinkiin» ympärille. Se heistä, kenet morsian sai kiinni, joutui ensimmäiseksi viettämään omia häitään.
Välillä oli morsiamen ja sulhasen pistäydyttävä näyttämässä
itseään kutsumattomille vieraille, häänkattojille 1. kissoille, jotka
jo kovaäänisesti huusivat morsianta ulos. Kissoille oli »säälitty»
- mikäli se oli ollut mahdollista - toiseen rakennukseen tanssihuone. Muuta kestitystä kuin sahtia, ei kissoille juuri tarjottu.

Morsiussänky.
Kuten sanottu, ei hääväki, etenkään nuoriso, nukkunut paljoakaan koko yönä. Aamupuolella ehkä hiukan torkahdettiin jossakin, missä paikka löydettiin. Nuorelle parille oli kuitenkin järjestetty morsiussänky. Käase meni auttamaan morsiamen riisuutumista.
Morsiamen piti panna sormuksensa
olisi »sopupari» tullut.

hääyöksi pään alle, jotta

Sanottiin, että sen, joka hääyön jälkeen ensimmäiseksi
ylös, oli koko avioliiton aikana oltava ensiksi ylhäällä.
Yleensä morsiamen piiat koettivat kuitenkin
siitä, ettei nuoripari päässyt nousemaan ennenkuin
mikä tapahtui viimeistään kahdeksan tienoissa.

nousi

pitää huolen
kahvi vietiin,
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Lähtö toiseen taloon ja hiiitten loppuaika.
Kun aamukahvin jälkeen oli syöty »suurust», juotu viiniä ja
saatu lähtökahvit, ruvettiin noin puolenpäivän tienoissa hankkimaan lähtöä sulhasen taloon, jossa oli myöskin varustauduttu
vieraita varten aivan samoin kuin morsiamenkin kotona. Matka tehtiin hevosilla.' Paitsi sulhasta; morsianta, kaasea ja pelmanneja,
jotka matkalla soittivat viulua tai puhalsivat pilliä, lähti osahäävieraista saattamaan nuorta paria: Morsiamen isä ja äiti eivät
seuranneet mukana; myöskin sulhasen vanhemmat eivät olleet
tulleet morsiamen kotiin.
Kodista lähtiessään morsianta tietysti itketti ja »kyl siin ain
vähä parkuu oli», vaikka sitä koetettiin pidättää, sillä sanottiin,
että jos morsian häissään parkui, niin itkua piisasi sitten koko
avioliiton ajan.
Jos matka ei ollut kovin pitkä, ja oli lämmin vuodenaika,
meni morsian uuteen taloon kruunupäisenä,
muussa tapauksessa
kaase »valmisti» morsiamen uudestaan perillä. Jos satoi matkaa
tehtäessä niin paljon, että jäljet peittyivät, niin se lupasi nuorelle
pariskunnalle rikkautta. Kova rajuilma taasen ennusti riitaa.
Pihaan päästäessä riensivät taloon kerääntyneet sulhasen vieraat hurraten vastaan, ja »ilo oli ylimmälläs». Sulhasen isä tai'
joku muu mieshenkilö kaappasi morsiamen syliinsä ja kantoi
sisälle, missä hänet istutettiin parhaalle paikalle. Kaase istahti
hänen rinnalleen.
Jossakin paikassa oli pihalle levitetty matto,
jota pitkin 'inorsian itse käveli taloon.
Sulhasella täytyi olla varattuna »viinapottu hevosenhellittäjälle» (= sille, joka otti vastaan ja riisui morsiusparin hevosen).
Uudessa paikassa alkoi samanlainen »peli» kuin morsiamen
kotonakin: syötiin, juotiin ja tanssittiin. Häiden pitoa jatkui vielä
seuraavinakin päivinä. Melkein koko loppuviikko kului häätouhussa. Kolmatta hääpäivää kutsuttiin päämpeitjäispäiväks. TäLlöin pyydettiin taloon. myöskin sellaisia vieraita, jotka eivät aikaisemmin olleet olleet häissä mukana; »net käskettiin päämpeitjäisil», Johtuuko nimitys »päämpeitjäine» siitä, että nuorikon tästä
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lähtien oli esiinnyttävä

liina päässä, ei enää osattu

selittää, To-

dennäköisesti näin kuitenkin oli laita, koska vanhukset vakuuttivat, että ennen oli oikein »synnillinen asja», jos naitu nainen
kulki paljain päin. Päämpeitjäispäivänä
morsiamen päällä oli
nuarem muarim puku, »pruuni», harmaa tai sininen. Päänpeitjäisillä tarjottiin morsiamen antimia. Hän oli nim. kotoansa tuonut mukanaan kaikenlaista syötävää. Arkussa l. »kofärtis» olivat
myöskin ne lahjat, joita jokaisen morsiamen oli tapana antaa sulhasen sukulaisille. Kullekin oli oma nyyttinsä. Anoppi sai »hamevärkkii», paidan, sukat j.n.e., appivaari paidan ja sukat, sulhasen
veljet paidan tai sukat, sulhasen sisaret esiliinan tai pääliinan.
Rikas morsian oli varustanut paljon lahjoja.

Myötäjäiset.
Myätäjäisten

laatu

ja runsaus

riippui

luonnollisesti

kodin

varallisuudesta, mutta myöskin siitä, kuinka mieluiseen pa~kkaan
tyttö oli naitu. Välttämättömiin
morsiamen myötäjäisiin kuului
ennenkaikkea
liinavaatteita,
»tyynyi ja polstarei».
»Isosemmist
, '
paikoist» voitiin antaa tyttärelle pari, kolme lehmää ja hevonenkin.

Nuorikon

ja hänen vanhempiensa

keskinäiset

vierailut.

Nuorikko sai usein uudessa kodissaan tehdä kovasti työtä,
hänen piti 'näyttää anopilleen ja miehensä sisarille, mihin hän
pystyi. Sanottiin, ettei nuori vaimo ensimmäisenä vuonna ruokaakaan tarvinnut, vaan sai elää rakkaudesta
vain. Kuitenkin
sallittiin hä~en jonkun aikaa naimisissa oltuaan mennä vähäksi
aikaa vierailulle vanhaan kotiinsa, käydä hiiriis päästämäs.
Nuorikon vanhemmat ~enivät vuorovierailulle
sitten, kun tulivat katsomaan nuorenparin esikoista.

usein

vasta
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II.

KUOLEMA

JA SIIHEN

LIITTYVAT

TAVAT JA

USKOMUKSET.

Kuolemanenteet.
Jokapäiväisen

elämän askareita

toimitellessaan

saattoi entis-

ajan ihminen kuulla ja nähdä kualeman enteit. Niitä olivat esim.
seuraavat:
Jos leipiä

kypsennettäessä

leipä

menee

uunissa

nurin

1.

»kumollas», kuuluu pian tieto jonkun sukulaisen kuolemasta.
Jollei leipä nouse, niin se tietää jonkun perheenjäsenen kuolemaa.
Jos tuli pesässä tai vesi padassa vinkuu, jää orpolapsia. Toisen
tiedon mukaan kuullaan tällöin yleensä vain »uusii sanomii».
Korvien soiminen ennustaa niinikään uutisten kuulemista.
Muuan kertoja sanoi korvien soimisenkin tietävän kuolemaa, nim.
siten, että oikea korva soi miehen, vasen naisen kuoleman edellä.
Jos leipäpala tai »luska» (= lusikka) istuu kurkkuun kiinni,
niin se ennustaa kuoleman tapausta.
Jos lusikka putoo pöydän alle »suu» alaspäin

(siis kupera

puoli ylöspäin), ei pudottaja elä kauan.
Lyhyttä elinikää ennustaa sekin, jos jalka jää oven rakoon.
Kun permannolla on tikut ristissä, niin sieltäpäin. mihin pitkä
pää osoittaa, kuuluu pian kuoleman sanomia.
Jos kissa tai lapset makaavat pitkin permantopalkkia,

sano-

taan: »ketäs nyk kualee».
Kun lapset tekevät kukkakumpuja, kuolee heidän omaisiaan.
Omaisten kuolemaa ennustaa sekin, jos huoneessa äkkiä kuuluu paukkinaa, kolinoita tai ikäänkuin kirkas heläys ilman näkyväistä aiheuttajaa.
Joskus läheisen kuoleman ilmoittajana ilmestyy ihoon tuaneempurema 1. kualleempainama, s.o. mustelma, joka on tullut
itsellänsä, ilman sattumista.
Jos kirkonkellojen soiminen kuuluu sellaiseen kylään, johon
niiden ääni ei tavallisesti kanna, viedään siitä kylästä pian joku
kirkkomaahan.
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Jos karja rupeaa kovin »vastaahakkaamaan»,
s.o. tulee suuria vahinkoja eläinten sairastelemisen ja kuolemisen kautta, niin
se tietää kyseessäolevan talon hallitusväen kuolemaa. »Toistem
mennee enne ja toistej jälkee» mutta »jokane viä osas». Jos vahinkoja tuIee ennen tuonen vierailua, niin ne jäävät
mutta jos niitä alkaa tulla vasta kuolemantapauksen
niistä tahdo tulla loppua ollenkaan.

Kuolemaa

ennustavia

vähempään,
jälkeen, ei

eläimiä.

Musta tikka ja palokärki ennustavat kuolemaa, kun ne tulevat naputtelemaan rakennuksen seinään. Erään kertojan akkunaan oli tullut lintu naputtelemaan,
ja neljän päivän kuluttua
hänen äitinsä kuoli.
Jos korppi huutaa julmalla äänellä, niin likipaikoilla tapahtuu kuolema.
Huuhkaja

tietää

myöskin

kuolemaa,

mutta

vielä enemmän

itsemurhaa.
Hypjä

on kaikkein

pahain ennustaja,

se tiesi Jakkulan

tuli-

palonkin.
Kärme (= käärme) on niinikään »tiatolintu», jos se tulee
esim. portaiden eteen. Kerran, kun muuan sulhanen vei morsiantaan uuteen kotiin, oli äkkiä ilmestynyt käärme hevosen jalkoihin. Parin viikon päästä nuorikko oli kuollut.
Sinne, mihin päin koira kovin ulvoo, tulee kuolema. Kuoleman eläimiä ovat edelleen mustat hämmähäkit.
Jos hiiret tai rotat »kajjoovat» puhtaisiin
kaavat» vaatteet,
enteenä.
Sukulaisten
teentäit.

pidetään
kuolemaa

sitä vaatteiden
merkitsevät

Kuoleman

lankoihin tai »hakomistajan

äkkiä

kuoleman

ilmestyneet

vaat-

unia.

Mustilla hevosilla kyntäminen
sekä
muokkaaminen
yleensäkin,
samoinkuin

maan kyntäminen
ja
uusien
rakennusten
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»pykääminen»,

siivoaminen

ja kesti en laittaminen

unissa. ennus-

taa kuolemantapausta.
Samaa tietää unissa nähty kuolleitten
koaminen ja virren veisuu.

vir-

toisten tiedonantojen mukaan seinähamputoo, kuolee omaisia. Jos unissa
pudonnut hammas kuuluu suun oikealle puolelle, kuolee miespuolinen sukulainen, jos se kuuluu vasemmalle puolelle, on vainaja naishenkilö.
Kun etuhammas

-

mas (= syömähammas)

Jos joku on unissaan seisovinaan haudan reunalla ja pudottavinaan sinne jonkun esineen, ennustaa sekin kuolemaa.

Muita ennusteLuperusteita.
Jos ensi lumi syksyllä tulee iltapuolella päivää, niin kuolee
talven aikana enemmän vanhempia, jos taas lunta sataa ensi kerran aamupäivällä, kuolee enimmästä päästä nuoria ihmisiä.
Ellei vanhan ja uuden joulun (siis joulun ja uudenvuoden
välillä) lumi mene pois puista, tai jos uudenvuodenpäivänä
oksilla on paljon lunta, tulee kovin tautinen ja »kualevainev
vuas».
Jos

jonakin

talvena

kaatuu

paljon

nuoria

puita,

niin' se

ennustaa, että kuolema korjaa lähiaikoina paljon nuoria ihmisiä.
Jos juhaniyönä kuuntelemassa
käydessä kuuluu ikäänkuin
naulain lyömistä t. »lauram paiskaamista», ennustaa se kuolemaa.
Tällaista naulain lyömistä oli Vilperi kuullut, kun palasi potaskaa
myymästä ja pysähtyi maakiven päälle kuutelemaan. Kotiin tullessaan oli hänen yksi lapsensa kuollut ja toinen »teki parhaillas
loppuu».
.
Se, jolla on tapana maata vatsallaan,

kuolee veteen.

Hengenlähtö.
Jos sairas rupesi kovasti tahtomaan
»pettiis» (= vuodettansa), voitiin siitä aavistaa, että hän pian eriäisi elämästä.
Kuolevan .katsanto tuli pistäväksi ja teräväksi.
Muutamien
sairaiden rinnassa alkoi viimeisillä hengenvedoilla kuulua. kum-
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mallista kiljuvaa

ääntä tai rahinaa.

Oli tapana

sanoa, että syräin

purtiir rikki.
Sairaasta,

jossa oli ollut täitä

tai kirppuja,

hävisivät

nämä

syöpäläiset vähän ennen kuolemaa.
Noitien ja pahantekijäin
hengenlähtö
oli kamala. Niinpä
muuan noita oli kuoleman kanssa kamppaillessaan
hakannut
käsiään sängynlaitoihin niin, että ne menivät vallan rikki ja selittänyt pirun repivän häntä. Vielä noitien hautaristiinkin
menivät
harakat nauramaan.
Myöskin oli sellainen uskomus, ettei kello 12:n ja l:n välillä
siis »syränyän» aikaan kukaan kuollut.
Oli tapana, että koko talon väki herätettiin näkemään loppuu.
Joskus haettiin naapureitakin
kuolinvuoteen
ääreen.
Jotta voitiin todeta hengen todella lähteneen, pantiin peili
suun eteen. Myöskin sivuttiim pumpsii 1. punssii, 5.0. koetettiin
valtimosta, oliko sydän todella lakannut lyömästä.
Jos vainajan silmät jäivät auki, niin sanottiin: »se kattoo taanas, joku lähtee piam peräs».
Joku painoi sormellaan kuolleen silmät umpeen, mutta jolleivät ne tahtoneet pysyä kiinni, pantiin niiden päälle painoksi vanhanaikainen
viisipenninen,
Jdku
ol~ käyttänyt
kananmunia
samaan tarkoitukseen.
Vainajan leuan alle pantiin virsikirja, jotta suu pysyi kiinni.
Ruumiiseen täytyi koskea, jotta lakkasi sitä pelkäämästä.
Lopuksi vedettiin valkoinen lakana ruumiin päälle ja annettiin kuolleen olla vähintään
pesemään ja pukemaan.

puoli tuntia,

ennenkuin

sitä ruvettiin

\

Ruumiin peseminen.
Somerniemellä

oli ollut erityisiä

ruumiinpesijöitä.

Tällaisina

mainittiin esim. Tapjaksen
Loviisa ja Aatun äiti. Peseminen
tapahtui joko lattialla tai sängyssä olkien päällä. Pestessä käytettiin myöskin saippuaa, jota liotettiin pesoveteen, jotta se tuli
»liukkaaks»,
Myöskin voitiin menetellä. niin, ettätrasuun, jolla
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ruumista pyyhkeiltiin, hangattiin saippuu. Sitten ruumis pyyhkeiltiin toiseen kertaan puhtaaseen veteen kastetulla rievulla ja
lopuksi kuivattiin pyyhinliinaan.
Ruumiinpesovesi kaadettiin huoneen alle tai humalatappoon
tai yleensä sellaiseen paikkaan, missä ei kävelty paljain jaloin.
Pelättiin
nim., että ruumiin pesuvedestä
voi saada syymää
(= syyhyä ja nyppylöitä).
Jotkut rikkoivat sen ruukkuvadinkin,
jossa ruumiinpesuvesi
oli ollut, lyömällä sen kappaleiksi kallioon.

Rumiinpesosaippu talletettiin,

sillä sitä voitiin käyttää

lääk-

keenä m.m. syymän parantamiseen.
Sivumennen mainittakoon,
että syyrnää voitiin parantaa myös hautausmaan mullalla. Tällaisella ruumiimmullalla pyyhittiin kipeitä paikkoja kolmeen kertaan. Multa täytyi tarkasti viedä samaan paikkaan takaisin, mistä
se oli otettukin. Taaksensa ei saanut katsoa. Huomattakoon, että
vaikka ruumiinmultaa näin toisaalta käytettiin parannukseen, niin
toisaalta taas siitä pelättiin tarttuvan jotakin. Senvuoksi ei esim.
millään muotoa uskallettu astua paljain jaloin kirkkomaalle.
Kampaa, jolla kuolleen hiukset kammattiin, ei sen jälkeen
enää käytetty.
Ruumiinoljet
vietiin
sikalättiin
tai sontakasaan.
Niitä
»rasui», joilla ruumista oli pyyhitty, voitiin käyttää taikomiseen.
»Polstereist ja tyynyist», jotka olivat olleet kuolinvuoteessa,
»rapisteltiin» sisukset pois ja poltettiin. Päälliset pestiin ja niistä
tehtiin maton t. »rasuvaatteen»
kuteita.
Samoin tehtiin niille
vaatteille, jotka olivat olleet kuolleen yllä hengen lähtiessä.
Joskus ruumiinpesejä otti ruu'miivvaatteet 1. kualivvaatteet
palkaksi itselleen. Toisinaan hän sai myöskin rahapalkan.
Koko se huone, missä kuolema oli käynyt, oli perin pohjin
puhdistettava.
Kaikki »kuurattiin lysorin kans». Tarttuvain tautien jälkeen poltettiin huoneessa »katavaa».

Vaatetus.
Vainajan ylle puettavien vaatteiden ei tarvinnut olla uusia,
kunhan ne vain olivat ehdottomasti puhtaat. Monet naisihmiset
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olivat jo eläissään säästäneet itselleen kuaLimpairan pitkine linninkihioineen sekä määränneet, mikä silkki. oli pantava heidän
päähänsä arkkuun. Miehille ommeltiin valkoinen lakki. (Ensin
tehtiin »kantti» pään mukaan ja sitten ympyriäinen päällinen, joka
vedettiin ryppyyn, niin että se sopi kanttiin. )
Toisinaan pantiin päähän vain musta vaate ikäänkuin lakiksi
siten, että kulmat käännettiin pään alle. Solmua ei tehty. (Ruumiin vaatteita tehtäessä ei lankaankaan saanut tehdä solmuja.)
Lapsille pantiin kukkakranssi päähän.
Sukat, jotka pantiin vainajan jalkaan, eivät kernaasti saaneet
olla villaa. Ellei ollut pumpulisia, niin neulottiin valkoisesta
»rasuts sukantapaiset jalkineet. Myöskin käsien ympäri käärittiin valkoista kangasta, ellei ollut kurotui sormukoi (= kudottuja
sormikkaita) .
Pesemisen ja vaatettamisen
jälkeen
»vaikkei sit tapaa kaikki pitänee».

veisattiin

yksi

virsi,

Ruumislauta.
Pestynä ja vaatetettuna
kuollut vietiin ruumislauralla aittaan, saunaan tai riiheen odottamaan arkkua. Ruumislaudan
täytyi olla aika leveä. Jotkut olivat käyttäneet ruumislautana
leipälautaakin, toiset sängyn päälliskantta j.n.e.
Tavallisesti ruumis vietiin ulos huoneesta jalat edellä, ja se
oli asetettava myöskin aitassa tai riihessä niin, että jalat tulivat
oveen päin. Muutamat olivat kuitenkin määränneet kuljettamaan
vainajansa »pää erel», ettei se muka osannut tulla takaisin kotiin.
Sama oli ollut tarkoituksena siinäkin, kun se penkki, jonka
päällä arkku oli ollut, vietiin ovelle ja käännettiin kumoon. Kuolema saatiin muka siten ulos talosta, ja jos se olisi palannut takaisinkin, niin ei sillä olisi ollut sijaa, mihin istua.

Ruumisarkku.
Kun henki oli lähtenyt, mentiin hakemaan arkun tekijää, joka
tuli ottamaan mitan ruumiista, sillä ennen vanhaan ei ollut saa-
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tavissa

valmiita

itselleen arkun.

ostoarkkuja.

Muutamat

Niin oli menetellyt

teettivät

jo eläissään

Hännän Ritsikin.

Hyvänä arkuntekijänä
Oinasjärvellä
mainittiin
Laurenin
Oskari.
Nykyään elävistä tiedonantajista
oli Tiensuun Juho
myöskin tehnyt ruumisarkkuja,
ja hän kertoi niiden valmistuksesta seuraavaan

tapaan:

Arkut tehtiin mäntylaudoista.
Pohjalautaan,
jota sanottiin
hartjalauraks, kiinnitettiin ensin päälaudat ja niihin taas sivulaudat. Sivulaudat höylättiin melkoisen ohuiksi, jotta ne taipuivat
helposti senjälkeen, kun ne oli kostutettu (kuumaan veteen kastetulla rasulla) ja sitten pantu tönkä 1. puskuri keskelle, t.S. sille
kohdalle, mistä arkun piti tulla leveimmäksi. Kun puskuri otettiin pois, lyötiin sen paikalle vahvat naulat, jotta sivulaudat edelleenkin pysyivät paikoillaan. Arkun valmistuksessa
käytettiin
yksinomaan
puunauloja.
Arkun päälautain
reunoihin
tehtiin
kaksi puutappia (»nytinaulaa»), jotka sopivat kannessa vastaavilla kohdilla oleviin reikiin, kun se laskettiin arkun päälle. Sitten kun arkku lopullisesti suljettiin, lyötiin päihin vielä kaksi rautanaulaa, jotka siis vastasivat nykyisten' arkkujen
»kruuvei».
Tiensuun Juhon isä oli tehnyt yksipuisen arkun eräälle pikkulapselle. Tukin pätkä oli vain sahattu halki keskeltä ja sitten
holvattu.
Lasten arkut maalattiin sinisiksi tai valkoisiksi, aikuiste,n
mustiksi. Tavallisesti »tällättiiv vaal liimavettä ja kimröökii». Ei
pidetty oikein luvallisena maalata
tiin estävän arkun mätänemistä ..

öljymaalilla,

koska sen sanot-

Arkun pohjalle pantiin pehmikkeeksi höylänlastuja,
joiden
päälle levitettiin lakanan puolikas. Siitä tuli täten samalla »alulakana». Toisesta puolikkaasta saatiin »päälislakana». Tyyny täytettiin myöskin höylänlastuilla, mikäli ei käytetty rohtimia tai
villoja täytteenä, joskus pantiin arkun tyynyyn myöskin vainajan
hiuksia. Arkun sisustukseen kuului vielä silmäpeitto 1. -vaate,
pieni neliskulmainen, valkoinen vaatekappale,
koinen nenäliinakin ja joka levitettiin arkkuun

joksi kelpasi valvainajan kasvojen
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peitteeksi. Usein silmäpeittoon leikattiin »semmottii lovii ympärs»
koristeeksi.
Jotkut kätkivät kuolleillearkkuun
myöskin arvoesineitä tai
rahaa; muutamille juopoille pantiin »viinapottukin».
Uskottiin, että ellei vainajalle pantu mukaan sitä, mitä tämä
oli eläissään pyytänyt, niin hän voi vielä haudastaan tulla kotoa
hakemaan toivomaansa tavaraa. Niin oli Erkkalan äitivainaakin
tullut kolistelemaan
kotinsa vinnille, jonne oli kätkenyt
400
hopearuplaa. Ne hän »viisas» (= näytti) miehelleen ja pyysi tältä
silkkiä ja vanttuita. Vasta kun mies oli vienyt ne hautausmaalle
ristin alle, sai äitivainaa rauhan.
Korvarenkaita
ei saanut ottaa kuolleelta pois, vaan ne oli
jätettävä korviin arkkuunkin.
Jos ruumis arkkuun nostettaessa oli hyvin nöyrä, t.S. ei ollut
kangistunut,
perässä.

pidettiin

sitä merkkinä

siitä, että pian kuoli toisia

Arkkuuv veisaaminen tapahtui sitten, kun ruumis oli kaikin
puolin kunnossa arkussaan.
Laulettiin pari kolme virttä ja ne
henkilöt, jotka olivat olleet veisaamassa, oli tapana kutsua myöskin maahampanjaisiin 1. hautajaisiin.
Erään yksinäisen tiedon mukaan oli hyvin vanhaan aikaan
ollut tapana antaa veisaajille n.s. raatopappui. (Yleisesti ei tällaista tapaa tunnettu.)

Ruumiin kirkolle vieminen ja hautaaminen.
Kun ruumis oli »arkkuuvveisattu»,
pantiin kansi kiinni, ja
miehet nostivat arkun pihalla odottavan hevosen rekeen tai rattaille. Ruumis vietiin kellokastariin' (= kellotapuliin)
odottamaan hautausta.
Joskus oli ruumiit viety myöskin kirkon alle
säilytettäväksi, mutta kuumaan kesäiseen aikaan ne pantiin heti
hautaan.
Jos vainaja oli kuollut »liikkuvaan tautiin», niin oli oikein
määrätty, että sellainen ruumis oli 24:n tunnin
lähdön jälkeen saatava hautaan.

kuluessa

hengen
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Ruwmidvevosek:s
valittiin sopivimmin valakka. Tiinettä tammaa' ei saanut ottaa ruumiinhevoseksi,
koska uskottiin, ettei se
senjälkeen enää synnyttänyt elävää varsaa.
Matkalle lähdettäessä tarkattiin, kumman jalkansa hevonen
ensin astui. Jos se nosti ensiksi vasemman jalkansa, oli seuraava
vainaja nainen, oikea taas ennusti mieshenkilän kuolemaa. Jos
ensimmäinen askel oli hyvin lyhyt, sattui uusi kuolemantapaus
hyvin pian.
Vastaantulija
keasta lakanasta,

saattoi jo kaukaa
joka oli levitetty

tuntea ruumiinhevosen
valhevosen selkään. Myöhem-

min oli jäännäksenä vain valkoinen nenäliina hevosen luokassa.
Sitä lointa, joka oli arkun päällä matkalla, käytettiin eläinten
parannukseen.
Niinpä sillä voitiin parantaa
lehmästä luomatautia.
Jos ruumis vietiin kotoa hautausmaalle
vasta hautaussunnuntaina, niin seurasi saattoväki
arkun perässä. Kun hautajaissaattue pääsi urkurin paikkeille, pantiin vastaansoitto
soimaan.
Joku oli edeltäpäin mennyt ilmoittamaan
kellonsoittaja tiesi pitää varansa.

surusaaton

tulosta, että

Aikaisemmin oli ollut tapana, että arkkua kannettiin hautaan kellokastarin luota, eikä sitä tuotu portille ollenkaan.. kuten
nykyisin.
Ruumissaatossa vainajan kaikkein lähimmät omaiset kulkivat heti arkun jäljessä, mutta yleensä saattoväki oli jakaantunut
siten, että miehet kulkivat edellä kaksittain ja vasta perässä naiset ja lapset.
Kantajiksi, joita tavallisesti oli kuusi, voitiin omaisten lisäksi
pyytää esim. naapurin isäntiä. Naiset eivät kelvanneet kantajiksi.
Kantovälineinä

oli aikaisemmin

ollut

paareet

(= paarit).

Niillä arkku vietiin haudan reunalle asti ja vasta siellä otettiin
liinoihin.
Liinat 1. rihmat oli »tällätty» jo paareille arkun alle,
joten se sitten niiden varassa voitiin helposti laskea hautaan.
Paarien päällipuoli oli mustalla veralla peitetty, mutta nupit, joista
kannettiin, oli maalattu valkoisiksi.
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Arkku oli asetettava hautaan niin, että ruumis tuli »kattelemaan aurinkoon käsin», siis jalat itäänpäin.
»Ittestappajat» haudattiin kirkon pohjoispuolelle, eikä niitä
entisaikaan saanut viedä kirkkotarhan
portista sisään, vaan ne
oli nostettava aidan yli. Itsemurhaajien
hautaamisessa ei muutenkaan noudatettu samoja menoja kuin tavallisten kuolleiden.
Itsemurhan tehnyttä ei esim. pesty arkkuun pantaessa eikä myöskään »veisattu hautaan».
Olisikohan veisaamatta jättäminen ollut myös jonkinlainen
rangaistus vainajan eläissään tekemistä laiminlyönneistä,
koska
kerrottiin esim. seur. juttu:
Kun Vilkin muijaa piti haudattaman,
niin Somerolta tuli
tieto, että »sitä ei saa veisaat», koske! hän ollut opettanut lapsiaan
lukemaan. Ja niin ruumis vietiin veisaamatta hautaan.
Kerrottiin, että muutamat ruumiit olivat hautaan vietäessä
ruvenneet
kovasti painamaan.
Niinpä Remmin rouva-vainaa
Someron puolelta painoi niin kovasti, että kantajat olivat vähällä
väsyä. Kun ruumis lopulta saatiin hautaan, ei kuitenkaan saatu
liinoja pois arkun alta, vaan ne oli jätettävä sinne. Rouva oli
eläissään ollut ahne ihminen, ammatiltaan kauppias; ja uskottiin,
että hän vielä kuoltuaankin tahtoi koota itselleen tavaraa ja siksi
vei liinatkin.
Mattilan Kalle Ojankylästä, vaikka oli ollut laiha mies, painoi
ruumiina niin paljon, ettei neljä miestä tahtonut millään jaksaa
nostaa häntä rattaille.
Kalle oli eläissään varastellut.
Jos omaisten oli kovin ikävä vainajaansa, niin heidän oli,
senjälkeen kun pappi oli siunannut ruumiin, heitettävä multaa
kädellään hautaan.
Siten he muka samalla heittivät pois osan
suruansa.
Kun hauta oli luotu umpeen, pystytettiin
sitten jäikin haudan ainoaksi koristeeksi.
tapana hoitaa hautoja kukkaisistutuksin.

siihen puuristi,

joka

Ennen ei nim. ollut
Puuristi oli ~aalattu

mustaksi ja joskus siihen oli kiinnitetty »pläkin kappala»,
oli vainajan nimi. Usein tehtiin myöskin valkoisia ristejä.
nat maalattiin mustalla värillä samoinkuin nimikin.

jossa
Reu-

6
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Hautauksen jälkeen ainakin suurin osa saattojoukosta
kirkkoon.
Täällä erotti murheväen muusta seurakunnasta
ettei se noussut jumalanpalveluksen
aikana seisomaan

meni
siitä,
muun

kirkko rahvaan tapaan.
Kirkosta
keräännyttiin
sitten vainajan kotiin viettämään
maahampanjaisii
1. hautajaisii.
Kestitys täällä tapahtui samaan
tapaan kuin häissäkin.
Kahvin jälkeen tarjottiin ateria monine
ruokalajeineen
(ks. hääateria).
Likisukulaiset
ja naapurit olivat vielä toisenakin päivänä hautajaisissa.
Käsityksiä

hengen

olinpaikasta

kuoleman

jälkeen.

Käsitykset siitä, missä henki asusti erottuaan ruumiista, olivat eri kertojilla hiukan toisistaan poikkeavia.
Yleisimmin arveltiin, että henki joutui heti sinne, minne se on lopullisesti määrätty joutumaan, siis joko taivaaseen tai vai~ampaikkaan
1. helvettiin.
Toiset taas lausuivat käsityksenään,
että henkikin oli
haudassa ruumiin kanssa ylösnousemishetkeen
saakka.
Yleisesti uskottiin, että vainajan henki voi kuljeksia kotona
vielä kauan aikaa kuolemantapauksen
jälkeen.
Vainajan henki
voi tulla esim. »korsteenin» kautta sisään.
Syynä vainajan kuljeskelemiseen
saattoi, kuten ennen jo on
mainittu, olla se, että vainajaa ei oltu vaatetettu
täydellisesti;
oli jätetty jokin hänen toivomansa esine pois arkusta tai jollakin
muulla lailla lyöty laimin hänen viimeinen tahtonsa.
Muuan
isäntä oli heti vaimonsa kuoleman

jälkeen

mää», ja siksi ei emäntä saanut rauhaa
teli haamuna vanhassa kodissaan.
Usein haamut kävivät
näisissä huoneissa.

kotonaan

ruvennut

haudassa,

polttamassa

»toisii pitä-

vaan kummitvalkeata

yksi-

Kiikkohaltia.

Yleisenä uskomuksena

oli, että kaikilla

vanhoilla

huoneilla

oli omat haltiansa, niin kirkollakin.
Siitä henkilöstä, joka ensimmäisenä oli haudattu kirkkomaahån,
tuli samalla kirkon haltia.
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Kirkkohaltia saattoi siis olla joko mies- tai naispuolinen.
Omasta
kirkkohaltiastaan
puheen ollen vanhat somerniemeläiset
sanoivat: »tää om miäskirkkone», koska muistelivat kuulleensa, että
kirkkotarhaan
oli ensimmäisenä haudattu Mikko-niminen henkilö. Siitä myös selitettiin johtuneen, että ruumista hautaan vietäessä sanottiin; »taas viärääm Mikoj juuree».
Kirkkohaltia saattoi auttaa ihmisiä antamalla öiseen aikaan
kirkossa tietoja esim. varastetusta tavarasta., Tätä apua oli käyttänyt hyväkseen Heinähuhta-vainaakin.
Kun Palikaisista ajettiin lankkuja Saloon, niin Heinähuhdalta
varastettiin
lankkurahaa 400 mk. Heinähuhta meni erään pohjalaispojan kanssa
yöllä kirkkoon neuvoa kysymään hypäten tasajalkaa sisään. Neuvonantajalle ei saanut ojentaa kättänsä, sillä hän olisi puristanut käden rikki, vaan tervehdystä varten työnnettiin »lapi» haltian kouraan.
Asiat onnistuivatkin hyvin.
Varastaja toi rahat
Palikaisten pellolle, mutta hänelle ei sanottu mitään pahaa, sillä
sen oli neuvonantaja kirkossa nimenomaan kieltänyt.
Sanottiin, ettei Somerniemen kirkosta yleensä saanut tietoja,
mutta Perttelin kirkosta niitä sensijaan sai hyvinkin.
Tämä johtui siitä,. että Perttelin kirkko oli vanha, ja jättiläiset olivat sen
rakentaneet.
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1. NA UT AKARJ A.
1.

Karjasuojat.

Aivan yleisesti talossa oli useita pihattoja, joista karjapihatto
oli varsinainen lehmien suoja, siellä olivat myöskin vetohärät; toisessa, lammaspihatossa eli pikkupihatossa
pidettiin lampaita, vasikoita ja vuohia, ja sioilla oli oma lättinsä. Pikku taloissa tehtiin
ainoaan pihattoon vain karsinoita lampaita ja vasikoita sekä sikoja
varten ..
Pihatot olivat vaatimattomia harmaita rakennuksia.
Lattiaa
niissä ei ollut ollenkaan, kuusenhakoja vain heitettiin joka päivä
lehmien alle kuivikkeeksi.
Hakojen hakkuu oli talossa jokapäiväinen työ talvisaikaan, ja sitä suorittivat lapsetkin. Sonta luotiin
ikkunasta talikolla ulos, »pihatol luamine» tapahtui aamuisin
ennen karjan ruokkimista.
Päretikku seinänraossa oli valaisemassa tätä joka-aamuista työtä. Mitään pöytää navetassa ei ollut,
vaan kullakin lehmällä oli oma puinen hinkalonsa.
Lehmät olivat seinässä kiinni kytkymissä.
Seinään oli rautaisen »merlun» avulla kiinnitetty vitsasta väännetty n. 1 m:n pituinen perusta, jossa puiset kaulimet olivat kiinni. Ne olivat väärästä
puusta veistetyt ja pantiin lehmän kaulaan kiinnittämällä niskasta
vitsalla. Uudempia olivat sepän takomat rautaiset kaulimet, ja
nykyään käytetään

tavallisesti kettinkisiä.
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Välittömästi pihaton yhteydessä oli tarha, jossa lehmät suvella
Iypsettiin, Sinne hakattiin myös suuret määrät hakoja. Syksyllä
karjan sisäänoton jälkeen tapahtui »tarhan kasavus», jolloin tarhaan kertynyt
pellolle.

lanta ja haot ajettiin

kasaan,

talvella

ne vietiin

2. Karjan lukumäärä ja rotu. Nimet.
Lehmiä ei viime vuosisadan jälkipuoliskolla pidetty niin paljon kuin nykyisin, keskikokoisessa talossa niitä oli 4-6, paljona
pidettiin, jos oli toistakymmentä. Ne olivat kirjavia ja sarvipäisiä,
nupot olivat harvinaisia .. Suuria vetohärkiä pidettiin joka talossa,
pienessäkin niitä oli kaksi paria, ja nuoria härkiä oli aina kasvamassa.
Lehmän nimen määräsi

useimmiten

sen ulkomuoto

ja väri.

Tavallisia nimiä olivat Mansike, Heluna, Rusina, Ruusa, Omena,
Ruskas, Punike ja Mustike. Valkoinen lehmä sai nimekseen
Luikki tai Lumike, valkopäinen oli Tokka tai Koivas, kirjava Kirjakka, valkoselkäinen Kyyty tai Kyytäs; jos lehmän päässä oli
valkoisia viiruja, niin nimeksi tuli Riimakka tai Riimas, sellainen,
jolla oli valkoinen läiskä otsassa, oli Herttu, Hertta tai Tähtike.

3. Karjan talviruokinta.
Entisajan karjanruokinta
oli nykyiseen verraten kehnoa ja
epätäsmällistä. Klo 4 aamulla mentiin navettaan ja ensimmäiseksi
lehmäin eteen vietiin sammalaämpäri, johon oli suosta koottu
»valkusii sammalii» ja joka oli yön ollut tuvassa virtsanheittopaikkana.
Lehmät söivät :mielellään suolaisen makua saaneet
sammal et.

Tämän

jälkeen

kullekin

lehmälIe

annettiin
eteen
joukossa, vaikka
harvoin riittivät lehmille, ne oli säästettävä hevo-

vihko S.o. olkitukko, jossa joskus oliheiniäkin
maaniittuheinät

sia varten. Tärkein ruokalaji oli sulppu. Oljet oli survottu petkelellä sulpuiksi heti riihimisen jälkeen.· Niitä tuotiin pihaton sulp-

putiinuun, joukkoon sekoitettiin routossa kuivattuja
sia, kerpuista

riivittyjä

koivun-

ja lepänlehtiä,

perunanvar»Iepälehti onkin
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oikeen tervelist antaal lehmil», tai »mukkosii» (nokkosia}, joita
oli koottu talveksi, hiukan jauhojakin tai ainakin tamppujauhoja,
rukiin- ja kauranakanoista, pantiin mukaan, »se olis muuten ollu
nii peräten köyhää». Vielä seokseen pantiin suolaa ja sitä haudottiin kuumalla vedellä. Usein sulpun päälle kaadettiin viinamplantii, jota härkäpareilla vedätettiin suuria tiinullisia Somerolta,
sen hintana oli pennin kannu. Klo 8:aan mennessä lehmät saatiin
subpuietiuu. ja samaan aikaan ne myös lypsettiin.
Noin klo 11 karjalle annettiin murkinaksi jälleen olkia. Puolenpäivän aikaan koko karja ajettiin juomaan lähteelle tai avannolle pyrystä ja pakkasesta huolimatta, lähteillä oli juatinkaukalot eli »esikaukalot:
tätä tarkoitusta varten. - Nyt ruokinnassa
seurasi pitempi väliaika, vasta illan hämärtäessä emäntä uudelleen meni navettaan. Taas annettiin olki- ja heinävihko ja sulppua
sekä lypsettiin lehmät.
Vähäiset heinät, joita lehmille riitti, koetettiin antaa vastapoikineille, kun joutokarja sai tulla toimeen melkein pelkillä
oljilla. Talviruokinta
aloitettiin Mikkelinpäivästä
ja rehuvarat
koetettiin saada riittämään Erkinpäivään saakka.

4. Lehmien hoito kesänä.
Karja laskettiin keväällä laitumelle sen mukaan, kuinka rehu
loppui. Vapun aikaan ja viimeistään Erkinpäivänä lehmät päästettiin jo lumesta paljastuneille mäille ja kaskimaille. Sanottiin:
»Ei lehmä leivoon kuale eikä hepo kuavii», ja niin aikaisin pantiin ulos, »et lehmä jälkes näki» (lumessa). Laitumella ne kävivät myöhään syksyyn, Mikkeliin saakka. Yöksi karja aina tuli
tai kuljetettiin kotiin tarhassa lypsettäväksi.
Syksyllä »ku tuli
yäseep pimjäks» lehmät alkoivat makailla metsässä eivätkä aina
tulleet

hakematta

kotiin.

Jollakin

vanhemmalla

lehmällä

kaulana, oli kello, toisinaan sellainen pantiin useammankin

leeiloleh-

män kaulaan, ellei karja oikein pitänyt yhtä.
Laitumena
käytettiin
Somerniemen
laajoja metsiä, joista
karja paimenineen etsi ruohoisia ahoja. Joka talon karjalla oli
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oma paimenensa, tavallisesti lapset kaksi aina yhdessä tai vanhukset olivat paimenena, mutta susien tähden oli myös aikuisia.
Sanottiinkin: »kahreest karjaam pannaa» (lapsena ja vanhana)
ja »kahreksas karjapaimej ja yhreksäs ylimäine» (8-, 9-vuotiaat
kelpasivat paimeneksi).
Pieniä paimenia neuvottiin:
»Jos tei
öksytte, nii älkäs sik koira haukkuu kohre menkö, menkää kukkolauluu kohre.» Tavallisesti paimenilla oli myös koiria muka~
nansa. Kylän paimenet karjoineen kokoontuivat sitten metsässä
yhteen, näin oli turvallisempaakin,
sillä susia liikkui paljon.
»Huikuka hyvi!» neuvottiin 'karja hännäs kulkevia lapsia; heidän
piti kovalla äänellä pelottaa pedot pois lehmien läheisyydestä.
Eläimetkin vainusivat suden sen lähestyessä, ja silloin suurisarviset vahvat vetohärät asettuivat eteen ja lehmät paimenten ympärille niiden taakse, karja möräsi ja paimenet huusivat. Mutta
paimenista huolimatta sudet silloin tällöin repivät karjaa. Paimenen oli metsässä ollessaan tehtävä luutia ja huiskuja, ja lisäksi
katkismus oli aina »fölis» juhannuksen tienoilla pidettävien suvilukusten vuoksi.
Kun käytettiin aidattuja laitumia, niin sellaisille härille ja
myöskin lehmille, jotka »olivak kovii aitaan», aitureita, sidottiin
sarviin silmien eteen lauta, niin ettei eläin nähnyt eteensä, ainoastaan sivuilleeri.
Lehmiä kutsuttiin huutamalla: »tseh, Mansike, tsee» ja vasikoita huudettiin: »pyksei, pyksei» (korko jälkimmäisellä tavulla).
Somerniemellä on ollut runsaasti käärmeitä ja niitä tuli silloin tällöin pihattoonkin.
Käärme on hyvin perso maidolle ja
useita tarinoita kerrottiin siitä, miten käärmeet kävivät säännöllisesti imemässä lehmiä. Esim. Rekan navetassa oli käärme joku
kymmenen vuotta sitten joka yö imenyt kaksi lehmää, kunnes
tapaus huomattiin ja käärme ammuttiin. Myös laitumella käärmeet joskus imivät lehmiä, jotka tottuivat niin siihen, että tulivat
säännöllisesti

määrättyyn

paikkaan,

jossa käärme niitä odotti.
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5.

Lypsäminen

ja maitoq,stiat.

Lypsäminen suoritettiin aamuin ja illoin, päivälypsyä ei vastapoikineellekaan toimitettu. Jotkut käyttivät lypsäessään matalaa jakkaraa, lypsintnolia.
Maito vedettiin puiseen lypsinkinlnnn.
Suvella tarhassa lypsettäissä oli joku toinen henkilö, esim. joku
lapsista, lehtisudilla huiskimassakärpäsiä
pois lehmästä. Sellainen lehmä, jonka maito juoksi helposti, melkein itsestään, oli
helppo 1. hölppo ja herkjä, taas päinvastoin kiinteämaitoinen oli
kirjä tai pinkko. Muutamat lehmät pirättivåi helposti maitonsa,
jos niitä komennettiin tai jos tuli outo lypsäjä.
Maito siivilöitiin puisen siivilän läpi, jonka reiässä keskellä
oli havunoksia, ja kaadettiin sitten puisiin punkkiin happanemaan
viiliksi.
Maitoastioiden peseminen oli ankaraa työtä. Joka käytön
jälkeen ne huuhdottiin ja lisäksi ne kahdesti viikossa, keskiviikkoisin ja lauantaisin, pestiin kuumalla katavavesellä
ja hiekalla
hohtavan valkoisiksi.
6.

Vasikan

syntyminen

ja kehittyminen.

Kun vaska oli syntynyt, nuoli lehmä sen puhtaaksi, ja se vietiin karsinaan. Pikku vasikalle annettiin ensin muutaman kerran
oman emon juustomaitoa, sitten tavallista »makjaa maitoo» ja
sitten kuorittua alusmaitoa. Nykyään. ensimmäinen maito annetaan lehmälle, mutta sitä ei ennen tehty. Jos lehmä pääsi poikimaan laitumelle ja vasikka oppi. imemään sitä, niin sekä lehmää
että vasikkaa oli hyvin vaikeatotuttaa
tästä pois.
Luattooaskat, jotka oli tarkoitettu myytäviksi teuraseläiminä
- Somerniemellä oli useita »kauppalahtareita», ja lihat vietiin tavallisesti Helsinkiin -, juotettiin hyvällä maidolla .kolmisen viikkoa; pidettäviksi aiotut pitovaskat saivat tyytyä vähempään. Muistitietona kerrottiin, että vanhaan aikaan yli sata vuotta sitten, jolloin vasikan lihoja ei myyty, tapettu pikku vasikka nyljettiin
ja ruho heitettiin hukkaan, sillä juottamattoman vasikan lihaa ei
syöty. Pitovasikaksi aiotun pikku vasikan jalat kenkitettiin,
s.o.
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anturan alla oleva pehmeä rusto, kenkitys, kaivettiin sormin pois
ja annettiin lehmän syötäväksi. Tällä tavoin vasikan sorkka kehittyi leveäksi, teräväreunaiseksi
ja kestäväksi.
Varsinkin ajohäriksi aiotuille sonnivasikoille tämä oli ehdottomasti tehtävä.
Täysikasvuisena ajohärän sorkat vielä kengitettiin kaksiosaisilla
rautakengillä. - Pitovasikat otettiin yleensä syksyvasikoista, sanottiin: »syksynev vaska ja keväinen porsas ja lampaankaritta.»
Vielä katsottiin, että vasikka oli terveennäköinen
ja »oikjaselkäne», turvan värikin oli jotain merkitsevinään: »sil on nii punanen nokka, taitaa se kuallakkim peräti», sanottiin. Kun oli leveät
suunpielet, niin sellaisesta tiedettiin tulevan hyvän syömään.
Syksyllisen vasikan nimi oli seuraavana keväänä sänkjäine,
ja oltuaan sitten ensimmäisen suvensa muun karjan mukana laitumella se oli karjankäiny ja mullikka 1. mulli, joko sonnimullikka
tai lehmunem mullikka. Vetohäräksi aiottu sonnivasikka kuohittiin tavallisesti sänkiäisenä, ja työn toimittivat talviaikaan kulkevat venäläiset ammattimiehet, ryssänkuaharit.
Kuohittu mulli oli
sitten nimeltään kalpi 1. kalppi niin kauan, kunnes sitä parivuotiaana ruvettiin opettamaan ajoon. Vuoden vanhana mullikka
pantiin kytkymeen, sitä ennen se oli elellyt joko lammaspihatossa tai karjapihaton karsinassa.
Ensi kertaa poikivaa mullikkaa ja yleensä nuorta lehmää
kutsuttiin lähtemäksi. Toista kertaa poikiva oli toistakantone.
Ennen poikimistaan lehmä alkoi ehtyä ja oli kokonaan ummessa 1-3 kuukautta.
Kun poikiminen lähestyi, niin sanottiin
lehmän alkavan aittua: sen nännit kovenivat ja luut hännän vieressä painuivat
näkymättömiin.
Nuori lehmä aittui yleensä
kauernman aikaa kuin vanha. Joka poikimisesta lehmän sarveen
tuli lovi, nutipään silmäkulmaan ryppy. Vanhalla lehmällä lovia
oli sarven latvaan saakka.
Kolme viikkoa poikimisen 'jälkeen lehmä oli ensi kerran
kiimoillas eli juaksulas ja sitten joka kolmas viikko seuraavaan
astuttamiseen
saakka. .Jos lehmä astuttamisesta
huolimatta ei
tullut tiineeksi, vaan oli juoksullansa väliin joka viikkokin, sanottiin, että tällainen lehmä juaksee kiltaa,on
kiltaj juaksija 1. kil-

90
tane 1. kiltapers, myöskin sanottiin lehmän olevan sonnitautine.
Poikimaton maho lehmä, jota ei enää »fyärätty» 1. viety sonnin
luo, saattoi siitä huolimatta

lypsää hyvinkin kauan aikaa.

7.. Lehmien taudit ja kansanomaiset parannuskeinot.
Entisaikaan lehmät usein puutteellisen ruokinnan ja huonon
hoidon vuoksi olivat heikkoja ja sairastuivat helposti. Parannuksissa käytettiin paljon »paavia», erilaisia taikakeinoja.
Punatauti 1. kar]antauti oli lehmissa melko tavallista. Se tuli
helpoimmin kuumana kesänä sellaisilla seuduilla, joissa karjalla
oli huonot suovedet juotavanaan, ja varsinkin silloin, jos lehmät
eivät saaneet yhtään jauhoja. Punatauti nosti kuumetta, ensin
se löysäsi eläimen vatsan ja sitten kovetti sen. Lääkkeenä käytettiin' punamultaa, ihraa, kirnupiimää, puunöljyä ja pellavansiemenvettä. Lääkkeiden tarkoituksena oli pitää vatsa löysänä, ja
siihen rasva ja kirnupiimä olivat parhaita. Jos satakerta pääsi
kovettumaan, ei enää auttanut mikään.
Letty ampui aika usein lehmiin samoinkuin hevosiinkin. Jos
se meni sydämeen, niin eläin kuoli heti. Tämä tauti tuli yhtäkkiä,
»nin äkkises kun ammuttu», elukka kävi syömättömäksi ja vatsa
kovaksi. Tätä tautia parannettaessa
käytettiin paljon paavia:
»huiskevat liinan kans ja mitä ne teki». Siitä paikasta, mistä letyn
arveltiin menneen eläimeen, otettiin verta, sitä pantiin leipään
ja annettiin elukan syötäväksi; tai elukan kylkeen tehtiin pieni
haava ja siihen pantiin suolanrahkeita. Myös luettiin letyn sanat.
Kun letyn saanut lehmä makasi eikä noussut ylös, niin ammuttiin
lehmän ylitse, se pelästyi ja nousi silloin. Kohta, josta letty oli
mennyt, näkyi vielä eläimen tultua lahdatuksikin; nahan alla oli
verinen paikka.
Luomatauti oli tarttuva ja kiusallinen, vasikoita ei tahdottu
saada ollenkaan. Mutta jos pidettiin haisevaa puttia (pukki)
pihatossa, niin luoma taudin piti kaikata; Rauhankallion navetasta
se oli saatu tällä tavalla häviämään.
Paha tauti oli, jos lehmällä oli kohtu pakerruksis, »tulee lanta

..
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simmoseks ku pianu papenoi». Lääkkeenä käytettiin glaubersuolaa, suolahappoa ja viinaa, vatsa oli koetettava saada aivan
löysäksi.
Joskus kävi niin, että lehmä ei poikimisen jälkeen perannut,
s.o. perkeet 1. perkaukset (= jälkeiset) eivät tulleet ulos. Tällaisessa tapauksessa niiden annettiin olla ja odotettiin, kunnes ne
mätänivät ja lohkesivat itsellään. Jotkut käyttivät sellaista lehmän terveydelle vaarallista tapaa, että panivat painon perkauksen
päähän sen ollessa näkyvissä, että se·pikemmin tulisi ulos.
Sonnivasikoita vaivasi silloin tällöin napuri, eräänlainen virtsaputken tulehdus; se johtui huonosta juottamisesta.
Sitä koetettiin parantaa hieromalla suolalla ja alunalla.
Vasikat saivat joskus pyörätaudin, joka tavallisesti tuli lampaisiin. Ne pyörivät kovasti ja menivät karsinan aidankin yli.
Tavallisesti kuolema seurasi nopeasti tätä tautia.
Hyvin kiusallisia olivat toukat, joita kevättalvella kehittyi
lehmän nahan alle, ne saatiin ulos puristamalla sormin nahan läpi.
Keväällä ne tulivat itsestään ulos, mutta nahka turmeltui niistä
niin, etteivät »karvalit» aina huolineet sitä ollenkaan.
Kesällä monet syöpäläiset ja itikat vaivasivat lehmiä. Sellaisia olivat paitsi tavalliset lehmäkärpäset myös paarmat, n.s. perskärväset, jotka tarttuivat hyvin lujasti lehmään kiinni, tav. takajalkojen väliin, ja kiiljäiset, jotka kaikkein pahimmin ajoivat lehmiä ja hevosia. Lehmässä asustavat pienet vaaleanruskeat
väiväset tulivat helposti lypsäjän päähän ja syyhyttivät kovasti. Ne
sai pois lämmittämällä päätään valkean loisteessa.
Tapaturmia karjalle sattui aina joskus, milloin käärme puri
laitumella, milloin jalka nyrjähti. Viimeksimainittu tapaus, jolloin
jalka oli »niukka(v)unnu»,
parannettiin
taikakeinoin;
jalkaan
sidottiin solmuilla varustettuja
niukkalankoja
tai »isä meidän» takaperin kolmeen kertaan.

ja luettiin

sanat

8. Lehmien hoitoon liittyviä taikoja ja uskomuksia.
Karjanhoidossa kuten muussakin elämässä pidettiin silmällä
kaikenlaisia ennemerkkejä
ja monenlaisten
voimien uskottiin
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vaikuttavan lehmän kehitykseen ja hyvinvointiin.
Kun eläimet
menestyivät, niin omistaja oli varmasti hakenut onnen jostakin,
ja »ku hakas vastaan, nii luultiin, et se oli noitaamist».
Pahaa silmää pelättiin kovasti, .useat emännät eivät mielellään päästäneet vieraita navettaansa,
etteivät nämä vain olisi
vieneet karjaonnea. Jos joku kuitenkin vahingossa pääsi sisään,
niin otettiin kuumaa tuhkaa ja heitettiin sitä hänen peräänsä,
silloin noita ei pystynyt riivaamaan pihattoa. Toisen henkilön
aiheuttaman
pahan voi tehdä tyhjäksi pahoittamalla
noitujan
mielen esim. loukkaavilla sanoilla.
Erikoisesti noidat liikkuivat laskiaisyönä ja pitkäperjantain
tienoilla, silloin he kulkivat »kirnu seljäs ja hakkasivat männäl».
Eräs keino viedä onni toisen navetasta oli nim. pistää kirnun
mäntä naapurin pihaton akkunasta sisään, kirnuta sillä ja sanoa:
»Voi mul ja piimä sul» tai »mun voi ja sun piimä».
Toisinaan karjan epäonni johtui jostakin salaperäisestä syystä,
salatusta rikoksesta t.m.s. Esim. Tilda Nikander kertoi, miten
hänen lapsuudenkodissaan muinoin yhtenä ainoana vuonna lampaat saivat vesitautia, hevonen meni suohon, susi tappoi varsan
ja vasikat kuolivat. Vihdoin erään tietäjäeukon ohjauksen mukaan navetan alta löytyi lihaisia luita; kun ne poistettiin, niin
eläimet jälleen rupesivat menestymään.
Lehmien laitumelle laskemisen yhteydessä
tehtiin useita
taikoja ja toimituksia. Laskupäivän säätä pidettiin silmällä; jos
silloin satoi tai oli muuten rankka ilma, niin se tiesi onnea. Ennenkuin lehmät päästettiin irti, niitten »nokat» tervattiin, etteivät madot (= käärmeet) pistäneet; samoin lehmien takapuolet
karjassa olevien härkien varalta, ne eivät ajaneet lehmiä, »kun
terva kärys nokkaa». Tervaa pantiin myös kovan taikinapallon
sisään ja se syötettiin väkisin lehmälle, sitten ei tullut punatautia;
ennen käen kukkumista juotettu koivun mahla varjeli samoin
tästä taudista. Tarhassa olevaan pitkään kaukaloon tuotiin joesta
tinasavea ja siihen pantiin suolaa ja tervaa karjaa varten. Myöskin paimenen' jalat tervattiin.
Jotta karja seuraisi kelloa kantavaa

kellokaulaa,

pantiin kel-
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loon leivänpaloja, jotka sitten syötettiin lehmille, tai suolaa, jota
kaadettiin maakiven päälle ja annettiin elukkain nuoleskeIla sitä
siitä. Paimenen oli ensimmäisenä iltana tuotava takaisin sama
vitsa, jonka hän aamulla oli ottanut mukaansa, silloin karjakin
tuli helposti kotiin koko kesän. Paimen kasteltiin muutamissa paikoissa, toisissa taas karjaan ripsotettiin vettä, silloin »piti karjal
luanistamman ettei vahinkoo tule». Eräs emäntä seisoi korkeitten
tukkien päällä, niin että karja joutui kulkemaan ulos pihatosta
hänen jalkainsa välistä, silloin lehmät tulivat ehtoisin kotiin.
Myöskin siroteltiin tuhkaa molemmin puolin navetan kynnystä
ja oven päällä pidettiin teräkalua.
Vessaan (=Vesanojan)
kylän
Erkkalassa kerrottiin olleen kaksi tavattoman suurta kirvestä
oven edessä karjaa ulos laskettaessa.
Vasikat ja joutokarja saivat olla laitumella koko kesän. Jos
ne eivät pysyneet siellä vaan pyrkivät tulemaan kotiin, niin maakivelle pantiin suolaa, vasikoita kuljetettiin kolme kertaa kiven
ympäri vastapäivään ja suola syötettiin niille; silloin ne pysyivät
metsässä.
Kun lehmää astutettiin, niin se tuli varmasti tiineeksi, kun
sitä painettiin kädellä alaspäin keskiseljästä tai painettiin kolmasti esiliinalla selk~än. Sama vaikutus saatiin aikaan lyömällä
lehmää kolme kertaa lautasille pyhänä rasvatulla kengällä tai
pyyhkimällä kepillä, jolla oli käärme tapettu.
Jos lehmä siirrettiin toiseen paikkaan, niin se saattoi ruveta
kaipaamaan entistä kotiansa; tosin toinen lehmä »elavus ja sijavus», tottui nopeasti uusiin olosuhteisiin, mutta toinen »ikävöitti».
Tätä voi hiukan auttaakin: kun elukka vietiin uuteen pihattoon,
pantiin kauroja astiaan ja annettiin lehmän kynnyksen yli .syödä
niitä. Myyjän täytyi »miälel hyväl» antaa myytävä eläin, jotta
se viihtyisi uudessa paikassaan, sitä eI saanut ikävöidä eikä itkeä.
Aikaisemmin jo mainittiin noidat ja pahansuovat ihmiset,
jotka pahalla silmällä riivasivat karjan. Eräänä karjan vitsauksena oli mara niminen olento, joka oli sama kuin ihmisiä vaivaava
painaja. Mara oli punatakkinen haltia, joka piiska kädessä meni
lehmän selkään eikä antanut sen maata rauhassa. Maran ajama
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eläin »oli niim marjas, ku olis järves (t) tuatu». Mara estettiin
pääsemästä navettaan panemalla pihaton oven päälle teräsveitsi,
joka leikkasi maraa, tai asetettiin sen kiusaaman lehmän kohdalle
kattoon riippumaan jokin teräkalu, esim. vanha vikatin tai sirppi.
Erikoisesti mara ajoi juuri poikineita lehmiä.
Toinen haltia paara taas oli etupäässä menestyksen tuoja,
esim. voipaara antoi voionnea. Hakotarhaan kokontuvaa ruskeata
likaa (jokin sieni) sanottiin paaram paskaksi, kun sitä ilmestyi,
niin sen tiedettiin vievän maidon onnen. Se koottiin kiireesti pois
tarhasta, mutta tavallisesti paara kantoi sitä lisää ja riivasi karjan
tällä tavoin. - Kerrottiin myös noidasta, joka kirkossa ehtoollisella käydessään otti öylätin suustaan, vei kotiinsa ja teki siitä
»paaran syrämen», joka sitten oli onnen välikappaleena.

II.

HEVOSET.

Koska Somerniemellä
entisaikaan käytettiin
hyvin paljon
ajohärkiä, ei hevosia tarvittu niin paljon kuin monilla muilla
paikkakunnilla;
markkinamatkojakin
tehtiin härjillä. Kuitenkin
hevosia pidettiin jokaisessa vähänkin vauraammassa talossa.

1. Nimitykset, kehitys ja väri.
Naarashevonen
oli tamma, urospuolinen orhi ja leikattuna
valakka. Jos orhin leikkaaminen ei ollut täydellisesti onnistunut,
niin hevosesta tuli piatturi. Kiimaisen tamman sanottiin olevan
suartulas, - Varsalla oli eri ikäkausinaan erilaisia nimityksiä.
Ensimmäisenä kesänään keväällä syntynyt varsa oli pikkuvarsa
eli maitovarsa ja sitten talvella takkuri. Toisena talvenaan sitä
kutsuttiin opetettavaksi, kolmantena talvena se oli kolmaistalvine
1. toistarekine 1. toistavetävä, neljäntenä neljäistalvine j.n.e. Toistavetävänä varsa kenkitettiin.
Jos hevonen joutui markkinoilla
hevosvaihturin eli hevosrokarin omaksi, niin se ei koskaan tullutkaan 11-12 vuotta vanhemmaksi, silloin »se rupes nuartumaan uurellee». Kaksivuotiaana varsa pudotti ensimmäiset etu-

95
hampaansa, ja sitten niitä vaihtui kolmena vuonna aina kaksi
kummastakin
leuasta vuodessa. Vasta tämän jälkeen 5-vuotiaana hevonen rupesi paremmin syömään; nyt sillä oli »täis kirja
suus» ja »kontrahtit suus», hampaistahan tottunut hevosmies heti
näki hevosen iän. Vanhalla hevosella »oli ku haukan kynnet jo
suus», kun hampaat vuosien mittaan kävivät yhä viistommiksi
ja pitemmiksi.
Hevoset saivat nimensä tavallisesti värinsä mukaan. »Valkunen» hevonen oli valko, joku kutsui »pualettomuuttansa»
(= piloillaan)
sellaista kalkkilaivaksikin.
»Kellanen»
hevonen
oli
nimeltään keltu, liinaharjainen
liinukka, tumma »rauraffärine»
oli rauti ja rautia, hyvin »vaileva harmaa» hiirikko ja sekakarvainen kimo eli päistäränkarvane.
Vesiharmaaksi kutsuttiin, »kun
oli harmaa ja siin plänkkyi». Tummaa rautiaa, jolla oli vailevat
jouhet,
nimitettiin
hamppuharjaksi,
ruskeata
mustajouhista
pruuniksi
ja kirjavaa, sellaisiakin joskus oli, kirjukaksi.
Kauneimpana hevosena useat pitivät kiiltävää silkkimustaa,
vaikka
»kaikkiki on kaunei, kun ne 0 hyväs korjus, ja vähä julmii, kun
ne on semmosii kaakkei». Jos hevosen päässä oli valkoista, niin
sillä oli eri nimityksiä valkoisen täplän suuruuden mukaan: pilkkupäällä oli pieni pyöreä »plätti» otsassa, piirtopäällä kapea valkoinen raita ja pläsipäällä leveä valkoinen juova otsasta turpaan
saakka. Sukkajalalla
oli takajaloissa valkoista puolisääriin.
Erilaisten huonojen ominaisuuksiensa
mukaan hevosta voitiin sanoa vikuriksi ja toppariksi (sellainen, joka pysähtelee ajettaessa), potkuriksi tai huiskahännäksi.

2.

Ruokinta

ja hoito.

Tallissa kullakin hevosella oli oma pilttoonsa ja edessänsä
rupu, johon ruoka pantiin. Koska talleissa usein oli tilkkimättömät seinät eikä ollenkaan välikattoa, olivat ne kylmiä ja hataria.
Pahimmilla pakkasilla hevoset usein tuotiinkin tupaan kylmää
pakoon.
»Kylvyheiniä»
ei entisaikaan
ollut ollenkaan ja vähäiset
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»maaniitun takut» syötettiin hevosille niin tarkkaan, ettei niitä
paljon muulle karjalle riittänyt.
Hevosillekiri tehtiin paljon

sulppua, johon yritettiin panna hiukan jauhojakin joukkoon. Kauroja annettiin niin paljon kuin niitä riitti. - Jouluiltana kaadettiin vielä sahtiakin kaurojen päälle.
Kesällä hevosia pidettiin laitumella.
Toisinaan hevosenkin
kaulaan pantiin kello. Aiturihevosen kaulassa roikkui koukku,
kaksihaarainen puu, joka oli niskan päällä kiinni, edessä se riippui
polvien kohdalla ja esti aidan yli hyppäämisen.

3. Hevosen taudit.
Kuten muihinkin kotieläimiin, ampui letty helposti myös
hevoseen. Sitä parannettiin letynsuoloilla samalla tavalla kuin
lehmästäkin.
Pääntauti oli kiusallisimpia hevostauteja. Leuan alla olevat
rauhaset turposivat ja hengitys tukkeutui sekä limaa erittyi runsaasti sieraimista. Sitä »huovattim parantaat» hautomalla kuumilla kauroilla ja antamalla eläimen hengittää »tärppäntiinihöyryy».
Ähkytauti johtui suolistohäiriöistä ja aiheutti polttoa ja vatsan turpoamista. Sitä parannettiin glaubersuolalla.
Eräänlainen sairaus oli myös hevosen taipumus purra puuta;
sellaista eläintä sanottiin puumpurejaksi eli rupuspiittariksi.
Mara ajoi myös hevosia, niin että ne hyppäsivät pilttoossaan
itsensä märiksi ja hikisiksi.
tästä.

Teräsveitsi

tallin oven päällä suojeli

Kun hevonen oli tapettava, ei entisaikaan kukaan isäntä suorittanut tätä työtä itse, vaan hän haki erikoisen nylkkärin eli hissun, jonka ammattina oli hevosten lahtaaminen. Hissua pidettiin
eräänlaisena pariasluokan
jäsenenä, häntä ei laskettu samaan
pöytään talonväen kanssa syömäänkään. Kerrottiinpa, että kivivati, josta hissu penkillä oli syönyt, vietiin sitten takapihalle, särjettiin ja haudattiin maahan (50 vuotta sitten).
Hevonen tapettiin niin, että sille pantiin säkki päähän ja sitä
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iskettiin nuijalla otsaan. Lihat haudattiin tavallisesti
joskus niitä käytettiin syöttinä ketun metsästyksessä.

III.
1.

maahan,

LAMPAAT.

Rotu ja nimitykset.

Lampailla oli usein oma lammaspihattonsa
eli pikkupihattonsa, kuten jo aikaisemmin on mainittu. Entisajan somerniemeläiset lampaat olivat sekarotuisia, valkoisia ja mustia väriltään,
joskus harmaankirjaviakin
ja aniharvoin ruskeita.
Niitä pidettiin melko paljon, 50-60 kpl. ei talossa ollut mikään harvinaisuus.
Emälammasta kutsuttiin nuttiseksi tai nutiksi (nutti), sillä
oli karitoi (karitta) , joita lammas poiki usein kaksoisiakin. Uroslammas oli pässi ja kuohittuna oinas tai kuaho. Kuoho kasvoi
paremmin kuin pässi tai nuttinen ja lihosi hyväksi teuraseläimeksi, sen lihakin oli parempaa kuin näiden. - Kun lammas oli
kiimainen, sanottiin sen samoinkuin vuohenkin olevan sikolas.
2.

Ruokinta

ja hoito.

Lampaiden ruokinnasta
huolehdittiin
vieläkin vähemmän
kuin lehmien. Kesällä ennen heinäntekoa ja sen jälkeen otettiin
koivun- tai lepänoksia, jotka sidottiin kerpuiksi ja pantiin heinälatoon heinien päälle kuivumaan talvea varten. Haavankerppuja
lampaille ei saanut antaa, ne hellittivät villan. Lampaiden eteen
heitettiin karsinassa olevaan häkkiin kerppuja ja hiukan heiniä.
Myöskin niille vietiin lammasmäntyi, harvaoksaisia huonoja »närhemäntyi», joista lampaat kaIvoivat kuoret ravinnoksensa.
Joskus pantiin hiukan jauhoja veden sekaan juoniaksi. Yleensä
lampaat eivät paljon juotavaa tarvinneet eikä niitä talvisin kuljetettu lähteellä juotettavana kuten nautakarjaa; vettä niille annettiin vain joka toinen päivä. Lampaan hyvää ruokahalua kuvasi
sanantapa: »hän syä häki heinii ja sata kerppuu, vaikka napakaira
Iäves menee». (8.0. vaikka lammas on melko pieni ja pystyy tun7
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leeutumaan käsittämättömän pienistäkin rei'istä esim. aidassa, siis
miltei napakairan tekemästä lävestäkin, niin se syö paljon ja valikoimatta.)
Laitumelle lampaat pantiin keväällä varhain, kohta kun peltojen pientareilla alkoi hiukan näkyä vihreätä, sillä »lammas on
nii hyvä ottamaam piänestäki ruahost». Suven ne olivat jossakin
hakamaassa tai kesäpellossa (kesanto). Jotkut panivat lampaansa
karjan kanssa metsään, vaikka se susien vuoksi olikin hieman
vaarallista. Yhdellä lampaalla oli aina kello. Paimenen nekin tarvitsivat. Lammas oppi helposti pahaksi aituriksi, ja jotta sellainen
olisi saatu pysymään aidan takana, pantiin sille kaulaan nuija,
joka laahasi maata ja esti lammasta hyppäämästä aidan yli tai menemästä raosta. Lampaita kutsuttiin huutamalla kimeällä äänellä:
»utti, utti, utti».
Kun vedet keväällä ennen juhannusta kävivät kyllin lämpöisiksi, vietiin kaikki lampaat joen tai järven rantaan ja pestiin
siellä yksitellen. Perjantaipäivänä pesua ei kuitenkaan suoritettu,
sillä hoettiin lampaan muinoin kieltäneen sen sanomalla:
Älä keritte keskiviikkon
älä pese perjantain
äläkä viä mun tyynyyn ja kruunuun.
Lampaan onnea ottamassa kulki noitia etenkin laskiaisyönä
vieraissa pihatoissa. He keritsivät lampaiden pään kruunuja ja
hännän tupsuja saattaen repiä elukoita pahastikin.
Lampaan maitoa käytettiin lääkkeeksi korvasärkyyn, mustan
lampaan maito oli vielä terveellisempää kuin »valkusen».
Jokaisen lampaan korvaan oli leikattu talon merkki, esim.
leikattiin korvan nipukka halki, siihen tehtiin lovi tai lyötiin reikä.
3.

Lampaiden

keritseminen.

Lampaat kerittiin tavallisesti kolme kertaa vuodessa: keväällä ennen laitumelle laskua tai vapun aikaan, sitten elon aikaan
ja kolmas kerta ennen joulua. Suvella ne pestiin ennen keritsemistä. Kolmas kortteli kuusta oli paras aika, silloin villoihin ei
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tullut koita. Keskiviikkopäivänä keritsemistä ei toimitettu, etteivät lampaat tulleet pyörä tautiin. Samoin edellä mainitun lampaan kiellon mukaisesti etujalkojen välissä oleva tyyny ja otsan
kruunu jätettiin keritsemättä; edellisessä villan sanottiin olevan
»palIiintunutta», koska lammas makasi tämän tyynynsä päällä.
Keritseminen suoritettiin sepän tekemillä raudoilla eli saksilla.
Tässäkin työssä jonkun paha silmä saattoi aiheuttaa sen, että
saksilla satutti lammasta. - Jos lammas oli laiha ja huonossa
kunnossa, niin sen villa heltisi itsestään.

4. Lampaiden taudit.
Vesitauti oli pahin lammastauti.

Eläimen maha turposi ja
kaulaan tuli suuria vesikelloja. Tauti oli tappava.
Maksatauti johtui tavallisesti syyskylmistä. Lampaan maksaan tuli maksamatoja, jotka olivat kuin nauloja ja kovettivat
maksan. Lääkkeeksi syötettiin marunain kanssa paahdettuja kauroja ja annettiin viinaakin, mutta eivät ne yleensä paljon auttaneet.

Pyärätauti eli pyärä vaivasi myös usein lampaita ja oli vaarallisuudessaan
meni karsinan

vesitautiin verrattavissa.
Eläin pyöri ympäri ja
aidan ylikin. Kuolema seurasi tavallisesti, sillä

tautia ei osattu parantaa. Sen sanottiin saavan alkunsa m.m. siitä,
jos kerittiin keskiviikkona tai jos kehrättiin laskiaispäivänä.

IV.

VUOHET.

Köyhä kansa Somerniemellä

piti ennen aika paljon vuohia,

joiden hoito oli paljon huokeampaa ja mutkattomampaa kuin lehmien, koska »nes söi kaikkee huanoo». Niistä lypsetystä maidosta
valmistettiin juustoja, voitahan siitä ei saanut. Valkoisen vuohen
maitoa pidettiin terveellisempänä
kuin harmaan. - Naaras eli
»lehmunen» oli vuahi, uros putti ja karitsa killa.
Vuohia hoidettiin samalla tavalla kuin lampaitakin. Talvella
ne saivat koivunkerppuja, männynkuorta ja neulasia sekä heinän-
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rippeitä. Kesällä ne olivat metsässä nautakarjan mukana. Tällöin
ne olivat paimenelle ainaisena ristinä siitä syystä, että ne olivat
aina menossa pahantekoon. Putti meni aidan yli kuin kOITa ja
hiukan paremminkin karatessaan huhtaan, ja »paimen parka
nokevus nii surkjas» kiivetessään karkulaisen perässä.
Joskus
putti katkaisi jalkansakin kiipeilyhalussaan,
mutta se parani
ennen pitkää tuohilastoissa. Vuohet karkasivat paimenelta helposti, mutta niiden voimakkaasta hajusta saattoi usein päätellä
suunnan, mistä oli etsittävä. Vuohille sidottiin samalla tavalla
kuin lampaillekin kaulaan »perustan kans» maata laahaava nuija,
joka esti niitä hyppäämästä aidan yli. Vuohia pidettiin myös
»lias», liekaköydessä. Myöskin oli tapana koota useiden talojen
vuohet yhteisille laitumille ja panna sinne paimen koko laumalle .•
Niinpä Viuvalan ja Jakkulan kylien vuohet vietiin Kärkelän talon
laitumille.
Kun vuohenkilloja vieroitettiin, niin niiden suuhun pantiin
kapula, joka sidottiin niskan takaa kiinni, »ettei nes saanus sit
tissittyy».

V.

SIAT.

Siat olivat tavallisesti valkoisia ja pitkäharjaksisia.
Naarassika oli nimeltään emakko eli emo, poikiessaan se helposti söi porsaansa, ellei sitä vahdittu. Uros oli karju ja leikattuna oro. Oroja
pidettiin teuraseläiminä, taas vanhan karjun liha oli silavatonta
ja niin »sikjää», että se kelpasi korkeintaan pylsyksi makkaraan.
Kiimaisen emakon sanottiin olevan yyvilläs.
Siat pidettiin talvella omassa rakennuksessaan
sikalätissä;
siellä ne kylmällä kaivautuivat pahnoihin pysyäkseen lämpimänä.
Joka päivä talvellakin ne ajettiin ulos etsimään ruokaa itselleen
tallin lantakasoista, jossa ne söivät hevossontaa ja heinänporoa.
Lätin ovi oli auki sen aikaa, kun siat kulkivat ulkona pitkin kujaa.
Taloudessa tulleet jätteet, laskinvedet j.n.e. käytettiin sikojen
ruoaksi. Hevossontaan pantiin kuumaa vettä ja joskus hiukan
jauhojakin ja tätä syötettiin sioille.
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Kesällä siat kulkivat vapaina kujilla ja metsissä, mutta yöksi
ne tavallisesti tulivat kotiin. Pienet porsaatkiri olivat emakon mukana. Laitumella ne söivät marjoja ja mitä saivat. Jotteivat siat
olisi päässeet viljelysmaille, pantiin niille kaulaan kalpat, hevosen
ränkiä muistuttavat kolmikulmaiset puut, jotka sidottiin niskasta
kiinni ja joiden pitkät ulkonevat päät estivät sikaa tunkeutumasta
aidan raosta. Vapaina kuljeskeleville sioille oli myös nimismiehen
määräyksestä pantava kaksi messinkistä rengasta nenään, niin
etteivät ne voineet tonkia ja kyntää teitä kulkukelvottomiksi.
Rengastettu sika alkoi usein pelätä ihmisiä, sillä reiän tekeminen
naskalilla koski kipeästi sen herkkätuntoiseen
kärsään. Tätä
määräystä toteltiinkin senvuoksi melko vastenmielisesti.
Kerrottiin, miten vanha Kokki oli jättänyt sikansa rengastamatta
ja
nimismiehen kysymykseen, kenen sika Se oli, vastasi vain: »Kuka
sikkaa kasvosta tuntee.»
Sikojen taudeista mainittakoon

VI.

letty.

SIIPIKARJA.

Kanoja pidettiin yleisesti kymmenkunta
talossa, isommissa
kaksikinkymrnentä..
Ne elivät talvet tuvassa, jossa sängyn alla
oli kanahäkit, siellä ne viettivät yönsä tähän tarkoitukseen tehtyjen puolain päällä. Myöhempinä aikoina kanat vietiin pihattoon. Kukko oli ehdottomasti joka talossa. Varhain aamulla se
tuvassa herätti koko väen kiekumisellaan.
Kanoille syötettiin taloudessa jääneitä ruoanloppuja. Heinänteristä ja roskista, varsinkin »apeljaheinä mennee nii muraks»,
sekä kulkkujauhoista
(pellavan kulkuista) tehtiin »semos pöpöröö» haufomalla näitä kuumalla vedellä. Kesällä koottiin ruohoja
ja mukkosia (nokkosia), ne hakattiin pieneksi, pantiin joukkoon
kuumaa vettä ja hiukan jauhoja »höystöseks» sekä tehtiin tällä
tavoin kanoille kaalii.
Kanat munivat parhaina aikoinaan joka päiväkin.
Herrasväet hoitelivat myös jonkinverran kalkkunoita, hanhia

102
ja ankkoja. Hanhet olivat tavallisesti
tulivat »tokomaan» ihmisiäkin.

vihaisia ja hyvin helposti

Kertojat:
Kalle

Aaltonen,

61

Edla Katavisto,
Kalle

69

Katavisto,

Iida Koskinen
Konsta

isäntä,

V.,

mökin

V.,

70

Matilda

(Lepola),

77

Lang, 71

Nikander,

75

Janne

Rantanen

(Tiensuu),

Miina

Rantanen

Tilda

69

(Tiensuu),

Vallin,

Olga Vilenius,
Manta Vuori,

73

V.,

53

V.,

72

(Ahola),
81

mökin

70
V.,

V.,
V.,

emäntä,

Oinasjärvi.

isäntä,

Jakkula.

emäntä,
vanha

Jakkula.

emäntä,

emäntä,

Oinasjärvi.

Oinasjärvi.

Oinasjärvi.

Palikainen.

Viuvala.

Viuvala.

vanha

emäntä,

emäntä,

itsellinen,

V.,

Oinasjärvi.

isäntä,

emäntä,

V.,

76

emäntä,

mökin

itsellinen,

V.,

(Varjo),

Salin (Paakka),

vanha
V.,

mökin

V.,

Nikander

Amanda

Oinasjärvi.

V.,

73

Miina

Edla 'Maria Saarinen

Oinasjärvi.

isäntä,

mökin

V.,

Koskinen (Lystila),

Emma Matilda

Oinasjärvi.
emäntä,

Oinasjärvi.

Oinasjärvi.

Vanhasta

kansanomaisesta
metsästyksestä Somerniemellä.
Kirj.

Lauri

Kauppila.

Karhunpyynnistä.
Noin 70 vuoteen ei Somerniemellä enää ole karhuja ollut.
Tosin vielä niinkin myöhään kuin puoli kuudettakymmentä
vuotta
sitten vältetään viimeisten karhujen näillä main majailleen. Tiettävästi viimeisen ampuivat Frimanin veljekset 55 v. sitten Siiliäisjärven kulmalta.
Näihin aikoihin oli vielä vanhan kansan
karhuntappajii.
Niinpä eräs oli kaatanut kolme karhua.
Lopen
puolella oli muuan, jonka tilillä oli 9 meskämmenen
kuolema.
Karhu oleili talvella pesässä eli »malcaulcses, jonka se teki
miälees karhunsammalistoon
viitamaaha, semmotten suuren liavov viäree; sakjaam paikaa oli kaatanul leipävartaam paksusii
puita ristiin suajaksees».
Karhu kaadettiin pesäänsä joko ampumalla tai - aikaisempina aikoina - keihäällä.
Karhunkeihään
terä oli joko suippomainen, poikkileikkaukseltaan
ympyrä (kuva
1 a) tai sitten litteä ja leveä (kuva b).
Jälkimmäinen tyyppi
oli paras karhunkaadossa.
Koko rautaosan pituus oli n. 50 cm.,
varren pari syltä.
Paitsi terää, oli rautaosassa putki, jossa oli
reikä, minkä läpi lyödyllä naulalla varsi kiinnitettiin rautaosaan.
Putkessa oli myös korvat. Mitään väkiä ei keihään terässä ollut,
jotta se »tuli yhtä hyvin ulos kum meni sisälle». Varsi oli sileä
ja toisesta päästään teroitettu, jotta se otti hyvin maahan, kun
sen asetti tantereeseen tanaan.
Pitkille matkoille otettiin vain
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Kuva 1.
rautaosa mukaan ja varsi tehtiin metsässä pihlajasta tai karankokuusesta.
Karhunkaatajan
varustuksiin
kuului lisäksi kirves,
joka oli keihään tai pyssyn jälkeen tärkein ase, sekä metsäsian
nahasta tehty, toisen olan yli kulkeva mettästysreppu
tai tavallinen kontti.
»Kun nää oli, oli karhuntappo reiras.»
Karhun kiertäminen (kiartopeli) tapahtui hyvin vähissä miehin, sillä kiärtäjii oli vain pari kolme; pelättiin näet ettei syntyisi
»häiriöö tai tapaturmaa, mihin karhu heräisi».
Kiertäjillä oli
aseinaan vain pyssy ja kirves.
Koiria oli myös, mutta niitä ei
päästetty kierroksen aikana irti, vaan vasta sitten, kun karhu
oli haavoittunut tai päässyt karkuun.
Heti kun jälkiä seuraten oli löydetty karhun pesä, »tehtii ympyrä, jota ain vaa piänennettiij ja piänennettii; kiärtäjät oli ohimenos, et karhu luatas
siihe, ettei hänest mittään tiäretä, kun kiärtäjät ain vaa ohimenos
olivat». Kun oltiin onnellisesti päästy pesälle, niin karhu kaadettiin ampumalla tai keihäällä.
Karhunajo.
Karhuja' metsästettiin
myös ajamalla.
Tällöin
»kuj jahril oltii, takkaa vaa ajettii niinkauvan kun kii saatii».
Ajaminen tapahtui suksilla.
Apuna oli paljon suuria ajokoiria.
Kun sitten oli päästy karhun lähelle, niin joku »sulas ('kukisti,
kaatoi') sen siihem paikkaam myttyy». Ampua sai kuka ennätti
ja parhaalle ampumahollil
pääsi.
Jos ei karhu yhdestä »kurist
toennut, niin kyl sit lissää sai ja viäl koirat takamuksiis».
Karhun pyytäminen ajamalla oli vaivalloista - se näet saattoi kes-
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tää päiväkausia - ja kysyi miehiltä voimaa ja sitkeyttä.
Mutta
juuri siitä syystä se olikin kunniakkainta.
Ja kun karhu oli viimein saatu kaadetuksi, niin arvaa, että riemukin oli suuri. »Sit
ku oli karhu vainaa, ampus jokkaine kutiis ulos (ilmaa ja minne
vaa); joskus oli semmost riamuu, et tahtovap paukuttaat vaa siihen karhuu, vaikka se jo vainaa oli». Mitään karhunpeijaisia
ei pidetty, mutta kyllä silti kotona viinapullon vierellä iloa ja
metsästysjuttuja
riitti.
Haaskalta ampuminen.
raadellut eläimiä, jätettiin

Kun karhu oli käynyt karjassa ja
yksi sen jäljiltä raaroks 1. haaskaks.

»Karhu on semmonen paikallinen elävä; se oleskelee samoil paikoil, mihi on elukan tappanu; ei se siit kauvas kulje, vaan käy
joka kolmais, kuureis ja yhreksäis yä sit syämäs».
Raadon lähelle tehtiin karhul lava 1. vahtilava kasvavaan puuhun.
Puuksi
oli paras semmoinen kuusi, jossa oli hyvin paksut oksat, mutta
ei kuitenkaan niin paksut, että karhu pääsisi niitä pitkin kiipeemaan. Karhu on näet hyvä kiipeemään.
»Se kiipee kun orava
ja hyvin oikein mennee siliää honkantöppääki
(= kuivettunut
hongan latva) iham miälees».
Lavan korkeus maasta oli noin
pari syltä. Lavalla oli aina yksi tai kaksi miestä vahtia pitämässä
(vahtimiäs).
Kun karhu sitten palasi raatoaan syömään, ammuttiin se lavalta. Viinaakin käytettiin ennen vanhaan mesikämmenen pään menoksi. Tiedettiin näet, että otso on perso viinaan,
.ja siksipä asetettiinkin sen raateleman eläimen läliettyville viinaa sopivaan astiaan. Kun sitten karhu tuli raatoaan syömään,
haistoi se, että jotain parempaakin oli tarjolla. »Se lirppas ensimmäisel kerral, toisel jo vähä enemmä, kolmannel jo koko tukevast; sit se tanssas ja piti lustiis; neljännel kerral se litkas vattaas täytee; sit se väsys ja pökertys.
Ja niin sille annettiin kirvest ja keihäst.» Näin oli karhu parka joutunut »itseään väkevämmän» uhriksi.
Apajalta- (verkolla-) pyynti oli karhun jahtia oikein jättiläismittakaavassa.
Silloin otti näet jahtiin osaa ei vain oman, vaan
naapuripitäjienkin
yli 16-vuotiaat miehet, ja; jahtimiästel
luku
saattoi nousta useaan sataan. Johtajina olivat vallesmanni, jahti-
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vouti ja siltavouti.
Lisäksi parhaat mettämiähet
(karhumiähet)
olivat alijohtajina tai muuten vastuunalaisissa tehtävissä ja paikoissa. Miehet oli jaettu osastoihin (»pataljooniin»), joissa oli
oma mettästyskomento
(s.o. kukin osasto toimi itsenäisesti).
Verkkona käytettiin paksunlaisesta ohjasnuorasta tehtyä verk.koa, jossa silmien väli oli n. 40 cm. Verkon korkeus oli n. 2 m.
Sitä piti olla kussakin isommanpuoleisessa talossa. Ja mitä suurempi oli talo, sitä enemmän tuli olla verkkoa; verkko-osuus näet
jaettiin manttaalin suhteen.
Kun sitten jahdille mentiin, sidottiin talojen
osaverkot yhteen, joten syntyi pitkä verkko, joka
taas jahdin päätyttyä purettiin, ja jokainen vei oman verkkoosuutensa takaisin kotiin. Verkko asetettiin maahan viistoon niin,
että kun karhu
siihen syöksyi, sen etukäpälät joutuivat irti
maasta, ja se sotkeutui siihen. Verkko pantiin sakeaan metsään
siten, että suuret avoimet metsät jäivät sille puolelle verkkoa,
mistä karhua odotettiin.
Hyviä verkkopaikkoja olivat niinikään
järvien väliset kannakset. Verkon kummallakin sivustalla ja keskellä oli keihäsmiähii 1. verkkomiähii.
Näiksi valittiin vahvimmat ja taitavilnmat keihäänkäyttäjät.
Aseenaan heillä oli lisäksi
kirves.
Heidän tehtävänään
oli keihästää verkkoon joutunut
karhu. Verkon kummastakin päästä lähtien oli reismiähii lyhyiden välimatkojen päässä toisistaan siten, että muodostui pussi,
jonka pohjana oli verkko. Johtajien paikka oli reisimiesten joukossa; he liikkuivat ja johtivat tilannetta kulloistenkin olosuhteitten mukaan.
Yksi johtajista oli »kiinteä»; hänen paikkansa
oli reisimiehistä uloimpana.
Varastomiähii oli reservinä verkon
jommassa kummassa päässä, ja heitä siirrettiin sitten tarpeen
tullen vaaranalaisiin paikkoihin.
Vielä oli ajomiähii, jotka olivat »mailman matkoim pääsä» (2-3 km.).
Heidän tehtävänsä
oli kovasti meluten ja koiria apuna käyttäen ajaa karhu »pussiin» ja edelleen verkkoon.
Oli siinä »mettästyskomentoa» kerrakseen! Miesten paikat käynee selville' alla olevasta piirroksesta.
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Aseelliset pyyntitavat.
Hirviä oli runsaasti vielä 50-60 v. sitten Somerniemellä.
Niitä »jaakattii site, ett oli paljo miähii ketjus ja suurii, hyvii

mettästyskoirii» .
Susia, joita oli vielä I880-luvulla Somerniemen. syrjäseuduilla, pyydettiin paitsi sudenkuopilla (ks. edempänä) myös haaskalta. Haaskana oli koirar raato, hevosraato t.m.s., joka pantiin
pihattoon ja saunassa tai navetassa vahrattii. Joskus tehtiin erikoinen vahtikoppi ihmisasumusten lähelle, esim. peltoaukean reunaan, josta oli hyvä näköala. Susi tuli haaskalIe yöllä, jolloin se
ammuttiin. Tätä tapaa käytettiin myös kettuja haaskalta ammuttaessa.
»Kettui jahrattiin kans, samoin ilveksii ja sussii». Tällöin
ilves tai susi väsytettiin, kunnes päästiin ampumaan. Sudenjahtiin otti koko kylän miesväki osaa. Susien ja ilvesten pyynnistä
ridoilla ei sensijaan ole säilynyt muistoja.
Oravien ampuminen alkoi silloin kun nahka tuli sopivan puhdasväriseksi ja karva täysikasvuiseksi - »ettei ollut nahat ennää
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mustakoipisii (s.o. etteivät nahat olleet sisäpuolelta mustia), vaaj
jo valkjaam päiv väriltääs». Oravan pyynnissä oli aina koira, joka
etsi oravan. Ampujan apuna oli kolkkamiäs, joka koppaili puihin,
jotta ampuja näkisi, mihin puuhun orava kulloinkin meni. Samaan
tapaan tapahtui nääränajo. Tällöin oli kirves pyssynohella
välttämätön ase. »Sil koppailtiim puita, että sais tietäät, misä puus
näätä kulloinki oli ja mistä läks. Se on ussei oravampesäs, kärjem
(1. mustakärjem = palokärjen) pesäs; sit vaam puu kaattiij, ja sit
oli näätä oma.» Pelkällä pyssylläkin tuli toimeen, mutta silloin
oli ainakin koira mukana oltava.
Kuvilla käynti, knunit« ,pyynti (pyytäät kuvilta ) tuli Somerniemellä tunnetuksi
n. 50 v. sitten. Kuvat tehtiin »harmaast
verast (vanhoista pöksyist ja mitä vaa saatii) naaraksen kuva,
mut juur mustast koiraksen». Kuville mentiin heti syystalvella
ennen kuin vielä luntakaan oli; »sit sitä kesti aiv vaa niin kauvan
kul linnustuksel lupa kesti» (s.o. 13 p. maalisk.). Kuvat asetettiin
harvaan metsään korkeille paikoille, jotta ne näkyisivät kauvas.
Kaskiviljelyksen aikana olivat kuville hyviä paikkoja kaatamatta
jääneet yksinäiset puut. Ampuja väijyi kokkos 1. linnunkokko,s.
Se tehtiin pienehkön puun alle risuista siten, että se oli suuremmista puista vähän etäämpänä. Pakkasella tehtiin kokkoon tulikin (kokkovalkja).
Kuvilta ampumiseen riitti yksikin mies, mutta
kaksi oli parempi.
Toinen mies oli silloin »ajomiäs, joka teki
koirav virkaa», toinen kokkovahti.
Kokko tehtiin myös r~keen
(rekikokko ): tavalliseen ajorekeen kiinnitettiin kummallekin puolelle kuusennäreitä, joista sisäpuoliset oksat karsittiin ja näin syntynyt verho tiivistettiin.
Täten muodostui ikäänkuin yläpuolelle
pään ulottuva liikkuva havumaja, jota mies »majan» sisällä kulkien työnsi. Tästä syystä sitä sanottiinkin liikkuvaks
kokkoks.
Tällaisia käytettiin kevättalvella, kun teerit mielellään oleilivat
jäällä tai hengella. »Ei vaan saanum 'mennä niitä iham päitees,
vaa oltii ain ohimenos semmotten kiarroksen kans» (= tapaan).
Soirin. Teerempeli.
»Soitimeks kuttuttii paremmim mettäksem pellii, vaik kyl seki yhtä kuskaa; kiimaks kans kuttuttii.»
Teeri alkaa laulaa ja kuhertaa Maarianpäivän paikoilla, ja: jos oli
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aikainen kevät, niin pelas varemminkin. Tällöin käytiin soitimella
rekikokon 1. liikkuvan kokon kanssa. Myös tehtiin soihin jo ennakolta kokkoja verhopaikoiksi.
Mettäksem peli 1. mettokiima. »Mettäksem peli se on semmost nuukempaa ammattii kun teerem peli.» Pelille lähdettiin
niin aikaisin, että ehdittiin hyvissä ajoin kiimapaikalle. Se löydettiin helposti, koska metsot pelaavat vuosikymmeniä
samoilla
paikoilla soissa, visakorvissa t.m.s., missä on vähän lakeaakin.
Kun oli päästy oikealle paikalle, tehtiin valkea ja sen ääreen yövyttiin. Kun sitten linnut rupesivat laulamaan, alettiin kuunnella
metsojenkin kiimalaulua.
Siinä on kaksi vaihetta: näppäämine,
joka on alkuvaihe sekä hiomine, »jolloin saa juasta ja ampuut; ei
se kuule, vaikka ampuiski». Näppäämisen aikana ei sensijaan saa
liikuttaakaan itseään, sillä silloin metso kuuntelee.
Mutta kun se
alkaa jälleen hioa, saa sitä rauhassa lähestyä, kunnes pääsee ampumamatkan
päähän. Ammuttu metso (myös elävä lintu) oli
kiimametto 1. pelimetto 1. pelimettäs; samoin ammuttu (tai elävä
teeri) kiima- 1. peliteeri.
Veslintuin ampuminen alkoi puoli kuukautta
ennen kuin
mettälintuin (elok. 15 p. edellisten, 1 p. syysk. jälkimmäisten).
Metsälinnuista olivat halutuinta riistaa suarsat. Metsälintuja linnustettii koirien avulla; »ne haukku puun alla, ampuuja (linttfmiäs) hiljaa peräs ja koitti päästä ampumahollille». Pyy ei kärsi
koiraa, metso sensijaan kärsii sitä enemmän kuin mikään muu
lintu. Mutta silloin kun se rupeaa nousemaan latvaan, ei sekään
eikä teerikään koiraa siedä. Niin kauvan kun on lehti
puussa, niin kauvan kärsii.

Pyydykset.
Viritetyl, tährätyl, ittelaukeeval pyssyl ammuttiin enimmäkseen kettuja, mutta myös joskus karhuja ja susia. Tällöin »jumalattoman kovak kurip pyssyy»~ Ase viritettiin seuraavasti: Pihattoon pantiin haaska (kissa tai kana), jota kohden ase suunnattiin.
»Pyssy yksiv vaav vartos piänes looras satteen suajas.» Liipasi-
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Kuva
a) haaska,

b) pyssy,

c) laatikko,

2.
d) pyörivä

rissa, e) virityslanka.

mesta kävi sopivan pinkko nuora (virityslanka)
haäskaan.
Kun
sitten kettu, karhu tai susi tuli haaskaa repimään, jotui se nykäisemään narusta; rissan avulla nykäisy muuttui vedoksi liipasimeen, ja ase laukesi.
Peltopyitä on ennen vanhaan pyydetty rysil. Se oli tavallinen
rysä, nielustaan vaan vähän suurempi. Nielustatoiseen
kävi
lauta, jota pitkin lintu joutui kulkemaan saavuttaakseen takanielussa olevan syötin, jona oli ohria, ruista tai kauroja. Rysillä sai
mukavasti peltokanoja, sinä »kum meni yks, niim meni kaikki,
parvi reisuus». Rysä pantiin riihen tai luuvan lakan alle, jottei
se jäänyt lumipyryyn.
»Haavil sai kans lintui, sillä lintu ei näje valkjal.»
Laral pyydettiin peltopyitä. Se oli tavallinen peltojen lataamiseen käytetty lata - »saishan niit pyitä, vaikka tavallisen oven
tälläis». Lata viritettiin lastoilla. Jyvät olivat syötteinä.
Harakoihin ja variksiin ei kannata
niitä pyydettiinkiri joskus ongenkoukuil,
pala.

haaskata ruutia. Niinpä
joissa oli syöttinä liha-

r
Kuva

3.
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Kettuja saatiin myös ketuLlauroist tai ketunnelikoist. Edellinen tehtiin harmaaksi ilmaantuneesta
tai maassa mustuneesta
tai porovedessä tuhritusta laudasta siten, että muodostui kolme
piikkiä ja kaksi haaraa. (Kuva 3.)
Keskimmäiseen
syättipiikkiin pantiin syötiksi kanan- tai
kukonpoika. »Kun sit kettu hyppää syätiim päi, joutuu se tassuistaas haarukoihi; ja koska se on viarus maasa, joutuu sen takatassut ilmaa.» Ketunlaudoille olivat sopivia paikkoja viitamaat tai
luonnonniityt,
joilla kettu mielellään asustaa hiiriä pyydystämässä. Ketuniautojen
n. 15 v. sitten.

Ketunnelikkona

käyttö
(kuva

on hävinnyt

4) oli tavallinen

Somerniemeltä
nelikko.

vasta

Sen sisä-

pinnalle kiinnitettiin myötäsukaan piikkejä niin, että kun kettu
pisti päänsä nelikkoon syöttiä tavoittaakseen, joutui se ikäänkuin
merran nieluun, ja piikit estivät sitä saamasta siitä ulos. Syötiksi
sopi kukonpoika, kana, kissa t.m.s. Nelikko asetettiin lantatunkiolle. Tällaista pyyntitapaa
on käytetty
Somerniemellä
vielä
vuosisadan vaihteessa.

Kuva 4.

Kettujen pyyntiin käytettiin yleisimmin keturrautoi 1. ketunsaksei. Niitä oli kahta lajia: kantarautoi 1. kaarisaksei ja jälkrautoi. Edelliset olivat suuria, koska niiden tarkoitus oli lauetessaan kahmaista kettua kaulasta, hännästä tai mistä vaan kiinni
.saivat. Ne viritettiin muurahais- 1. vihalaispesään tai sammaleen
alle näkymättömiin.
Jälkiraudat,
jotka olivat pienempiä kuin
edelliset, viritettiin ketunjäljille ja -poluille. Ketunrautojen
asettaminen oli tarkkaa työtä, sillä piti varoa, »ettei niis ihminen
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haissu». Sitä varten ne pantiinkin kylmään veteen ja jäädytettiin.
Senjälkeen ne vasta viritettiin tietyille paikoilleen.
Usein myös
otettiin kanervia ja keitettiin ne. Sitten kylmässä olleet raudat
pantiin tuohon keitokseen, joten ne tuoksuivat kanervalta,
Jälkiraudoilla pyytäminen kysyi erinomaista erämiestaitoa ja -vaistoa,
Piti näet päästä selville ketun olinpaikoista ja tavoista. »Pittäät
olla kettuakiv
viisaamp.»
Siksipä vain harvat saavuttivatkin
hyvän raudoillapyyntitaidon.
Että tämä taito ei ollut suinkaan
mitään joka miehen taitoa, osoittaa sekin, että vain hyvän opettajan opastuksella ja hyvästä hinnasta (»sata markkaa uutta rahaa»)
se oli hankittavissa.
Kun kettua nyljettiin, ei päästetty ketään
vierasta tätä toimitusta katsomaan. Nylkijät näet pelkäsivät, että
vieraat pilaisivat pyyntionnen.
»Kun oli nyljetty, päästettiiv vieras sissää ja haukuttiin kovast, vaikkei mitään syytäkää ollu.»
Nykyisin ei enää Somerniemellä
käytetä rautoja, vaan yksinomaan ampumista.'
Raudoilla pyydettiin niinikään myös haukkoja ja susia. Haukansakset olivat muuten samanlaiset kuin ketunsakset,
mutta
vain pienemmät. Surensakset 1. surerraU1"at taas olivat kuin ketun
kaarisakset.
Karhuja
pyydettiin
loukuilla
(karhulloukuil)
ja vivuilla
(km"huvvivuil).
Edollinen (kuva 5) tehtiin seuraavasti: Salvettiin n. 1,10 m:n korkea ja ainakin 3 syltä pitkä hirsinurkkaus.
Tähän asetettiin loukku. Sen osat olivat: alipuu, päälipuu 1. paino puu, joka loukun lauetessa putosi karhun niskaan. Molempien
puiden pituus oli vähintäin 3 syltä; tolpat (korkeus n. 1 m.);
koikkapuu,

varpa ja perusta.

Osien rakenne

ja toiminta

selvin-

nee kuvasta.
Haaska asetettiin hirsinurkkaukseen
siten, että karhu joutui
pistämään päänsä ali- tai päällip uun välistä. Loukkujen käyttö ei
ollut aikanaan kovinkaan yleistä, sillä sen teko ja sopivan paikan
valinta oli hankalaa.
1

yhdet

Huoroautettakoon,
ainoat

raudat.

että koko pitäjästä

tämän kirjoittaja

ei tavannut

kuin
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Kuva 5.
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a) alipuu, b) päällipuu 1. painopuu, c) tolpat,
d) koikkapuu,
e) varpa, f) perusta (vitsalenkki), g) kärki, joka lepää tolppaan, h)
ks. III.

Karhuvvipu (kuva 6) oli kuin suuri vinttikaivo. Siinä oli
kaksivartinen hirsivipu, jonka toiseen päähän kiinnitettiin paksusta köydestä tehty paula; toiseen päähän oli taas pantu painoksi
hirren pätkiä. Painojen puoleinen vivun pää, joka oli lisäksi
pidempi kuin paulan puoleinen, asetettiin siten, että se joutui

,//77/
Kuva 6.
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tiuhaan, sankkaoksaiseen kuusikkoon.
Laukaisu tapahtui kuin
satimessa. Paulan sisälle pantiin haaska. Kun karhu tuli sitä repimään, laukaisi se vivun, ja karhu tempautui ilmaan. Mitä enemmän karhu tempoi ja nyki paulassa, sitä varmemmin se siinä
pysyi, sillä vivun toinen pitkä varsi painoineen sekä vastasukaan
olevat kuusenoksat pitivät huolen, ettei paulanpuoleinen
varsi
päässyt laskemaan. Tällainen laite oli helppo tehdä, eikä mitään
vahtimiehiä eikä -lavojakaan tarvittu »kunhaj joskus kävei
kattomas, oliko karhu mennyv vippuu».
Satimel 1. kinturil pyydettiin parhaasta päästä lintuja, mutta
sopi se kettujenkin pyyntiin. Tällöin oli vaan sen kokoa vähän

I

a) painopuu,

suurennettava

b) heittolasta,

Kuva 7.
c) lovilasta,

d) varpa,

e) kolkkapuu.

ja rakennetta

painopuu, koikkapuu,

vankennettava.
Kinturin osat ovat
lastat (lovi- ja heittolasta) ja varpa (ku-

va 7).
Painopuuhun
kävi riukuja, joiden varaan pantiin lisäksi
kiviä, jotta sen iskuvoima olisi ollut kyllin tehokas. Painopuu
tehtiin useasta pienestä puusta tai laudasta siten, että niiden päät
halkaistiin ja halkeamiin pantiin kapea liistake, joka sitoi puut.
Kinturit olivat ennen vanhaan hyvin yleisiä S-niemellä, mutta
nykyisin niitä ei juuri ensinkään käytetä. Vain jotkut vanhat
metsämiehet tuntevat enää sen rakennettakaan.
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Vippui
(kuva 8) tarvittiin
etupäässä teerien pyynnissa.
Vipuna (heittopuuna) oli elävä puu (koivun varpu, katajanoksa
t.m.s.). Sen päähän sidottiin paula, jonka silmukka oli varvan
päällä.
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Kuva

8.

Paitsi vivuilla, sai teerejä myös teerentempavuksil (kuva 9).
Ne tehtiin siten, että asetettiin kaksi toisesta päästään halkaistua
varpua maahan tolpiksi. Tolppien halkeamiin pantiin selkäpuu.
Paulaa pidettiin silmukalla siten, että kumpaankin tolppaan veis-
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b) paula,
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Kuva 9.
c) selkäpuu, d) haarakkeet
(puuhun
johon sidotaan paula kiinni).

I

veistetty

lastu,
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tettiin lastu, j?hon paula ruoholla sidottiin. Teerentempaus viritettiin karjapoluille ja yleensä sellaisille paikoille, joita teerien tiedettiin käyttävän. Polun kahden puolen pantiin kuusenoksia, jotta
polku tulisi täyteen ja muodostuisi ikäänkuin portti, jota lintu ei
pääsisi ohittamaan. Kummallekin
puolelle pyydystä siroteltiin
marjoja, joita syömään tullessaan lintu joutui paulaan. Tempausta
•

käytettiin myös puissa. Erona oli vain, että »polkuna» oli lauta,
jonka molempiin päihin kiinnitettiin kauratupot syötiksi. Vipuja
ja tempauksia saattoi olla »mettät täys - kuinka viitteliäs miäs
oli vaan niit tälläämäan».
Ja paljon niitä piti ollakin: »kun on
sata sarint, viiskymment vippuu ja tuhannen teerentempavust, jos
ei sit saa, niin sit om mettä linnutoij ja miäs onnetoi». Sama koski
pauloi. Paula tehtiin kiertämällä jouhista samalla tavalla kuin
nuoraakin tehdään. »Se tällättiin karjapolkuisii ja lintuim pesäiv
viäree ~ lintu nääs kuapotteellee niinkun kanakin.» Pauloja alettiin virittäät syksyllä heti, kun linnustus alkoi, jota kesti heinäkuusta lumentuloon asti. Kiima-aikana paula oli viraton. Syötteinä käytettiin kauroja tai marjoja, joita pistettiin maahan pystytettyjen keppien haarukkaan.
Pauloilla pyytäjä oli paulamiäs;
missä paula oli kiinni, oli paulakapula.
Pauloja viritettiin myös
puihin. Yksinkertaisinta
oli asettaa 3-4 syltä pitkä riuku kahden elävän puun väliin.

Tälle riu'ulle

paulat kiinnitettiin.

Kuva 10.
a) kaurakasa t, b) paulat.

Ellei
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sattunut kahta elävää puuta olemaan, asetettiin riu'un toinen pää
kannatintolpan
varaan. Riu'ut
asennettiin
paikoilleen
lumen
aikana. »Kun sit teeriparvi mennee puusta puuhu jalkasi, niin
se kävelee ittees paulaa, kun se mennee kauratukkoi päi.» (Tappamattomista kauroista tehdyt kauratukot sidottiin kiinni riu'un
kumpaankin päähän.) Tämän tapainen on ajatus seuravassakin
paulassa: puuhun sidotaan kiinni seiväs, johon on kiinnitetty pitkä
riuku; kun sitten lintu tulee riu'ulle, joutuu se kaurakasoja kohden kävellessään pauloihin. (Ks. kuvaa 10.)

a) viettelystanko,

Kuva
b) keikkapuu,

11.
c) tukitangot,

d) kauratukko,

Jäneksem pyyryksenä käytettiin niinikään paulaa 1. jäneksellankaa. Se tehtiin messinkilangasta ja asetettiin aitovieriin, aitojen
rakoihin j.n.e.

Linnunkokkoi (kuva 11) tehtiin kauramaille
tiin teerejä jälkeen kauran niitosten.
Sidottiin
suppiloksi. Se tehtiin tukitankoil, jotta se pysyisi
lon pohjasta nousi viättelystanko, jonka päässä

ja niillä pyydetvitsaksilla riu'ut
pystyssä. Suppioli kauratukko.
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Viettelystangossa oli akselin ympäri pyörivä keikka- 1. kiakkapuu.
»Kul lintu sit lens keikkapuulla kauroi syöräksees, kiakkas se
sen kur. rattii.» Kaurasudit saattoi asettaa myös itse keikkapuulle.
Haudat l. kuopat.
Meidän päiviimme asti säilyneet surenkuapat - tosin rappeutuneet ja maahan laonneet - osoittavat, ettei pitkä aika ole vielä
kulunut siitä, kun sudet Somerniemelläkin tekivät tuhojaan. Jäännöksiä vanhoista sudenkuopista on mm. Hirsksuolla ja Oinasjär~vc;
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a) viettelystanko,

Kuva 12.
b) turpeista tehty valekerros
d) elävä ankka.

c) lankkuja,

hirsiä,
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ven kylässä. »Usjast oj jo tehty hyvii perunakellarei.»
Parhaita
kuopan paikkoja olivat nummiteitten lähistöt. Karjan käydessä
laitumella ei kuoppaa käytetty. Siksi olikin sen ympärillä aitaus,
joka esti elukoita siihen putoamasta. Sudenhauta tehtiin seuraavasti (kuva 12): Kaivettiin maahan 5-6 m, Jlyvä kuoppa, joka
vuorattiin joko pyöreillä tai halaistuilla 5-6 tuuman paksuilla
puilla tai laudoilla ja »pitkäst räipäst otettiin kaaripuu; johon ne
kiinnitettii».
Kuopan pohjalle asetettiin piikkejä, joten »ei siäl
ollu surem paljov varaa leikotella» (= 'vääntelehtiä,
hyppiä').
Keskeltä pohjaa lähti viättelys 1. syätti~olppa, jonka huipussa oli
lava (ankallava) ja sillä häkissä tai pärekorissa elävä ankka syöttinä. Hauta katettiin risuilla, oljilla, varvuilla t.m.s. (peitto, verho) niin, että se juuri kantoi itsensä. Kun ankka vietiin illalla
syöttilavalle, houkutteli se äänellään sudet kuopan äärelle. Ankkaa kohti hypätessään ne putosivat hautaan. Aamulla käytiin tarkastuksella, jolloin myös ankka tuotiin päiväksi kotiin. Sudenkuopasta sai usein kettujakin, mutta mitään erikoisia ketunhautoja ei tiedetä Somerniemellä käytetyn.

Myrkyllä-pyynti.
»Myrkkyy sai papinkirjal apteekist.»
Sinä käytettiin rykninkii 1. trykninkii, joka tappoi pikemmin kuin arsenikki. Molempia voitiin myös sekoittaa yhteen, jolloin saatiin niinikään hyvä
ketummyrkky.
Ensiksi tehtiin vahasta kapselei. Nämä valmistettiin seuraavalla tavalla: tehtiin n. 15 cm. pitkä ja 7 mm. paksu
puupuikko, joka kastettiin ensin anistippoihin, sitten vaksiin; kun
tämä. oli hyytynyt puikon pinnalle, leikattiin siitä sopivan mittainen (8-10 cm.) putki (myrkky-)kapseliks
1. hylssyks. Otettiin
sitten lauta, johon kairalla oli porattu kapselin mentäviä reikiä
kymmenkunta.
Näihin kapselit asetettiin ja täytettiin myrkyllä.
Kun se oli tehty, sulatettiin niiden avonaiset päät kynttilän Iiekillä umpeen, joten muodostui samanlainen pää kuin toinenkin.
Tällaisena ne sitten kätkettiin joko pienen linnun rintaan tai kissaan, lampaaseen,

»joka oli suas vähä happavuntunu»,

sopiville
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paikoille (ei teille eikä kulkumaille, mistä kotieläimet saattaisivat
sen löytää). »Viisas kettu tullee ja käy ympär eikä ota sit ensimmäisel laakil» jos miäs tekkee siihelliikajäljet, se mennee ja pissaa
päälle. Jollei siihe 0 tulluj jälkii, niin sit se tullee kolmannel
yäsel, oikeim pahal ilmal ja ottaa sej ja jää 20-100 m. päähän
kualleena.» Ruskeaksi muuttuneet kapselit eivät kelvanneet, sillä
ne eivät tappaneet enää. Tähän tapaan tehtiin myös myrkkymarjoi.
Tällöinkin tehtiin pieni kapselin tapainen, joka pantiin
hiireen,
silakkaan t.m.s. tai kastettiin
rasvaan ja heitettiin
hankeen.
,

