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Urjalan kalastu ksesta.
Kirj. Lauri Kauppila.

Urja;laisista vesikuUcunet~voista.

Nykyäänkin vielä yleinen ja entisaikojen yksinomainen
kulkuneuvo vesillä liikuttaessa on ruuhi (kuva 1). Pohja siinä
on suora, samoin lairat. Pohjalaudat, joita on 3-5, on kiinnitetty
toisiinsa sekä ala- että päälipuolelta lyödyillä sinkilöillä. Pohjaa
ja laitoja %>itävätlisäksi koossa kaaret, joita on kaksi ja pianat,
joita on tavallisesti kolme. Ruuhen etupuoli (nenä 1. nenän puaLi)
on aina kapeampi ja matalampi kuin perä.

Kuva 1. Ruuhi. a) pohja, b) perä, c) nenä, d) piana, e) kaari.

Ruuhella kuljetaan yleensä seisten, seipäällä pohjasta tai
rannasta tuuppien. Jos halutaan soutaa, on tietenkin oltava isttm
ja hankastoLpat, joissa on hankaat. Hangastolpat ovat irtonaiset
ja muodostavat kulman, jonka kärki nojaa pohjaan. Hankaimia
on ruuhessa vain yhdet.

Paatissa. 1. proomussa (kuva 2) on suunnilleen samat osat
kuin ruuhessakin, mutta muoto on toinen. Se näet on äkäänkuin
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ruuhen ja tavallisen veneen välimuoto muistuttaen kuitenkin
enemmän venettä. Proomu on nuo:r:empi tulokas kuin ruuhi.
»Ruuhi on kaikkeiv vanhempaa perua». Proomussa on yhdet tai
kahdet soutimet, jolloin sitä sanotaan yks- tai kakshankaseks.

Nuutajärven puolella sanottiin proomua ennen vanhaan kui-
riks. »Se ov vanhempi nimi kun tää proomu.» Kuiri oli suun-
nilleen samanlainen kuin proomukin, »vaitti kyllä se enempi
muistutti ruhta kuv venettä», koska siinä' oli äkkijyrkemmät lai-
dat. »Proomu om mahikkaampi kun kuiri.»

Kuva 2. Proomu.

Edellisiä yleisemmäksi on jo Urjalassakin ehtinyt tavallinen
länsisuomalainen vene. »Vaitti ei se niih hyvä 0 kur ruuhi; ruu-
hi om paras matalilla rannolla ja paljon tanakampi kuv vene.»
Urjalaisetkin veneet ovat tavallisesti yksi- tai kaksihankaisia, jos-
kus on niissä kolmetkin hankaimet:

Kalastusoloista.

Entisaikoihin ei kalavesiä oltu mitenkään »kirjoissa jaettu».
Rannat oli kyllä jaettu heinämaiksi talollisten kesken, mutta
kalastus oli silti vapaata. Urjalankylän varsinaiset kalavedet
ovat miesmuistien ajat olleet »Jalantissa». Mutta urjalankylä-
läiset kalastelivat myös Urjalan Rutajärvessä, johon Laukeelan-
kylän kalastajillakin oli osuutensa. Keskinäisessä sovussa näi-
den kylien kalastajat eivät kuitenkaan malttaneet kalastella, vaan
kävivät toistensa nuottakunnissa (s. o. valmiiksi peratuilla nuo-
tanvetoaloilla) ja apajilla. Tästä oli tietenkin seurauksena riitaa
ja lopulta ilmi tappelu, jota käytiin kolme päivää. Tämä tapahtui
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'pitäjäläisten muistarnan mukaan I800-luvun alussa, sillä »mun
isäni isoisä ei ollus sillov viälä miäskää». Ja seurauksena tuosta
riidasta oli se, .että Rutajärvi pantiin keskeltä halki, jolloin Iau-
keelaiset saivat Laukeelankylän puolen ja urjalankyläläiset vas- .
takkaisen rannan, Muita kalavesiä Urjalassa oli ja on Kortejär-
vi, Nuutajärvi ja Vehkajärvi, joka viimemainittu »oli antava ka-
lajärvi».

Kalojen nimityksistä.

Lahnojen nimet annettiin sen perusteella, milloin ne kutevat
tai sitten ulkonaisten tunnusmerkkien mukaan. Niinpä rupipää
1. kirsilahna, joka on suuri kooltansa, kutee keväisin silloin kun
lehti tulee hiirenkorvalle. Samoihin aikoihin kutee myös särki,
mutta ahven on jo näihin aikoihin kutenut. Tähkälahna kutee
tähkän tullessa näkyville, kun taas »heitilahna kutee sillon kur
ruis kukostaa, heitimöi». Punasulkalahnassa uistimet (evät) ovat
hyvin punaiset. Pienet kalat ovat sokkakaloja, kun taas hauvet,
kuhat, mateet jne. ovat tavallisia kaloja. »Ankeriaine on niin-
kun kärme». Ruutu 1. ruutamo on lihava ja punainen. »Säynä-
viä om paljo; sil on kans punaset uistimet; niitä menee kul lam-
paita rysää». »Ahvenellakin on seläässä pyrstö» (= selkäevä).
»Hännällääs kala ittees hoitelee; se on niinkum paatissa perä-
mela». »Siitä kalan tiätää pehmeeks ja huanoks, että kirustimet
muuttuu valkoseks». »Salakat on kurulla (kuteevat) kiviran-
noissa». Kutukalat ovat joko koiras 1. maitikaloja tai naaras- 1.
mätikaloja. »Mäti on semmosta karheempaa ja maiti semmosta
valkeeta vaan ja hianoo». Muita kalojen nimityksiä: kuarre, mare
1. marek kala, solakka, kiiski, jne.

'I'uulaetaminen, nuijakalassa käynti ja ampumalla pyytäminen.

Syksyisin kun illat jo olivat pimenneet, käytiin tuulastamassa.
Käytiin tosin keväilläkin, mutta syksy oli kuitenkin paras vuoden-
aika. Tuulastettaessa ruuhen perään kiinnitettiin rautainen pi-
dike, jossa oli tervaspuita ja lastuja. Kun nämä oli sytytetty,
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näki niiden valossa kalat, jotka sitten ahraimella 1. haastarilla is-
kettiin kuoliaaksi. Ahraimessa oli n. 9 tuumaa pitkä selkärauta.
johon oli kiinnitetty tuuman päähän toisistaan n. l(l cm. pitkiä
väkäsiin päättyviä piikkejä. Varren, johon ahraimen terä oli kiin-
nitetty, pituus riippui veden syvyydestä. Yleensä sen pituus
vaihteli 1,75 m:stä 2 m:iin. Tuulastamassa käytäessä oli tavalli-
sesti kaksi miestä, joista toinen oli airoissa, toinen hoiteli ahrainta.
»Ja kun sattu oleen hyvä säynävä-, lahna- tai ahvemparvi, niin
ahraimella sai kaloja hurjasti».

Nuijakalassa käytiin niinikään syksyisin, kun jää oli kirkasta
ja parin vuorokauden vanhaa, jolloin se juuri miehen kannatti.
Aseena oli kirves tai vartavasten tehty puunuija, jolla lyötiin niin,
että kala pyörtyi. Pyydettiin etupäässä mateita, mutta sai siten
»hauvem puikkarinki». »Joskus lahnal lisukkaakin näki, muttei
sitä pysty lyämään, kun se on niin liukas (= ui nopeasti). Nui-
jakalapeliä harrastivat etupäässä lapset, harvemmin aikuiset.

AmpumaLla sai haukia varsinkin silloin, kun ne tulevat lah-
denpoukamiin, jokiin ja pellonojiin kutemaan.

Verkolla pyynti.

»Kuh hyvä kalain kulkuaika osas oleen, niiv verkolla niitä
sai pilvim pimei»,

Verkot tehtiin itse kutomalla kävyllä kalvosimen päälle. Riip-
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Kuva 3. Käpy ja kalvosimia.
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puen siitä, miten suurisilmäistä verkkoa haluttiin, käytettiin eri
suuria kaIvoimia. KaLamiähelle riitti tavallisesti verkkoa, rysää
tai nuottaa kutoessaan kuvan n:o 3 mukaiset kalvoimet.

Erilaisia verkkoja: Lahnaverkko oli suurisilmäistä (kudottu
kalvoimella n:o 4), salaka» verkko taas »piäntä ja tivistä» (kal-
voin n:o 1); »kriimuverkko tehrään krouvin puoleiseks, koska
sillä saaraan isoja kaloja». Syöttikalojen pyyntiin käytettävä
syätti- 1. porkkaverkko on tietenkin hyvin pienisilmäistä. »Särki-
verkon silmukat (silmät) oli keskukokosia» (kalvoin n:o 2).

Verkon lankana käytettiin ennen hamppulankaa, Jos hamp-
pua ei ollut saatavissa, käytettiin pellavaa. Viime aikoina vasta
on ruvettu kutomaan verkot pumpulilangasta. Rysät kudottiin
samoista lanka-aineista kuin verkotkiri.

Kun verkko on valmiiksi kudottu, sanotaan tätä pelkkää ku-
dottua osaa (oerkol- ) Liinaksi. Liinaan kiinnitetään pauLat, aLi-
paula liinan alapuolelle, pääLipauLa sen yläpuolelle. Sen jälkeen
seuraa puittaminen, s. o. kiinnitetään kohot, jotka ennen olivat
puusta, nykyisin korkista, sekä kivet 1. kivekset. Kivet tehtiin
ennen tanosta, jonka sisälle kivi pantiin. Otettiin näet tuohta,
»jota sirottiir ristiir rastiin kun koppaa». Näin syntyi tano- 1.
kivipussi, joka sidottiin alipaulaan. Nykyisin kivekset tehdään
lyijystä. Kun verkko (tai nuotta) vettyi, pantiin yläpaulaan lisää
kohoja (yLemmyksiä), jotta se ei päässyt pohjaan painumaan.
Verkkoa säilytetään puikkariLLa rakennusten seinämillä kuivu-
massa. Puikkarilta se myös järveen lasketaan sekä sille kootaan
nostettaessa.

Veteen verkko laskettiin niin, että se ulottui pohjaan asti.
Verkon korkeusmitat vaihtelivat siis sen mukaan, miten syvissä
vesissä sitä käytettiin. »Korkua» saattoi olla kolmekin kyynä-
rää. Pituus niinikään vaihteli; »ei sillä mitääm määrää ollu, pit-
kä parei oli, kun sai sillä paljom piiritettyä sitä vettä».

Erikoinen verkko oli porkkaverkko. Sillä, kuten sanottu,
pyydettiin yleensä syöttikaloja siten, että laskettiin se johonkin
lahdikkoon. »Mentiin sik keskelle ja porkattiin, niin ne kalat
hätäytyy ja menee verkkoo». Porkkana oli ympyriäinen puu-
kiekko, joskus visainen, ettei rikki mennyt. Porkassa oli tarpeel-
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lisen pitkä varsi. Mitään erityistä sääntöä siitä, miten ja missä
verkon piti olla, ei ollut. Joskus verkko kierrettiin »kuitokasva-
men» (kortepensaiston) ympäri ja porkalla sitten hakattiin kes-
kelle pensaistoa. - Kun oli kalan kutuaika - jolloin kaloja yleen-
sä parhaiten verkolla sai -, niin laskettiin verkko hiljaa rantaan.
Silloin ei saanut käyttää ajamista 1. porkkaamista. »Ne kalat on
silloin niin arkoja, että ne menee ittellääs verkkoo». Illalla las-
kettu verkko jätettiin yöksi ja käytiin aamulla kokemassa. Jotta
verkkonsa löysi, oli siinä valkeasta laudasta tehty »klapi, joka lel-
luu ja killuu vel em päällä».

Verkko parsittiin, jos se oli rikki mennyt. Tällöin pienemmät
lävet tukittiin »pelkin käsin», isommat kalvoimen kanssa kuto-
malla niihin kappale tukkeeksi. Verkkoa ei värjätty muuta kuin
uutena.

Nuotanveto.

Nuatas: suupuolta sanottiin suutiommeks. Se oli kudottu
suurta kalvointa käyttäen, niin että silmien väliä oli 1 1/2 tuumaa.
Suutiointa suipennettiin silmiltänsä sitten muuttamalla pienem-
pää kalvointa. Lopuksi oli jo niin pieniä silmiä, että ne pitivät
kuorreenkin. Nuotan perä oli ainakin 9 syltää pitkä. Suutiomen
päällä oli kuklcopuu, joka piti nuotan suun veden pinnalla ja suo-
rassa. Nuotan sivustoina olivat hapaat, (nyk . airot.), joita oli kaksi
kummallakin sivulla ja joiden pituus oli 20 kolmekyynäräistä
syltä. Hapaista lähtivät kaksisäikeiset olkiköydet, joista nuottaa
vedettiin. Olkea käytettiin köysissä siksi, että se oli lämpöisempää
vetää eikä se kiertynyt. Muutamat käyttivät siankarvaköyttä,
koska »se oli tavattomah hyvää ja kesti paremmin kun olkiköysi».
Luonnollisesti oli nuotassa vielä kohot, jotka tehtiin puustaj ja
kivet 1. kivekset.

Nuatav verossa oli kolme miestä paatissa 1. proomussa, joka
oli paras siihen tarkoitukseen. Rantamiäs oIi rannalla ja piteli
köydestä kiinni. Nuottaa laskettaessa mentiin selälle päin niin
kauas kuin köyttä riitti. »Sit se laskeminen tapahtu juur niin-
kun kaksaitaser rysäl laskis». Kun nuottaa ei voinut vetää ja
laskea rantaan, vaan jonkin matkan päässä siitä, tarvittiin silloin
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uppinaru, joka oli paatin kaaressa kiinni. Toinen paa heitettiin
uppiseipääseen, jollei sopivaa kiveä rannalla sattunut olemaan.
Kun uppinaru oli heitetty, oli suutio jo koko lähellä paatin laitoja.
Jotteivät kalat päässeet paatin alitse rantaan päin, peloitettiin
niitä porkalla (porkattiin), ja ne painuivat perää kohden. »Sit
nuatan suu oitis tukkoon, kun se saatiim paatil lairalle».

Viime aikoina ei Urjalassa ole juuri nuottaa vedetty, mutta
ennen se oli melko yleistä varsinkin Rutajärvessä. »Sillon kun
kävi apajal1a, niim millon tuli karpiov verra (= 10 kappaa), mil-
10m panniv verra (= 20 kappaa), millom meni iham mistii»,

RysiLlä kaLastaminen.

Rysillä pyynti 1. rysäpeLi on vielä nykyisinkin yleisintä Urja-
lassa. Rysät tehtiin ennen - ja tehdään vähemmässä määrässä
nykyisinkin - siten, että kudottiin ensin rysäL Liina, joka kiinni-
tettiin yhteen kaareen ja kuuteen vanteeseen. (Kuva 4).

Kuva 6. Rysiä. A) Yksiaitainen, B) kaksiaitainen.

Rysään johtaa joko yksi tai kaksi aitaa 1. siipeä (yks- tai
kaksaitaner rysä). Jotta aita pysyy pystyssä, on siinä listeet. Sa-
masta syystä isoissa ja syvissä vesissä (esim. Rutajärven) käytet-
tävissä rysissä on aidan painoina kiviä.

Rysänliinaa kudottaessa tarvitaan kolmea kalvoinlajia
(kuva 3). Pienintä käytetään perää ja peränielua kudottaessa,
keskiosassa ja etumuilussa keskikokoista ja suurinta suutiommassa
1. porstuassa. Peränuarra on rysän kiinnittämistä varten seipää-



Kuva 5. Jääkirves.

12

seen tai pohjaan upotettavaan kiveen. Nialulankoja on etummai-
sessa nielussa neljä, perimmäisessä kaksi.

Rysien koko vaihtelee niillä pyydettävien kalojen mukaan.
Silmissä sensijaan ei ole juuri eroavaisuuksia - »kuhille tehrään
kyllä vähän krouvimpia». Eri rysälajeja: lcuhar rysä oli niin suuri,
että mies mahtui sen kaaren alitse kulkemaan. Mateer rysää käy-
tetään Heikin- ja Kallenpäivän tienoilla, jolloin made kutee. Rysä,
joka on kaksisiipinen, lasketaan avantoon. Avannon suu peitetään
lumella, sillä »maret tykkää, että on pimeetä». Niinikään kaksi-
aitalaella rysällä saa joulun aikoihin haukia, jolloin hauki kutu-

aikanaan menee keskelle uomaa. Sieltä aidat johtavat rannem-
malla olevaan rysään. Rysänä käytetään tällöin pienintä lajia.

Rysille ovat hyviä paikkoja yleensä rantamat ja jokien suut
silloin, kun kala kutee - siis keväästä Juhannukseen. Muulloin
rysä lasketaan selemmälle ja syvempään. Talvella sai joskus ry-
sillä kaloja »pilvin pimein», kun vesi keskemmällä oli pilaantunut,
jolloin kalat pakenivat rannoille. Hakattiin vaan jäähän reikä, jo-
hon rysä upotettiin. Työaseina tällöin, kuten yleensäkin tal vika-
lastuksessa, käytettiin jääkirvestä (kuva 5) sekä tuuria (kuva
6 ja 7 A). Kun näillä jäähän oli saatu hakatuksi tarpeellinen läpi,
perattiin pohjaa, jotta rysä mahtui jään alle.
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Kuva 6. Tuura.

Pohjaan lyötiin rysän seivästä varten pohjatu.u.ralla reikä.
Tällainen tuura (kuva 7 B) oli tehty tavallisesta kiviporaraudasta,
ja siinä oli koukku, joka sopi ruuhen laitaan. Näin tuosta kou-
kusta riippuessaan se toimitti ankkurin virkaa. Etupäässä tal-
vella, mutta myös suvellakin tarvittiin lisäksi lankaa (kuva 8 A)

~ 7..>

Kuva 7. Tuuria. A) Tavallinen tuura. B) Jäätuura.

=A
9S"0 - 300 _

==e7r:
Kuva 8. A) lanko, B) vanko.
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ja vankoa (kuva 8 B). »Niillä sai ylös vetää, jos oli liakoo, pököjä
tai risuja, että rysä sopi pohjaa».

Tavallisesta lapiosta oli tehty rutakoosikka (kuva 9 A).

_- <i!so

1/

Kuva 9. A) rutakoosikka, B) pohjapetkele.

Tavallisesta petkeleestä taas sai helposti pohjapetkeleen
(kuva 9 B), kun tekå siihen n. 2 mm pituisen varren. »Sillä
hakattiin kilven tai (= eli) mankoj juuret ja ruahomättäät».")

Merrat Ja niillä kalastaminen.

Vittamerrat (kuva n:ro 10) olivat Urjalassakin ennen van-
haan yleisiä. Niissä oli pajuista tehty vaippa, jota sanottiin pai-
raks, nialu ja naru, jonka avulla merran perä sidottiin kiinni
kuin säkin suu ja avattiin, kun otettiin kalat pois pyydyksestä.

Paita tehtiin pajunvesoista (siitä myös nimitys pajumerta),
jotka sidottiin toisiinsa männynjuurilla. Otettiin näet keväällä
männynjuurista »kesiä», jotka halkaistiin, Näin. saatiin »hyvää
narua». Vanteita oli 6-7 kpl.; suussa oli suuvanne ja nielussa
10-15 cm:n läpimittainen nialuvanne. Merran pituus vaihteli 1
m:stä 1 lh m:iin.

1) Huomautettakoon, että kuvissa 5, 7 B, 8 ja 9 esitetyt »kalakämpseet»
ovat Urjalassa perin harvinaisia. Tämän kirjoittaja on tavannut niitä vain
Juho Aaltoselta Huhdissa.



Särkiä sali niiden kutuai-
kana parhaiten siten, että
asetti merran särjenmättää-
seen. Tämä tehtiin siten, että
karille lyötiin pohjaan neljä
seivästä nsin, että muodostui
neliö, jonka sivut olivat noin
metriä pitkät. Seipäitten vä-
liin ahdettiin havuja. Tähän
»mättääseen» merta asetet-
tidn. Särjemmertoja käytettiin
myös pierrissä koskissa ja vir-
tapaikoissa, »sillä paremmin
koskipaikossa särki kutee».
Koskista sai merralla myös
mateita. - Ahvenia sai niin-
ikään kutuaikana siten, että
vitsamerran suulle kiinnitti
pieniä havunoksia ja pohjaan
kiven. Merta upotettiin sit-
ten karipaikkoihin. Jotta sen
löysi, oli siinä. narun päässä
koho.

Merran apuna käytettiin usein aitausmenetelmää (kuva
10 B). Tällöin rannasta avovedelle päin tehtiin hakoaita siten,
että pohjaan lyötiin aina parittain seipäitä, joiden väliin sullottiin
hakoja; seipäät sidottiin sitten vitsaksilla kiinni. Lisäksi olivat
johtimena rysään pikkuairat 1. okaat. Okaitten ja aidan muodosta-
mien »ovien» suulle merrat asetettiin. Tällaisella merran asetus-
tavalla sai varsinkin haukia niiden tullessa rantaan kutemaan.
Lopuksi mainittakoon, että »vittamertaam menee kala paremmin
kum mihinkääm muuhum pyyryksee; kutu aikana se vaam menee,
ei sillä muullom mitääv virkaa okkaa».

Lankamerrat (kuva 11) ovat kaksinialusia. Niissä on kuto-
malla tehty »paita» kiinnitetty kolmeen kylkiluuhun ja viiteen
vanteeseen. Nielulangat sidotaan suuvanteisiin niinkuin rysässä-

Kuva 10.

15
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a) hakoaidat
b) pikku aidat L

okaat.
c) merrat

Vitsamerta.
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Katiskat.

a) nielut, b) kylkiluut, c) vanteet.
Kuva 11. Lankamerta.

kino Jotta merta pysyi pohjassa paikoillaan, pantiin siihen kivi.
Lankamerralla saa etupäässä särkiä panemalla se särjenmät-
tääseen.

»Ennen pruukattiin yleiseen puukatiskoja - Listekatiskoiks
kans kuttuttiin - muttei nykyääj juur ollenkaan». Rauta- (Lanka-)
katiskat näet ovat kokonaan syrjäyttäneet vanhat omatekoiset
puukatiskat.

Listekatiskan (kuvat 12 ja 13) listeet tehtiin noin kolme kyy-
närää pitkistä jouhimännyn suikaleista 1. päreistä. Listeiden pi-

tuus (katiskan korkeus)
riippui tietenkin veden sy-
vyydestä. Listeet sidottiin
toisiinsa koivunvitsaksilla.

b Kun näin oli saatu aita-
maista rakennetta riittä-

, miin, kerittiin se ja vietiin
rantaan. Ensiksi asennet-

t
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tiin pesät. Niiden luvusta
riippuen puhuttiin yks- tai
kakspesäsistä katiskoista.
Kaksipesäinen malli (kuva
12) oli yleisin. Yksipesäi,
nen (kuva 13 A) olj sydä-

a) pesät
b) porstua
cr aita
d) nielut
Kuva 12.

a) listeet
b) pannat 1. vitsat

Kaksipesäinen katiska. men muotoinen.
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a

Kuva 13. yksipesäinen (A) ja kaksipesäinen (B) katiska.

Katiska pantiin paikoilleen keväällä heti jäiden lähdön jäl-
keen ja nostettiin pois mahdollisimman myöhään, marraskuussa,
viimeistään ennen jäitten tuloa.

Kalat nostettiin katiskasta haavilla 1. liipoLLa (vanh.) (kuva
14 A), joka ennen tehtiin hampusta, myöhemmin rysälangoista
siten, että kudottiin liina, joka sitten puitettiin vanteeseen. Vartta
siinä oli 2-3 m., syvyyttä noin kyynärän ja leveyttä läpimitaten
noin metrin. Jotta kalat eivät päässeet karkuun niitä liipolla nos-
tettaessa, pantiin nielun suulle lauta. Nykyinen haavimalli on
yleensä kuvan 14 B kaltainen.

A

.(--- 7,r _

B_

-------~>&- /$1)

Kuva 14. Raaveja.

2
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Muita pyYlyksiii.

Lana (kuva 15) on periaatteeltaan samanlainen kuin lanka-
merta, mutta siinä on lisäksi kaksi aitaa, ja sitä pidetään koskissa,
Lanan suuta ympäröi kaksi puutolppaa ja samoin kaksi peukalon
vahvuista rautatankoa, jotka painollaan pitävät lanaa paikoillaan
pohjassa. Tolppiin ja rautatankoihinpuitetaan sitten liina. Puu-
tolpista lähtevät airat, jotka päättyvät maahan lyötyihin (lana-)
vaajoihin. Lanan perää ei sensijaan tarvitse seipääseen tai muu-
hun semmoiseen kiinnittää, koska virta painaa sen aina suoraan.
Lana lasketaan illalla ja koetaan aamulla. Parhaasta päästä sillä
saa syöttikaloja. mutta menee siihen särki, säynävä ja ahvenkin.
Nykyisin sen käyttö on harvinaista.

0/ a./dal
y. -vqo/Q t
s/ luu

d "?J ••;'Lå.

0/ ?~u.RQQlZi't d.

.ijRau/a.fqQRi'/

4

Kuva 15. Lana.

Syöttikaloja (kuoreita) saatiin myös jommosella, joka kudot-
tiin niinikään itse. Jommosia oli kahta lajia: yksinkertainen
(yksnialunen) (kuva 16 A) ja yhdistetty, jossa on kaksi nielua
vastakkain (Kuva 16 B). Pituus vaihteli kyynärästä kahteen;
korkeutta oli tavallisesti n. 30 cm. Pyydyksen kudos oli kiinni-
tetty kolmeen vanteeseen ja samoin kolmeen kylkilu.uhun. Yksin-
kertaisessa jommosessa oli vain yksi kaari suulla, mutta samoin
kolme kylkiluuta. Lisäksi siinä oli peränuora, jonka avulla saa-



tiin perä auki ja kalat
pois. Jommonen asetet-
tiin kiven rakoon kuo-
reen kutiessa.

HaavilLa 1. liipilLa
~pyydettiin syöttikaloja

siten, että sen liinaan si-
dottiin pieniä punaisia
lankapäitä. »Kalat tuli
uteleel liippiä; pirettiin
sitä paikallaan ja kun
nähtiin, että kala tuli sem
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A

B

Kuva 16. Jommosia.

päälle, kiskastiin ylös».

Onkiminen.

»Onkeen tällätään koukku; se on kii siimassa». Koukkuna
käytettiin ennen ns. »enkeliskan koukkuja»· Koukkua lähellä
siimassa oli plyijy. Lisäksi kuuluu siimaan korkkinen pumppu
(harv. koho). Siima on kiinni saitossa 1. (cmlcem-] pahlassa..

Talvionki, joka on tunnettu Urjalassa »ainakin sata vuatta»,
tehtiin ennen itse tinasta valaen, »jollom mualostu kalankuva
koukku nokassa». Talviongella oltaessa tarvittiin lisäksi tuura,

• jolla hakattiin läpi jäähän. Avannosta sai tällaisella ongella etu-
päässä ahvenia, vähän haukiakin.

Kun onkeen kiinnitettiin polviväärä

A
Kuva 17. Koukkuja. A) Polviväärä,

B ja C) mateenkoukkuja.

(kuva 17 A), saatiin
haukea ja isompaa ah-
venta. Syöttinä oli ta-
vallisesti särki. »S:itä
verettiiv vähä niinkun
uistiaki».

Koukuilla pyynti.

Vanhimmat ma-
teenkoukut oli tehty
katajanoksasta siten,
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että se vuoltiin päistään teräviksi ja kuivattiin. Tampsi sidottiin
haarukkaan. Syöttinä käytettiin kuoretta tai kiiskiä. (Kuva 17 C.)
Sittemmin ruvettiin käyttämään messiriki- tai rautalangasta tai-
vutettuja koukkuja. (Kuva 17 B.) Mateenkoukkuja käytettiin tal-
vella, jolloin ensin narusta rripuvan kiven avulla tunnusteltiin
sopiva paikka, johon koukku laskettin. Toinen pää siimasta oli
pienen nappulan avulla kiinnitetty jään reunaan.

Hauven koukkupelissä on suuri (»engelskan») koukku, joka
on tampsin ja siiman välityksellä kiinni Luakassa l. kaaressa. Siima
on 18-säikeistä pumpulilankaa (shamppusspinnarinnuaraa» ).
Syöttinä on särki. Hauen tultua syötille tarttuu se sitä ahmais-
tessaan kiinni, ja lanka, joka on vyyhdillä kaaren ympärillä, pää-
see purkautumaan auki, jolloin hauki saa vähän liikkumisalaa.

Pitkässäsiimassa on seLkäsiimaan sidottu tampsin välityksellä
koukut. Syöttinä käytetään kastematoa tai ruutua, jota on Iii-
polla pyydetty savilävistä.

Ravustus.

Rutajärvessä oli ennen krapuja »vallan tuhottomasti», 'mutta
rapurutto vei siitä niinkuin muistakin Urjalan vesistä ravut.
Kortejärvessä ja Honkolanjoessa oli »jumalattomal lihavia» ra-
puja, mutta Honkolan kartanon omistajat kielsivät niissä ravus-
tuksen ja asettivat rapuvahteja. Rapujen pyynti tapahtui joko
pelkän keppiin pannun liha palan tai krapuhaavin l. -merran
avulla, jossa oli pilaantunutta lihaa syöttinä.

Nykyisillään Urjalan kalastus ei ole läheskään edellä kuva-
tun kaltaista. Paitsi että sitä harjoitetaan paljon vähemmässä
määrässä kuin ennen, ovat myöskin sen välineet, pyydykset, käy-
neet entistä harvalukuisemmiksi. Moni vanha pyydys on hävin-
nyt miltei »sukupuuttoon». Niin on laita esim. tyypillisen hämä-
läisen listekatiskan, joka ennen oli Urjalassakin yleinen, ja tilalle
on tullut rautalankakatiska, joka »om paljo huanompi pyyrys».
Yleisintä on nykyään rysillä kalastaminen.

»Yleensä ottain ei tää nykynem polvi osaa kunnolla kalastaa;
siltä puuttuu konstit, ja niitä ilman ei tuk kaloja.»



Vanhan Urjalan maanviljelyksestä.
Kirj. Terttu Helminen.

Kaskenviljely.

Kaskea viljeltiin Urjalassa vielä 1870-luvulla. Urjalankylän
Kantalassa poltettiin viimeinen kaski 55 v. sitten ja Uodissa Vati-
lahden maalla 65 v. sitten. Viimeksi säilyivät nauriskasket, joista
sitten raivattiin uutta peltoa.

Yhteiskaskia ei muisteta viljellyn. Taloissa kyllä isäntä an-
toi välistä poikiensa yhdessä polttaa »viraapelinaan» kasken ja
ansaita siitä rahaa. Myös torpparit saivat luvan polttaa talon
metsässä kaskea. »Mitä, kun stä mettää oli nin mahlottomasti.»
Kaadetusta kaskesta sai torppari myydä halkoja ja lankkuja ja
koko viljasato tuli hänen hyödykseen. Halkoja myytiin paljon
Nuutajärven lasitehtaalle. Lankut vietiin Poriin. Niistä saatiin
tontilta (= 12 lankkua) 12 mk, mistä 2 mk annettiin taloon.

Kaski kaadettiin mäkimaahan, että se paremmin säilyisi hal-
lalta. Mieluummin valittiin kaskimaaksi viitametsää, joka kas-
voi myös lehtipuuta. Katajanala-maa oli parasta. Kaskimaaksi
jouti mielellään pikku kivikko, kunhan se ei ollut juuri karua
riuttaa, sillä »ei kivi kare o»:

Puut kaadettiin syyspuolella kesää, ennenkuin lehti lähti ja
alkukuulla, sillä puu siintyy ja kuivaa silloin paremmin. Isot
puut hakattiin suomulcselle latvat keskellepäin. »että se oli niin-
kun pärekatto». Pienet puut lyötiin vesurilla poikki, isot puut
kirveellä.

Vesojat kulkivat hakkaajien edellä ja vesoivat näreitä. Lap-
setkin »pidettiin juonessa». Kaskenkaatoon lähti talosta joka-



ainoa, joka vain »koto-olennosta» kerkisi. »Lyötiin maahan vaan
limoo ja tasotettiin sitten.» Kaatajat löivät isompiin kaadettui-
hin puihin 3-4 juttaa, piirtoa kuoreen, että puu paremmin kui-
VUlSl. Päällimmäiset oksat karsittiin.

Kaskikoivut oli tapana tuohistaa. Tuohta käytettiin kattojen
peitteenä ja siitä tehtiin »tokkosia». Sitten otettiin parkki pois,
kuivattiin auringonpaisteessa ja vietiin myöhemmin tuulikuivana
nahkurille. Rungosta juoksutettiin mahlaa eli mäihää. »Tulkaa
nyt pian .lapset mäihäämään!» sanott'idn; otettiin terävä kirveen-
lastu ja' sillä »kraapittiin» makeata mehua.' Koivuista taitettiin
myös lampaille lehtiä ja tehtiin vihtoja. Pahkat koottiin ja niistä
valmistettiin ruokakuppeja.

Kaskeen ei syksyllä enää kajottu sen paremmin. Talvella
lumi painoi sen tasaiseksi ja sileäksi.

Seuraavana kesänä ennen »juhannesta» mentiin kaskea polt-
tamaan. Naapureille annettiin tieto aikomuksista. Ilman piti
olla tuulettoman, »ettei valkee pillaintunu». Paras aika oli eh-
toolla auringonlaskun tienoilla, sillä silloin esti laskeutuva kaste
valkeaa leviämästä alueen ulkopuolelle. Jos kävi hiukan tuuli,
raapittiin tuulen alaiselta kasken laidalta lehdet ja sammalet n.
metrin leveydeltä pois, tehtiin konki, niin että maankamara tuli
näkyviin.

»Valkee on kova viaras, kun se pääsee vallottaan.» Valkean
leviämisen pelossa entisajan ihmisillä olikin tapana kiertää kaski
ennen virittämistä. Kaskenkiertäjä, mies tavallisesti, kiersi kas-
kialueen kolmeen kertaan tavallisesti ukkosenvaaja kädessä ja
mutisi itsekseen sanoja, joita ei kukaan enää sattunut muistamaan.

Kaskivalkean virittämistä kuvasi Kustaa Ruotiala seuraa-
vasti: »Se viritettiin ylisten ympäri. Palavat tuohikäppyrät oli
joka ikisellä kälessä ja tuikkas, tuikkas ehtimiseen, että se tuli
joka taholta viritettyä.» Valkea muistutti ruiskokkosta, nojates-
saan keskelle. Musta sauhu ja lieska löivät korkealle taivaalle.

Valkean riistäytymisen varalta oli kaskimiehillä näreistä tai
lepänoksista tehtyjä hosia. Niitä kastettiin vesisaaveihin ja Iyö-
tiin vaarallisiin paikkoihin. Naapurit saivat torjumasesta ruo-
kansa ja 1 mk:n päivältä palkkaa.

22
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Palomiesten vaatteina olivat kaikenlaiset risat, mitä nurkista
löydettiin. Miehillä enimmäkseen rohtiminen paita ja »posliini-
pöksyt», naisilla rohtiminen paita ja hame, liina päässä. Jalki-
neina olivat kenkärisat tai tuohivirsut.

Hyvällä ilmalla kaski paloi tasaisesti ja kauttaaltaan. Muu-
tamiin palamattomiin rasipaikkoihin tehtiin vain »kiintonaisia
valkeita», että k.ontu, roska ja lehdet, palaisivat kelvolliseksi.
Varsinkin lepän- ja katajanalaisessa kaskessa oli runsaasti kon-
tua. Nokiset pitkät telat vietiin kotiin tai parhaimmista niistä
tehtiin aita kasken ympärille, varsinkin jos lähimailla elukoita
pidettiin.

Usein jäi kuitenkin poltettuun kaskeen raakoja paikkoja.
Tällöin oli kaski vierrettävä, sitten kun se oli jäähtynyt.

Mustia teloja pantiin pitkittäin palamattomiin paikkoihin
ansaiksi. Ansaitten päälle pantiin poikkipäin toisia teloja, jotka
ensin kasassa sytytettiin. Kuivat puut syttyivät helposti pala-
maan. Pari miestä alkoi sitten pitkien koukkupäisten kaskenvan-
kojen avulla vedellä hiljalleen roviota perässään pitkin ansaita.
Väliin oli neljäkin miestä roviota viertämässä. Jos sattui kantoja
tielle, nostettiin palavat telat niiden yli, mutta muuten koetettiin
kasken kannot alkuunkin tehdä mataliksi. Väliin täytyi huo-
nosti palanut kaski viertää syrjästä syrjään.

Kaski piti saada aikaisin kylvöön, sillä siinä viljelty juurus-
ruis vaati enemmän aikaa juurtuakseen ja versoakseen kuin ta-
vallinen ruis. Senvuoksi koetettiin maa saada sulatetuksi ja kyp-
sennetyksi jo juhannukseen mennessä.

4:stä-5:stä kuusenpuolikkaasta valmistettiin vitsoilla yhteen
sitomalla hara 1. risuäes, jonka päälle pantiin kivi painoksi. Härkä
tai härkäpari pantiin vetämään vehjettä. Siihen aikaan oli torp-
pareillakin härkä tai härkäpari, hevosia harvemmin. Kaskihara
oli mainio äes kivisessä ja karitoisessa maassa. »Se meni kanto-
jen yli, että pläiky.» Haraaminen sulatti maan, sekoitti palaneen
konnun ja mullan hedelmålliseksi palomullaksi, johon juurusruis
kylvettiin. Hara pantiin kylvämisen ajaksi ojaan tai saviläpeen,
sillä sen piti pysyä tuoreena.

Juurusruista valmistettiin Kustaa Koivulan kertoman mu-
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kaan siten, että ruisjyväsäkin annettiin olla yö ojassa tailam-
messa ja sitten jyvät kuivattiin saunan lauteilla. Juurusta kyl-
vettiin harvempaan kuin tavallista ruista ja se oli niin sakoisaa,
että yhdestä jyvästä kasvoi kymmenenkin oIkea; kuuden kapan
kylvöstä saatiin '6 tynnyriä jyviä. Se kasvoi töppäissä ja sen
jyvä oli lyhyt ja paksu.

Kylvetty kaski harattiin uudelleen. Kantojen ja kivien vie-
rustat sekoitettiin haravalla, kuokalla tai käsiharolla. Kivien ja
kantojen päältä lakaistiin jyvät luudalla pellolle. Kun haralla ei
saatu tarpeeksi sekoitettua, torkattiin maata puisella kaskurilLa,
jota hevonen tai härkä veti.

Kaskirukiin joukkoon kylvettiin naurista, sillä »se oli paras
pääasia syötävässä». Perunoita kylvettiin isoissakin »majoissa»
vain nelikko tai pari, koska halla tahtoi aina ne panna. - Kaski-
nauriit olivat leveitä ja Iatuskaisia. Ne otettiin ylös sitten kun
muut viljat oli korjattu, sillä nauris ei piittaa mitään hallasta
eikä pakkasesta, vaan antuu takaisin. Naatit pantiin talteen, kui-
vattiin ladon tai makasiinin lattialla ja käytettiin talvella eluk-
kain ruokana. Toiset kuivasivat naatit riihen parsilla. Laita-
nauriit 1. kakkunauriit olivat makeita ja suuria »kuin nurkan-
päitä». Niitä syötiin monin tavoin valmistettuina. Jotkut pais-
toivat nfi,tä nelikossa tai saavissa kuumien kivien välissä. Mal-
lassaunassa paistettiin aina nauriita.

Nauriille tehtiin kuoppa kaskimaan laitaan tai kotinurkille.
Se vuorattiin lämpöiseksi sammalilla ja peitettiin haoilla ja mul-
laIla. Toiset peittivät kuopan lautakannella.

Kaskiruis jäi talven alle. Keväällä lakastunut oras nousi ja
virkistyi »aika luikua», Laiho kasvoi rajusti ja saatiin leikata
aikaisemmin kuin tavallinen ruis, vaikka se heitikin tavallista
kauemmin.

Kaski leikattiin sirpillä, Elot tuotiin kotiin, puitiin ja pan-
tiin erilleen.

Tavallisesti huhta jätettiin sitten »elävien» [aitumeksi. Hy-
vänä laitumena sitä pidettiinkin. Aita sai sitten lahota ympäriltä.
Välistä tehtiin huhdasta heinääkin. Pian se otti näreikköä ja
alkoi kasvaa tiuhaa viitametsää. »Mutta mansikoita siähen sitte
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kasus!» ihasteli vieläkin Anna Ristimäki, »mukuloitten oikein
syräntä viäritti, kun vaan katteli stä mäjensyrjäåe,

Peltoviljely .

Vanhimmat Urjalan pellot ovat kaskimaista peratut, kivisistä
riutoista sulatetut. Tuloksena ja muistomerkkeinä sitkeästä rai-
vaustyöstä törröttävät melkein' joka mökin peltojen laidoilla mah-
tavat kiviaidat. Raivaajan parhaana apuna oli puinen kaskuri.
Myöhemmin, kun metsä on tullut arvoonsa, on uutta maata rai-
vattu kuokkaviljelyksellä. Esimerkkiä näyttivät kartanot, jotka
ovat vuosikymmenien kuluessa raivauttaneet laajat suoniityt
mainioksi peltomaaksi.

Mäenrinnepellot ovat tavallisesti santaista karimaata. Jos-
kus voi samassa sarassa yläpää olla karimaata, keskiosa savea ja
alapää ruopp.aa, mustaa mutamaata. Urjalankylän pellot ovat
enimmäkseen mustaa ja muheata saven ja sannansekaista liatoo,
joka pysyy aina nihkeänä ja hienona, eikä kovetu sateesta. Savi-
maata on parhaiten Hakkilan ja Menoisten kylissä.

Nykyistä 8-vuoroviljelystä' vanhempi oli 3-vuoroviljelys. Sil-
lolin oli maa vuoroin kesantona, ruk iilla ja suvilaiholla. Kun
kylvöheinää 60-50 v. sitten alettiin viljellä, muuttui vuorovilje-
lys. Kesannon jälkeen kylvettiin ruis, sitten tavallisesti kolmena
vuonna peräkkäin pelto oli heinällä ja vsidentenä kesänä varsin-
kin sivulohoilla karjan alla. Syksyllä laidun »ajettiin ylös» ja
kylvettiin seuraavana keväänä kauralle. Kauraa tai muuta suvi-
viljaa maa kasvoi kahtena kesänä, sitten se taas pidettiin kesan-
tona, rukiilla, heinällä jne.

Ennen olivat pellot isoja lamuja, joissa ojat olivat vääriä ja
pieniä kuin vesivaot, »kaivettiin puhletöiks pirtissä». VIasta 50
-60 v. sitten, alettiin peltoja saroittaa nykyisille en. Sarat tehtiin
tavallisesti viisi vanhaa syltä leveitä.

Lisää maata saatiin leveistä pyörtäneistä eli penturoista.
Ennen olivat pyörtänöt hulttioman viljelijän pellossa leveitä kuin
tehtaat, niin että »niitä pitkin saattoi parihevosilla ajaa». Pyör-



tänöitä niitettiin moneen kertaan kesässä. Ne kuokittiän aina
kun ojatkin luotiin.

Ennen ei ojasaven luultu ollenkaan kasvavan ja se olikin
tapana viedä pois, mutta nykyään ojaturpeet heitetään saralle
ja pienennetään turvekuokalla.

Ojat piirretään ensin siiman avulla
suoriksi ja kaivetaan sitten lapiolla vino-
laitaisiksi, niin että leveys on ylhäällä kuusi
korttelia ja pohjassa neljä - viisi tuumaa,
syvyys on tavallisesti kolme korttelia. Oja-
lapiossa on varsi ja pesä puuta, terä rautaa.
Pohjalapio on lusikkamainen, viisi tuumaa
leveä.
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Sarkacnat: vievät sarkoin päässä kulke-
vaan laslcuoyum, joka taas laskee monien
talojen yhteiseen vaLtaojaan. Jos maassa
sattuu olemaan pahoja notkoja, täytyy teh-
dä poikkioja, joka vie toiseen sarkaojaan.

Nykyään ajetaan ojia hevosten avulla,
mutta näin ne eivät tahdo kestää kunnossa.
Metsäkulmilla pitävät pientilalliset keske-
nään ojataLkoita., mutta isoissa taloissa kai-
vatetaan ojia palkkamiehillä sylikaupalla.

Kesannon ojat luodaan tavallisesti jo syksyllä, mutta jos ei
ehditä, niin sitten keväällä. Jos sarat ovat leveitä, ajetaan kyl-
vettyyn peltoon vesivaot.

Viime aikoina on ruvettu tekemäänsaLaojia. Vatilahdessa
tehtiin ensimmäinen salaoja n. 20 v. sitten. Kiimassa ruvettidn
Lahtisen talossa ensimmäisenä harrastamaan salaojitusta. Vih-
tori Rakennus kertoi Kehron kylässä eläneestä Höllin torppa-
rista, joka n. 100 v. sitten teki peltoihmsa salaojat ja sai valtiolta
palkinnoksi kaksi hopeapikaria. Salaojat kaivetaan metrin sy-
vyisiksi ja täytetään: risuilla. Näin on iso peltolohko yhtenä la-
muna; piiriojat ympärillä.

Sarat ovat joko tasa- tai huikkapäitä, kuinka sopimaan on

Ojalapio.
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saatu. Ne koetetaan kyntää pyöreähköiksi, syrjät hiukan alem-
maksi kuin keskusta, että vesi paremmin pois valuu.

Ennen oli joka pelto eri aidassa, mutta nykyään ei enää.
Kuusiriu'uista tehty pinta-aita ympäröi maita. Talvella hankittiin
ailakset ja keväällä niistä tehtiin uutta aitaa tai korjattiin van-
haa. Pienemmät lcuusenruodot: halk'aistiin kahtia, isommat
useampaankin osaan. Kaksi miestä halkoili aina yhdessä riu-
kuja. Paljon niitä tarvittiinkin, sillä esim. neljänkymmenen heh-
taarin torpassa täytyi vuodessa tehdä keskimäärin 1.000 seiväsparia
aitaa, ennenkuin torpan aidat pysyivät kunnossa. Maa oli ni-
mittäin monessa kappaleessa hajallaan, niin että tarvittiin paljon
raja-aitoja. Seipäät tehtiin kuusesta ja katajasta, vitsakset ha-
lotuista ja karsituista kuusennäreistä. Aidakset vedettiin talvike-
lillä sinne, missä niitä tarvittiin. Keväällä vanha, korjattava
aita »ratkottiim» alas, riu'uista valittiin käyttökelpoiset ja mä-
däntyneitten sijaan pantiin uusia. Vitsakset halkaistiin näreistä
tavallisesti aitaa tehtäessä. Näreen pähän jätettiin hakotupsu,
että se paremmin saatiin kiinni kiedottua.

Tavallista pinta-aitaa tehtiin »seittemän parin kans», niin
että kolme riukua oli aina vitsain välissä. Aitatinki oli 50 paria
päivässä aineitten ollessa vieressä saatavilla. Vitsakset oli tin-
kiläisen itse haettava metsästä.

»Elävien eteen» tehtiin välistä harvaa riukuaitaa, joka oli
helposti ratkottavaa. Tällainen väliaikainen hätäaita oli 3- tai
4- riukuista. Vielä pikaisempaa oli tehdä aitaa »si(wjalall'e».
Näin kyhättyä aitaa käytettiin tilapäisen
laitumen aitana. Sianjalkojen päälle pan- ~
tiin riukua ja näin oli aita valmis. Aituri-
hevosille ei tällaista aitaa kylläkään kan-
nattanut tehdä.

Veden rajaan laitumensyrjään tehtiin johdeaita pinta-aidan
vesijatkoksi. Se täytyi joka kevät tehdä uudestaan, sillä jäät
veivät riu'ut mennessään.

Karjapihojen ympärillä käytettim susien tähden joskus hir-
siaitaa, varsinkin kalliopohjalla, kun oli vaikeaa saada seipäitä
tukevasti maahan. Ojantakusta-nimisessä talossa Haritun kyläs-



sä oli ennen hirsiaita koko karjapihan ympärillä. se oli »nur-
kattu vanhanaikaisilla hakkuunurkilla».

Pellosta peratuista kivistä rakennettiin usein kiviaita, joka
olikin »iankaikkinen».

»Trekooli» ja piha on ympäröity myöhemmin listeaidolui:
Peltojen metsäniittyjen ja laitumien aitoihin tehtiin tavalli-

sesti yksinkertaiset lävet, mutta pihojen aitoihin ja muihin lii-
kenteelle tärkeämpiin paikkoihin tehtiin oikein nappnla.veräjä
tai lautaveräjä, joka pantiin pannaLLa, ha'alla tai krinknLLa
kiinni ..

Kesannon ehi kesämaan muokkaus vaati tärkeän huomion
maataloudessa. Maahan tarvittava sonta saatiin pääasiassa kar-
japihasta, joka »pruukattiin pääsiäiseks havottaa», Ha'ot karsit-

~- tiin läjiin metsässä, tuotiin pihaan ja hakattiin
ndkt.~

r-~::r pölkin päällä hakokirveellä pieneksi. Hakojen
väliin ajettiin ruoppGJa ja sontaa navetasta.
Karja oli siinä suvella kaiket yöt ja lisäsi lan-
noitusta. Syksyllä, kun sateet kastelivat pi-
han, siihen tuotiin kuivikkeeksi pahnoja rii-
hen nurkilta.

»Kolme kovvaa päivää vuoteessa: pihan-
nosto, siantappopäivä ja lukuset», on Urjalas-
sakin tunnettu sananparsi. Pihannosto oli syk-
syllä, sitten kun maat kovettuivat. Silloin oli
työssä melkein koko talonväki. Nuoremmat

lähetettiin naapurista »pihavinkkeliä hakemaan».
Ensin pantiin neljä seivästä pystyyn läjän nurk-

kien merkiksi ja alettiin puisella tJalikolla. 1. tlarikoWa
nostaa sontaa »nätille läjälle». Väliin tyhjennettiin
navettakin joukkoon.

Naiset olivat myöskin mukana pihannostossa ai-
nakin kaapimassa sen käytävän pohjaa, joka jäi aidan
ja läjän väliin. »Jok' ei pihaansa kaapi, sano Yntälä

. vainaa, kyllä hän laarinsa lakasee».
Kun tuli lumi maahan, alettiin lantaa ajaa pellolle,

Tarikko 1.
talikko. sillä jouluksi koetettiin saada »sonta pois ja riihipuut
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Hakokirves.
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hakatuks». Kukin talo ajoi oman lantansa. Karjapihassa loivat
rekeenajajat kuormia ja nuoret miehet siirtelivät niitä pellolle.
Toiset reet olivat pihassa täytettävinä ja toisia vietiin pellolle.
Saran keskelle tehtiin tavallisesti yksi läjä, johon ajettiin joskus
100-kin kuormaa, toisin paikoin 30-40-50 kuormaa, kuinka
sontaakin riitti. Pitkiin sarkoihin ajettiin 2 tai 3 läjää. Karta-
noissa oli läjät keväällä tapana haMoai:S1:iat.s, kääntää kahteen
osaan, mutta muualla tapa oli harvinainen.

Kesämaa kynnettiin usein syksyllä, mutta jos se oli jäänyt
tekemättä oli kevättoukojen jälkeen kiire kesää kyntämiiän. J u-
hannuksen kahden puolen tai mieluummin ennen juhannusta ha-
joitettiiri isot sontakasat ja tyhjiin paikkoihin vedettiin navetoista,
navettojen ympäriltä ja ulkohuoneista uutta ainetta. Levittämi-
nen oli naisten työtä ja tinkinä oli sataviisikymmentä kuormaa
päivässä.

Sonnanlevityksen jälkeen oli kertauskynnän aika, niin että
heinäajaksi saatiin pelto »reilaan».

Jotta kesämaa olisi pysynyt rikkaruohoista vapaana, sitä pi-
dettiin lampaitten suvilaitumena.

Kesänkynnön ja kertauksen jälkeen maa. äestettiin. Ennen
käytettiin puuäkeitä, joissa piikitkin olivat puuta. Vielä nykyään-

kin on taloissa vanhoja äkeitä, joissa to-
sin on rautapiikit, vaikka uudenaikaiset
maanviljelyskalut ovatkin valloittaneet
niiden paikan pellolla.

Pikkukarhu.

Äestämisen jälkeen maa ladattiin sileäksi, että nähtiin, mi-
hin jyvät menivät. »Laurina (lOfVIII) lata pellolle», sanottiin.

Pertusta (25jVIII) ruvettiin syysviljaa toukoarnaom, mutta
jo »Samulista savimies pellolle menee» (20jVIII).
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Linnut pellolla olivat hyvä kyl-
vömerkki, samoin hämähäkinseitti,
mutta varista kylväjä piti huonona
toukolintuna.

Isännät tavallisesti kylvivät~t,~,(~~
heittäen siementä askelten tahtiin.

Työ vaati tottumusta. Sanottiin: »Joka
täysin kourin kylvää, se täysin kourin
leikkaa».

Toiset panivat kylvinvakkaansa uk-
kosenvaajan tai jonkin teräesineen, että
kasvaisi teräistä viljaa. Leveissä sarois-
sa täytyi kylväjän apuna olla sitkaumen-
pistäjä, joka merkitsi pienillä oksilla ra-
jan, mihin siemenet lensivät. Lapset oli-
vat usein tässä virassa.

Pian oli siemen itusnuulla ja 'koulculla;
Latoja. joka työnsi itseään päivänvaloon. Siitä

se kehittyi kaksiuuiraseile ja rupesi leh-
tiä työntämään. Välistä kasvoi oras syksyllä liian pitkäksi.
Silloin piti leikata eläville, koska se tuppasi menemään lakoon.

Paitsi kesantoon, kylvettiin ruista myös perunan jälkeen tai
suvilaihomaahan, niin että se juuri ja juuri ehti tulla piikiLLe
syksyllä. Tällaista ruista sanottiin köyryksi. Köyrylle maa vä-
listä sonnitettiin, mutta ei aina. Huonommissa laitamaissa ei kos-
kaan kasvatettu ruista, koska ne olivat hallanarkoja.

Keväällä luonnon elpyessä eloon oraskin nostaa päätään ja
rupeaa putkea työntämään; pian rupeavat tähän hiukset näky-
mään. Sanotaan: »Ei 0 tähäätöntä heluuntaita eikä jyvätöntä
juhannusta». Usein ruis heitii jo juhannukseksi. »Yhleksän vua-
rokautta heitii; yihleksän vuarokautta kasvaa jyvää, yhleksän vua-
rokautta valmistuu» tai »yhleksän heitii, yhleksän kasvaa, .yhlek-
sän verestää, yhleksän tuoleentuu».

Rukiinleikkuun aikaa arvafltiin jo talvella. Vanhat arveli-
vat, että ensimmäisestä suojasta uudenvuoden jälkeen sai laskea



31

••

200 päivää rukiinleikkuuseen. Jos keväällä oli paljon kärpäsiä
tiedettiin odottaa hyvää ruissatoa.

Suviviljamaat kynnettiän jo syksyllä kuntoon. Keväällä ne
äestettiin ennen ja jälkeen kylvämisen. Kylvetylle ohralle pan-
tiin välistä n.s. kattosonta. Lammaslanta, jota saatiin karsinoista,
ajettiin läjiin sarkain päähän. Siitä se kannettidn puriLaiHa sa-
ralle ja hierrettiin käsin hienoksi. Kervonvarvut ja samma-
leet, joita oli lannan joukossa, jyrättin kiinni peltoon. Kuivana
kesänä kattolanta ei ollut edullista maalle.

Kevättouolle piti mennä silloin, kun metsä kylvi, Pavun-
kyLvö oli aina ensimmäisenä toukona, Papu eli herne kylvettiin
tavallisesti rukiin sänkeen. Se piti harvakseen kylvää, »että
lammaskaritta väliin maate' mahtu». Papuja oli valkoisia ja rus-
keita. Vatidahdessa (40 ha:n torppa) kylvettiin vuosittain 2-3
kappaa papuja. Pavusta sanottiin: »J os ei 0 vappuna vavossa,
ei se perttuna pouku pohtimessa»,

Kauraa kylvettiin väliin »kirren päältä», väliin jo puolivä-
lissä huhtikuuta, kun rannoilta kuului kakarin ääntely. »Kau-
roja kakarin suu tarttee». N. 50 v. sitten viljeltiin vielä yksin-
omaan mustaa kauraa, mutta sitten sattui eräänä vuonna sem-
moinen halla, ettei saatu siementä otettua. M.m. Vatilahteen
ostettiin silloin Nuutajärven kartanosta uutta valkoista kauraa
n.s. lappalaista kauraa, jota oli tuotu 2 hl:n matoissa Venäjältä.
Kauraa kylvettiin mielellään sivumaihin. mitkä olivat hiljattain
»otetut ylös».

Ohra pitää savimaasta. Sen toukoaikaa arvioitiin ennen si-
ten, että taitettiin nuori leppä, veistettliin siitä »pulkka» ja pan-
tiin saviläpeen. Jos »pulkka» painui pohjaan, saattoi lähteä oh-
rankylvölle. Toinen merkki oli haavan lehden puhkeaminen
puuhun. Ohra kylvettiin tavallisesti rukiin sänkeen. Vähän
sitä ennen vanhaan viljeltiin. Linnassa, lähellä Honkolaa, kyl-
vettiin ohraa keskimäärin 3 .puolen tynnyrin pussia vuodessa.

Joskus kylvettiin sekulia, ohraa ja kauraa sekaisin. Sekuli-
jauhoista tehtiin hiivaleipää ja hapanleipääkin, kun rukiista oli
ensin tehty taikinan juurii

Naurismaassa alettiin n. 60 v. sitten viljellä talvivehnää. Se
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viihtyi parhaiten savimaassa. Talvivehnämaa »reilattiin» samal-
la tavoin kuin ruismaa, ja siihen kylvettiin Pertun aikaan. Va-
tilahdessa kylvettiin talvivehnää aluksi 40 l. vuosittain. Talvi-
nisu leikattiin rukiin jälkeen. Urjalankylän Nikkilässä kylvet-
tiin »syysnisua» vuosittain n. ljz tynnyriä (= 15 kappaa).

Suvinisua on viljelty vasta kymmenkunnan vuotta.

Elonkorjuu.

»Pihti pirttiin ja kokko pellolle.«

Kesä läheni ,loppuaan, vilja kellastui ja jyvä alkoi kovettua.
Sitämukaa varustauduttiin talossakin elonkorjuuta varten ..

»Emäntä itte leivät leipoo,
prykää itte oluenkin,
tytär muarin kanssa keiton,
on he touhussa kolmenkin;
pelimannit vaikka mistä,
kuttuu illanviatoksi,
että he saisi: polkan pistää,
anna heille tialoksi.»

Näin muisteli Iida Soukkoennen elotalkoita valmistetun.
Leipää leivottiin, voita kirnuttiin ja tehtijn makeata sahtia. Syö-
tävien piti olla hyviä, koska työtä tehtiin talkoissa »mahapalkalla».
Väkeä kutsuttiin talkoisiin niin paljon, että päivässä saatiin elo

leikatuksi. Torpparit lähettivät

4~:;:~~~1>.. väkeä tingin mukaan taloihin.
Aikaisin aamulla tuli talkoo-

väki sirppeineen taloon ja pian
~ alkoi pellolla huiske ja ilonpito.

»Pian kolme kulmaa auki!»
huudettiin. Alettiin siitä kulmas-
masta, missä elo oli laossa. Piti
leikata »Iavon . päältä», etteivät

Sirppi. tähkät varistaneet jyviään. Sa-
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roissa leikattiin kilpaa. Viisi leikkaajaa eteni kukin etuarn-s~ ja
näiden perässä kulki kaksi sitelijää. Leikkaajat leikkasivat oi-
kealla kädellä ja kouruustivat vasemmalla, pannen olkien tyvet
aina ristokseen. Näin he saattoivat pitää kädessään ison 'kouruulc-
sen, Lopuksi pantiin sirpin lenkki kourauksen alle ja tämä nos-
tettiin pois. Kahdesta kourauksesta tuli hyvässä elossa jo. mel-
koinen suloun, Rennolta leikkaajalta työ kävi »sivaa». Saattoipa
moni sanoa päivässä pannin alan leikanneensa, mutta vanheni-
mat jaksoivat tuskin karpion alan päivässä nyppiä. Leikkaajain
jäljessä siteIivät sitojat olkisuortuvilla sitomia. Sideolkien tälh-
käpäät pantiin sidottaessa sitomen latvapuolelle.

»Kyllä se oli niin köyrytyötä se sirpittäminen, että!» muis-
teli Vatilahden vaari. Selkä siinä kumarrellessa tahtoi kuolla ja
kädet väsyä. Jos oli huono kampisirppi, tuppasi kampin nuppi
helposti painamaan ja hieromaan kädensyrjää. Harva mies osa-
sikin tehdä ma1likkaan sirpin kampin,

Kaiken päivää pidettiin lystiä sitomattomista lyhteistä, joita
jäi joskus sitelijäin edulle. »Aaviivii!» viivittelivät kokkovaarit
ja sanoivat: »Tulevana vuonna saat tuutulaisen». Ja toiset nau-
roivat, varsinkin jos sitelijä sattui olemaan naimaton.

Kokkovaarit, joina tavallisesti oli vanhoja miehiä, pystyttivät
'kokkosia: Kolmesta sitomesta, joitten latvat sidottiin ythteen, pys-
tytettiin kokkosen jalka. Yhteen kokkoseen pantiin tavallisesti
n. 10 sidointa, myöhemmin niitä yhdistettiin, kun vilja ehti kui-
vaa. Lopuksi taivistettiin sidoin keskeltä poikkeamaan ja pantiin
hatuksi kokkosen päälle, tyvet yhtäänne, latvat yltympäri. Kok-
koset pantiin ennen sikin sokin pitkin sarkaa, ettei kateen silmä
pystyisi.

Viimeistä sarkaa leikattaessa tuli leikkaajille ankara kiire,
sillä siitä tuli »köyry», joka viimeksi leikkasi. Kun kaikki elo
oli poikki, huudettiin: »Nyt jänikset menee!»

Honkolan kartanossa tuli talkooväki töihin kello 4 tai 1f2 5
aamulla, jolloin mentiin pellolle. Kello 8 tultiin aamusuuruksel-
le ja syötiin tavallisesti perunoita, soosia ja maitoa. Kello 9
mentiin takaisin pellolle. Ajan ilmoitti ruokakello. Kello 2 saa-
tiin päivällistä. Sitä syötiin ulkona pitkissä pöydissä. Väki oli

3
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tuonut lusikat mukanaan ja SOl papuja 1. herneruokaa suurista
maalatuista puisista punkeista. Päälle ryypättiin maitoa yhteisestä
tuopista, Kello 3 mentiin taas pellolle ja kello 9 ehtoolla tultiin
illalliselle, jolloin usein tarjottiin ryynipuuroa. Illalla sitten tans-
sia renkutettiin »taloostanssia».

Taloissakin tanssittiin elonleikkuupäivän ehtooria kamppiai-
sia ja nautittiin sahtia ja »korppukahveeta». Urjalankylän Nik-
kilässä käskettiin alustalaiset, jotka olivat olleet elossa ja riihi-
töissä, pyhäinpäivänä pitoihin. Silloin tarjottiin »perunasoppaa»,
»kryynipuuroo», sianlihaa, voita, »looraa» ja juomaksi päihdyttä-
vää sahtia, Toisissa taloissa käskettiin vieraat Mikkona, toisissa
taloissa pidettiin vain kamppiaiset.

Papu. 1. herne korjattiin tuleentuneena
pellolta repimällä sitä ensin lajiin. Sitä ei
saanut liikaa tuleewmutxui, etteivät palot
halkeilleet ja herne et tippuneet pellolle.

~7If''---'"
Lajista pavut pantiin hastodiin, joissa ne
saivat olla vanumassa 2-3 viikkoa.

,'., Ohraa ja kauraa leikattiin sirpillä, si-
Rasia. dottiin ja pantiin kokkosiin.

Riihi.

Vielä 60 vuotta sitten olivat Iuluit: Urjalassa varsinkin syrja-
kulmilla harvinaisia. Myöhemmin alettiin rakentaa kaksoisrii-
hiä, joitten välissä oli luha. Kun toista riihtä tapettiin, lämpisi
ahdos toisessa. Taloissa oli usein useampia pienempiä riihiä, niin
että puinti aikaan aina jossakin niistä puitiin.

Oheisista po'hjapiirroksistakäy osittain selville huoneiden si-
joitus.

Vatilahden riihi. Riitojan riihi.
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Riihen kiukaassa oli usein

tiilinen kehä ja itse kiuaskiviä
kanna tti kolme tiilistä kaarta.
Koko laitos törrötti maakivipoh-
jalla. Kiuaskivet pudotettiin
joka syksy ennen puintiaikaa
permantoon, niin että niistä ra-
pisi noki pois. Siitä ne ladottiin
takaisin taas.

Isoissa taloissa oli vakituinen riihivaari, usein talon entinen
muonamies, joka e'i enää raskaisiin töihin pystynyt. Saattoipa sii-
hen työhön kelvata joku »kessahtanut» pitäjänpäälläkulkijakin,
Vaari makasi yötkin riihessä ja naisväki huolehti hänen ruuas-
taan, ettei hänen nokisena tarvinnut ihmisten ilmoille tulla. Jos-
kus olivat riihivaarit omassa »moonassaan» ja saivat tällöin päi-
vältä kapan jyviä tai rahaa palkakseen. Pienemmissä paikoissa
saattoi isäntä tai emäntäkin huolehtia riihen lämmityksestä.

Riihtä lämmitettäessä parret »präikyivät» ja jytisivät. Ennen
luultiin siellä sarvipäisen yksisilmätontun hyppäävän ja metelöi-
vän. Velkalassa (Honkolan sivutila) olivat kerran rengit yö-
aikaan menneet riihelle metelöimään ja koettelemaan uusia ma,-
nujansa. Silloin oli ovelle ilmestynyt harmaa äijä ja kadonnut
siihen poikien kauhuksi ja ällistykseksi. »Siähen aikaan sanot-
tiin, etton joka huushollissa haltia», näin muisteli Vatilahden

Ison- Tourun riihi v:lta 1783.

Riitojan riihi.

vaari.

Ennen ensim-
mäistä ahtamista

oli tapana lämmit-
tää riihiä, Riihen

vieressä oli valmii-
na pitkä pölkki-
pino. Siitä otettiin
isoja pöLkkejä ja
pantiin pienempiä
puita viriksi.



Lähipelloilta elot vietiin häkkireiLlä riihelle, kauempaa retu-
leilLa, joissa oli »lavetit» pyöräin päällä. Kaksi teki yhteistyötä,
toinen teki kuormaa, _toinen »annikseli» ja veteli, vareet haravalla
kokkosensijalta kuormaan. Jos oli kaksi tai useampia hevosia,
saattoi olla erikoinen vareitten kokooja.

Tavallisesti riihissä oli lakanalustoissa permantoa, johon jy-
vät kuormaa purettaessa varisivat. Jos permantoa ei ollut, levi-
tettiin ovensuuhun vaate, johon jyvät ja tähkät tippuivat.

Riihen sisällä työskentelivät antelija ja ahtaja. Ahtajana oli
usein vanhemmanpuoleinen nainen, joka oli tottunut työhön.
Ensin oli tehtävä peräahdos. Ahtaja istui kahareisin viimeisen
edellisellä ja sen edellisellä parrella sidoin allaan ja asetteli sito-
mia, joita antelija hänelle ojensi, neljän parren rakoon. Kun perä-
parret oli ahdettu täyteen, siirtyi ahtaja keskuparsme, istui taas
kahareisin kahdella keskimmäisellä parrella ja liukui taaksepäin
sitä mukaa kuin parret täyttyivät. Sitten oli rintaparsien vuoro,
ja lopuksi ahdettiin lyhyet rikkaparret.

Kun ahdos oli loppuun saatettu, alettiin riihtä lämmittää.
Pikkuriihi kuivi 1-2 päivässä, mutta sirppituoretta viljaa, joka ei
ollut pellolla ehtinyt tarpeeksi kuivaa, kesti kuivata useampiakin
päiviä.

Jos kiuas liiaksi kumisi ja kivet alkoivat punoittaa, pantiin
pesään jotain märkää, tuoretta vihantaa, perunan varsia tms., että
kivet hiestyivät.

Riihivaari koetteli, minkälaista olki oli. Jos se helposti meni
poikki, oli vilja kuivaa puitavaksi. Kun hikipisarat kuivuivat
oven päältä, tiedettiin elon varmasti olevan kuivaa.

Tappamaan lähdettiin aamulla 3:n 4:n aikaan. Riihiväki oli
hakenut päälleen »riihirempukat» ja astuskeli pimeässä ankaraan
työhönsä. Miehillä oli yllään rohtimiset mekot ja naisilla pusero
hameen vyötärön päällä. Kun oli täysi rnhiväki, kuului jouk-
koon kaksi seinäänlyöjää, kaksi tappajaa, aloia, kohlija ja olkien-
sitoja, mutta pienemmissä paikoissa tultiin toimeen vähemmäl-
läkin väellä. Isoissa paikoissa oli väliin 2-3 seinäänlyöjää, 4 tap-,
pajaa, 2 alojaa, 2 kohlijaa ja 2 olkiensitelijää.
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Pieni Iyhdyn »kyty» tuikutti kiukaalla ja valaisi riihimiesten
aluksi aamukankeata puuhailua.

Ensimmäiseksi työksi aloja pudotti poikkipuuta siirtämällä
rikkaparret ahdoksineen päivineen alas niin että humahti. Sei-
näänlyöjä alkoi sitten hakata sitomia riihen seinää vasten luhaan
vievän luukun pielessä ja paiskeli ravisteltuaan sitomet »lianan-
lävestä» luhan puolelle. Suurin osa jyvistä oli seinäänlyötäessä
tippunut riihen lattialle, loput varisivat tapettaessa luhan puo-
lelle. Sellaisissa riihissä, missä ei ollut luhaa, pantiin seinään
lydyt sitomet korokkeille kiukaan taakse. Sitä sanottiin ahen-
taustaksi.

Aloja otti luhaan
paiskatut sitomet, kat-
kaisi siteet veitsellä
poikki ja heitti ne lu-
han nurkkaan. Sitten ,fo/l"

hän ncrsti sitornet tlap-
pohäkiJLLe, joka oli niin
pitkä, että tappajat saat-
toivat siirtää aina ta-
petut oljet toiseen pää-
hän, mistä 1cohlija ne ~~~~~~~0N~~~~
korjasi.

Työvälineenä oli
tappajilla koivusta tai
lepästä valmistettu vääräpää ke-
pakka. Häkillä kepakoitiin yht-
aikaa kahta sidointa. Tappajat
»klaputtivat» vuorotalhdissa, niin
että sitomet tulivat joka paikasta
lyödyisi. A'lkavainen sekosi pian
tahdissa ja sai raklkoja käsiinsä.

Kohlija otti häkiltä tapetut
oljet, pöyhäisi niitä »tuimaans
muutaman kerran 'ja vei ulos lu-
han eteen, missä sitelijä sitoi 01-
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jet lyhteiksi ja pani riittaan. Siitä ne myöhemmin kannettiin
olkilatoon. Väliin oli sitelijä olkiladossa ja riitvasi lyhteet suo-
raan sinne.

Kukaan ei ehtinyt Ihetkeäkänä olemaan jouteella. Sanottiin-
kin: »Laiska riihellä tiellä». Alejan varsinkin piti olla »takkelan»
(sukkelan), sillä pian siinä huudettiin: »Häkille! Annetaan ke-
pakkaa!»

Kun kaikki parret oli pudotettu alas. viimeksi peräparret, ja
kaikki varsioljet kannettu tappohäkiltä ulos, kannettiin lopuksi
koko häkki ulos riihen eteen.

Nyt alettiin haravalla pöyhiä häkin alustaa ja pahnatavaraa
luhan permannolla. Nurkassa olevat siteet ja koko pahnakerros
haravoitiin luhan keskelle läjään ja luudalla lakaistiin seinän-
vierustat puhtaaksi.

Tämän jälkeen rupesivat miehet »varstaamaan» läjää. »Luu-
pakkaasti» he pyörittivät varstan klupua ilmassa ja tahdissa se

jymähteli permantoon. »Ne oli ne vanhan ajan miähet semmottia
tyrniä miähiä.»

Varstan klupu 1. Hupi oli tavallisesti visakoivua. niskahihna
»pasiaria» (päällisnahkaa) tai »mänttiäe, josta tehtiin hevosen
kalut.

Pahna varstattiin kahteen kertaan, pöyhittiin vain välillä
riihiharavalla, jossa oli »tyrneämpi» lapa kuin tavallisessa hara-
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vassa. Harvalla, keveällä riihiLuuc1aLLa lakaistiin taas seinänvie-
rustat. Varstaamisen jälkeen isommat pahnat haravoitiin pääl-,
tä pois ja vietiin pahnalatoon.

Lattialla oleva riiho levitettiin haravalla ja riilhilapiolla le-
veällensä ja ruvettiin sitä haravalla ja luudalla ruokkxxumanm,
Mentiin ~akaperin ja haravoitiin edestakaisin oLjensokklL1L ja,
tä:hkiä. Luudalla suihotettiui tähät ja oljensokka virpeeLleen jy-
vien päälle. Haravalla koottiin sitten isompi 'kcmsu. päältä lä-
jään, mistä kohlija ne pöyhittyään pani polvnakoppaa»: Sama
»siehutus» ja haravoiminen toistettiin toisen ja kolmannen ker-
ran, ennenkuin kaikki kohua virpistyi ja korjattiin pois. Vii-
meinen 'kohna ei enää pysynyt kohlijan käsissä. Se pantiin suo-
rakaiteen, muotoiseen matalaan pärekoppaan, väLppään, jonka
pohjassa oli reikiä. Siinä sitä ravistettiin ja pöyhittiin, niin että
jyvät putoaisivat pois. Välpästä kohno kaadettiin pahnakoppiin.

Parsilta pudonneet vareet ja seinäänlyömisessä pudonneet
tä:hkät tapettiin varstoilla riihessä.

Kun sokka oli saatu luhasta pois, läjättiin riiho ja ajettiin
riihen puolelle. Aina ei kuitenkaan tILppojyviä sekoitettu seinä-
jyviin, koska edelliset aina olivat huonompia kuin jälkimmäiset.
Tappojyviä 1. LuhILjyviä oli tavallisesti 1/10 koko jyvämäärästä.

Riiholäjä oli riihen oven puolella. Sen viereen asettui joku
vanhempi ja toimeen tottunut naisihmien pölkylle istumaan, otti
visklaimen käteensä ja alkoi viska;ta
iyviä peräseinään päin.

Parhaimmat jyvät lensivät perä-
seinälle. Niistä valittiin siemenjyväit.
Rnuumenet putosivat kevyinä viskaa-
jan eteen. Tämä lakaisi ne koppaan,
jossa ne vietiin ruicmenkarsiruuua: Viskuri.

Tähässä olevat jyvät, markuleeet 1. kie-
le Ll.iset koottiin erikseen ja vietiin myöhemmin sinään myl-
lyyn, missä ne jauhettiin karjanjauhoiksi kertajILuho~ksi. Vis-
kaaja lakaisi etuansa aina välillä ja otti ruumiensokkaa. päältä
pois.

Jälkipuhdistus seurasi viskaamisen perästä. Tomu oli len-
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tänyt harmaana ympäri riihtä koko toi-
mituksen ajan ja lattialla sekaantunut
jyviin. Se puhdistettiin pois pohtimes-
se. P.ohdettaessa pidettiin pohtimen
suoraa syrjää vatsaa vasten ja helky- Ison-Tourun aitta.

teltiin niin, että tomu ja roska kevyenä
lensi pois loivalta reunalta, »ja kynä ne niin puhtaita jyviä tuli,
ettei ny okkaa», vakuutti Vatilahden vaari.

Pohtimesta jyvät kaadettiin viiden tai kymmenen kapan mit-
taan ja siitä säkkiin. Neljän elokuorman riiheltä tuli tavallisesti
kolme tynnyriä rukiita, mutta hyvinä vuosina enemmänkin. Vil-
ja pantiin pannin säkkeihin ja sitten miehet urheilivat kuinka
paljon kukin jaksoi kantaa. Jyvät vietiin aittaan, siemenjyvät

ja etujyvät eri laariin. Sitten päästiän viemään
~ »torttilakkia» myllyyn (enstmmäistä uutisviljaa).
-...';"j Naisten puhdistaessa viljaa menivät miehet kii-

ruuna aikana jo pellolle uusia eloja hakemaan. ja
uusiahtarninen alkoi.

Suvi viljaa ahdettaessa oli antelijalla lyhyt olka-
päällinen antelukeppi, jonka avulla hän työnsi ah-
taj alle sitomia. Rajallista papua annettiin puuhaa-
rukalla. Tappaminen suoritettiin pääasiassa riilhen
puolella, koska permannon täytyi kestää ankara
varstaaminen. Tätä varten riihen permanto olikin
jämeä, kokonaisista hirrenpuolikkaista tehty.

Sitorrset alottiin lattialle riveihin lalvat ainaAntelukeppi.

Pohdin.



kaksinkerroin vastakkain. Kutakin aL(J.(U,Sua(2 riviä) kohti oli
tavalilsesti yksi tappaja, joskus kaksi, jos väkeä riitti.

SuviLaihon tappaminen kuumassa riihessä oli aina raskasta.
Varsinkin ohrariihtä pelättiin vihneitten takia. Tappajat kulki-
vat kaksittain, toinen takaperin, toinen eteenpäin pitkin alausta
ja löivät tahdissa vuoroon aina samaan paikkaan. Kun koko per-
manto oli varstattu, käännettiin sitomet siten, että äsken perman-
toa vasten olleet sitomen latvat tulivat päällipuolelle ja päällim-
mäisen latvat alipuolel'le. Käännettäessä katkcttiin sitomien si-
teet.

Käännetyt alaukset varstattiin uudelleen, minkä jälkeen 01-
jet kohlittiin pudistellen pois jyvien päältä ja sidottiin uudelleen
lyhteeseen. Permanto aLottiin uudelleen. Äskeinen toimitus
toistui. Tavallisesti suvilaihoriihessä tapettiin 3-4 permantoa.

Ensin tapettiin suviviljaakin kepakoilla,
jolloin riihimiehet olivat polvillaan alauksilla,
Varstojen ohella käytettiin myöhemmin tuo-
reesta kuusen tai koivun rungosta tehtyjä
mam..uja, joita heiluteltiin samoin kuin varstaa-
kino

Tapetut oljet sidottiin tavallisesti »laulh-
teilla» rukiinoljilla ja vietiin latoon. Sokka ja
pahna haravoitiin aina alamisen välillä pois
jyvien päältä.

Kun kaikki lattiat oli tapettu, ruvettiin
»ruakkoo tekeen». Haravalla koottiin riihen
päältä isoa kohjoa pois, käänneitiin ja sekoteltiin.
Apuna olivat myös luuta ja välppä, ennenkuin

t.J ..' saatiin puhdasta riihoa, joka kelpasi viskaukseen.
,..~ Kun pahnatavara oli eroteltu pois, lalkoi riihon-

läiäys. Viskaaja istui sitten riiiholäjän viereen
pölkylle 'ja alkoi heitellä jyviä. Sillä aikaa alkoi-
vat miehet suruoa pahnoja ja olkia luhassa. Työ-
välineenä heillä olipetkeL. Sillä he survoivat 01-
jet ja pahnat pelwiiksi l. silpuiksi, mitkä sitten
pantiin pahnaLatoon 1. pehuLatoon. Sieltä sittenPetkel.
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hakivat piiat talvella tolppakeikalla ja pelukopalla päivittäin
niitä elukoitten tarpeeksi.

Musta kaura oli hyväsatoista. Neljän kuorman riiheltä saa-
tiin kuusikin tynnyriä kauroja. .Ohra, joka ennen oli paraasta
päästä kuusitahkoista, tuli neljän kuorman riiheltä n. 4 tynnyriä.

Papu- eli herneriihtä piti kuivata aluksi pienessä lämmössä,
ettei tullut kivipapuja. Hampaalla koetettiin, olivatko pavut
läpikuivia. Ne tapettiin varstoilla riihessä tai luhassa. .Riihivä-
kenä oli isoissa taloissa 3 paria varstoilla-tappajaa ja 1-2 »hantti-
miestä», jotka kääntelivät varsia. Tapetut varret vietiin pahna-
lato on. Riihon puhdistus kävi samaan tapaan kuin muissakin rii-
hissä. »Viinimpi» roska pantiin valppaan, että saatiin puhdasta
riihoa, mikä sitten läjättiin, viskattiin ja pohdettiin. Huonompia
papuja 1. herneitä annettiin hevosille ja sioille lihotukseksi.

Palkaksi sai kukin riihiväestä kapan jyviä riiheltä sekä ruuan.
Hevosia on myös käytetty riihissä jyviä irti sotkemassa. Puh-

distus oli silloin paljon suuritöisempää, kun oljet menivät aivan
»pirstaksi».

Heinä.

»Kun otranhiuikset näkyvät, varta silloin viikattees.» »Her-
mannista .heinään, Joelista joutuun», sanottiin ennen.

Heinää tehtiin 1880-luvulla vielä luonnonniituista. Niissä
kasvoi ketoheinää ja kastiaista. Edellinen oli ~atalaa, jälkimmäi-
nen pitkää ja helpeistä. . Märillä rantaniityillä kasvoi luhtaa.

Naistenviikolla tavallisesti tehtiin heinää. Ennen sitä oli hei-
nätyökalut kunnostettu.

Vanhat viikatteet varsitettiin ja niottiin. Uusia teriä teki
seppä. Ainekset, rauta ja teräs, hitsattiin ensin yhteen. Seppä
teki ensin »mensselillä» raon rautapötköön ja sovitti siihen teräs-
levyn. Ahjossa kuumentamalla ja takomalla saatiin aines vii-
katteen muotoon. Pinni lyötiin merasimen ja lekarin avulla.
Seppä piti kiinni merasimen varresta ja löi lekarilla päälle. Sit-
ten pantiin tekele ahjoon uudelleen kuumenemaan. Punaisena ja
tu~tkuumana se lopullisesti kastettiin vesikaukaloon. Tätä sa-
nottiin karkaisemiseksi. Karkaisernisen jälkeen katsottiin, tuliko
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hyvä terä, jonka piti olla »niin:ku harakan sulaalla»,
karkaisemisessa teräpistoja, poikkeamia, ja niitä oli
jata jälkeenpäin.

Karkaisemisen jälkeen terä tahottiin. E'nnen oli sepillä
pajan nurkassa isot ki:v~'t'ahot.Myöhemmin ne vaihtuivat ruskea-
kivisiin sarsitahkoisiin. Hieno terä laskettiin lopuksi savitahossa.
Tarpeekseen sai tahon veiviä kiertää, kun pajaterää viikatetta ta-
hottiin.

Varret tehtiin usein lepästä. Väärävartinen oli ennen pelkäs-
tään käytännössä. Vasta tällä vuosisadalla on alettu leikata oiko-
vartisilla viikatteilla. Terä niottiin varteen rottingilla, pajulla tai
katajanjuurilla. Varressa oli ruodonkolo, johon ruodon nuppi so-
vitettiin. Jos tahdottiin viikate isolle suulle, sovitettiin nuppi var-
ren teräpuolelle. Isolla suulla oli joutuisampaa, mutta myös ras-
kaampaa niittää, ja silloin piti olla hyvä terä viikatteessa.

Väärävartinen viikate.

Väliin tuli
vaikea kor-

~
~
1'1

Ii

Haravia.

Haravat kunnostettiin ja piikitettiin myös heinäaikaa varten.
Aina tehtiin myös uusia haravia. Talvella oli jo otettu tarvepuut
kuivamaan, haapaa varreksi, koivua tai lehmusta lapaa varsen
ja pihlajaa tai koivua piikkejä varten. Piikkipuu sahattiin ensin
kolmen tuuman mittaisiksi osapuiksi, jotka taas halottiin piikeiksi,
vuohiin veitsellä pyöreiksi ja hakattiin Laqxuun. niitä varten kover-
rettuihin ja poltettuihin reikiin. Varren maalasi kukin omaa
omaksumaansa mallia noudattaen.

Heinäaikaa varten varustautui naisväki panemalla sahtia, ~:~
pomalla leipää ja kirnuamalla voita.
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Kaukaniityillä oli aina evästä mukana, voita rasioissa, leipää
kakspuoleisessa pussissa ja kaljaa puisissa leileissä, kystä lihaa,
joko palvattua tai keitettyä, silakkaa tai järvikalaa puisissa ra-
sioissa.

Ruokaladon edusta niitettiin ensin ja haravoitiin puhtaaksi.
Miehet alkoivat sitten vinorintamassa niittää kukin 4akiiLLaan.
Viikatteet väIkkyivät ilmassa, kun niitä kiepautettin ympäri kä-
sissa. Siitä tuli »voiman mahtia» ja heinä kaatui kahta puolta.
6-10 miestä saattoi yhtaikaa huiskia samalla niitokseHa. Etumies
odotti aina »lakiinsa» päässä, kunnes toiset saapuivat perille, ja
alkoi vasta sitten uuden »lakiin». Välillä »pinkattiin» emäntien
tekemää sahtia, niin että ehtoolla oltiin »puoli kännissä».

Niittämisen lomassa kLapattiin viikatteen terää, joka välillä
tylsyi. »Klappaaminen» kävi joutuisammin kuin hiominen. Siinä
käytettiin »piuhaa» (kartiomaista) kovasinta ja sillä »klapattiin»
vuoroin kummaltakin puolelta terää. Kuivasta heinästä terään
tarttunut tampo hiottiin aina välillä pois veteen kastetulla kova-
simella. Kovasin pidettiin saappaanvarressa tai tuohisessa tupes-
sa, joka riippui vyössä takana. ••

Huonolta niityltä jäi »lakiitten» väliin rajakarvaa ja sänki
tuppasi jäämään pitkäksi.

Lähiniityille naiset tulivat luokoamaosi vasta suuruksen ai-
kaan, sillä miesten alkaessa niittää 2.-3. aikaan aamulla, oli
vielä »yökasi» maassa. Heikossa hainässä luo'ottiin useampikin
laie samalle karheelle, vahvassa heinässä tuli jo kahdesta lakiista
karhe.

Poutaisena päivänä heinä, joka ei maaniityllä koskaan ollut
»niin mailman vahvaa», oli jo päivällä kuivaa. Taitavimmat nai-
sista panivat ne sitten rukoihin työntämällä karlheen kasaan.
Heinien piti pysyä koossa, sitten kun ruko nostettiin sapiLaiUa
(n. 3 m:n pituiset seipäät) ja kannettiin latoon. Kun ru'ot oli
kannettu, otettiin niiden pohjat haravalla ja vietiin samaan säi-
löön. Sateisinaaikoina heinä oli viikonkin ruoissa ja hajoitet-
tiin sitten taas kuivamaan.

Koska heinää tuli vähän, olivat ladotkin pieniä, hirsisiä, Ovi-
lävet olivat niin pieniä, että »oli hukassa niitte heinäin kans si-
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sään saala». Kylvöheinän mukana tulivat käytäntöön isot lautai-
set heinämakasiinit ja heinähäkit.

Kun ensimmäisiä heiniä tuotiin latoon, hirnuttiin tai ammut-
tiin. Toivottiin sillätavoin saatavan karja-onnea.

Heinämiehistä huonoimmat olivat latomiehinä. He ottivat
heiniä käsin vastaan ja sotkivat seinille. Usein sotkivat kantajat
itse heinät latoon.

Kotimiehellä oli myös täysi työ. Hän hoiti lapset ja pikku-
porsaat ja keitti ruokaa ehtooksi, kun heinäväki palasi niitulta
kotiin.

Pikkupaikoissa kerättiin ruohokoura. mistä saatiin. »MetFÄn-
viiksoista», pyörtämiltä, ojista ja pihan ympäristöltä koottiin »jus-
santukkaa» ja »pukinluhtaa», kannettiin vitllatakaLLa aukeelle ja
heitettiin hajalleeri kuivamaan.

Heinämi-2sten vaatteet olivat vaaleat. Miehillä oli pitkä roh-
timinen mekko ja housut, naisilla vaaleat hame et, röijyt ja liinat.
Jalassa olivat virsut tai talviset tallukkaanloput. »Ei pääse läm-
min varpaille», sanottiin.

Heinäseipäitä ruvettiin ensin käyttämään kartanoissa. Vih-
tori Rakennuksen kertoman mukaan tuotiin Honkolaan heinäsei-
rpäänmalli Ruotsista. Se oli ensin »20'-nappulainen» mutta muu-
tettiin myöhemmin »9-nappulaiseksi».

Kuokkamaat.

KuokkamaaviljeIyksellä on raivattu uusia peltoja, senjälkeen
kun kaskeaminen loppui. Suuria vesiperäisiä korpia on avattu
pelloiksi.

Puut hakattiin pois. Kuokalla ja lapiolla tehtiin sitten viisi-
korttelisia sarkaojia, joilla vesi johdettiin kuusikorttelisiin syrjä-
ojiin. Puisilla 'kangilla, kaljuilLa »rynnästiin» kannot ylös, kirveel-
lä katkottiin juuria. Kantoja saattoi usein olla kolmessa kerrok-
sessa päällekkäin. Alimmaiset saatiin välistä ylös vasta sitten,
kun ne olivat pehkaantuneet maan tultua ojiin. Kannot kasattiin
keskelle sarkaa korkeaksi »harjuksi» ja poltettiin.

Kuokkamaihin kylvettiin tavallisesti ensin ruista ja parina
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vuonna sen jälkeen kauraa. Sitten maa pantiin kesälle ja sen
jälkeen taas rukiille. Heinälle pantiin pelto vasta sitten, kun
turpeet olivat hienontuneet. Ojat täytyi aluksi luoda joka vuosi.

Kuokkamaita vainosivat toukohollat, juhannuksenhaLLat, jaa-
konhaLLat ja pertunhaLLat. Niitä torjuttiin palavilla ruoppapalloil-
la ja ha'oilla.

Nuutajärvellä oli väliin toistakymmentä kuokkamiestä koko
kesäsydämen kuokkimassa laajoista maaniituista peltoa. Näiden
lisäksi kävivät torpparit ostamansa viljan maksuna kuokkimassa
saran tai pari. »Eversti»-vainaan aikana otettiin laajoja alueita
ylös Raikonsuolta. Kuokittu maa ajeltiin sitten harviLLa ja äkeel-
la. Kun maa saatiin kasvuun, siihen tehtiin pinta-aita ympärille.

Peruna.

Perunaa on viljelty parastaan santamaissa. Maa sonnitettiin
syksyllä tai keväällä, kynnettiin sahroiLLa ja ladattiin.

Siemenperunat tuotiin toukokuun puolella pirttiin itämään
pelukoppiin, laipioihin ja »Iooriin».

Istuttamiseen ryhdyttiin Kustaan päivän tienoissa (6JVI).
Sahro.illa kynnettiin ensin vako auki ja pantiin siihen siemenlo-
hot. Tämän jälkeen kynnettiin tyhjävaloo, niin että perusuuiako

F=-·- -~
Perunasahrat. Santamaan kuokka.

peittyi, sitten taas vuorotellen perunavako ja tyhjävako. Pikku-
paikoissa tehtiin va' ot kuokalla.

Kun peruna tuli taimelle, se ladattiin, ettei rikkaruoho pää-
sisi kasvamaan. Kun taimet kasvoivat pitemmiksi vaotettiin maa
uudelleen.

Ennen saattoi usein jo »juhannuksenhalla» viedä taimet.
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Uudet kasvoivat kyllä, mutta perunat tulivat piema. Väliin vei
halla niin varret, ettei ollenkaan saatu perunoita.

Peruna otettiin ylös tavallisesti Mikon- ja Pyhäinpäivän vä-
lissä. Tehdas ajettiin ensin halki hevosella ja sahroilla, perunat
kaivettiin lastoiila. esiin ja noukittiin koppiin.

Toisin paikoin annettiin varret tuoreena lehmille, mutta pik"'-:
kupaikoissa ne kuivattiin hasioissa lehmien talvihautoeksi.

Räätikkä.

Nauriin ohella räätikkä usein korvasi perunan, joka hallan-
aroissa maissa tahtoi helposti paleltua.

Siemenet kylvettiin ensin sontaläjän päälle tai varta vasten
tehtyyn lanttumaahan. Siitä ne sitten istutettiin tehtaisiin, jotka
tehtiin mieluummin savirnaihin, sillä »kirppa» syö taimet hiek-
kamaassa. Jo syksyllä oli maa »sonnitettu» ja kynnetty sitä var-
ten. »Juhanneskasiin ne täyty kumminkin istuttaa.»

»Aarnukasin» aikana lantut dstutettiin sormella tehtyihin
kuoppiin, joilla oli noin kortteli väliä. »Ei niitä niin järki liki
sopinut istuttaa». Istuttamisen jälkeen piti lanttuja ahkeraa!
kastella.

Räätikät otettiin ylös »rnikon etuviikolla». Naatit oli tapana
heti syöttää »eläville». Oikein »nuukat» ihmiset kuivasivat naa-
tit ja antoivat pellavansylkkyjen joukossa juomana »eläville»,
silloin kun nämä poikivat.

Peluuoa.

Pellavaa viljeltiin joka vuosi pienissäkin paikoissa. Se kyl-
vettiin tavallisesti rukiin sänkeen, myöhemmin heinän viiUokseen,
ettei olisi tullut rikkaruohoja. »Pellava on vesipersettä», sanot-
tiin; se piti märästä maasta.

Kun tuomi keväällä kukki, mentiin pellavakylvölIe. Vakasta
v.iskeltiin siemeniä. Koetettiin kylvää sateen alle.

Kun pellava oli parin tuuman tai korttelin pituista, nypittiin
roskaruohot pois. »Semmoista kunimista se 01i». Naiset ja lap-
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set olivat kontallaan pellavamaalla nyppimassa. Rikkaruohot
koottiin helmaan ja siinä vietiin pyörtämille kasoihin.

Sateisina suvina kasvoi pitkä pellava, kuivina »lyhkösiä tap-
puroita».

Kun ruoto rupesi kellastumaan, revittiin pellava ylös. »Pan-
naan sitoen semmosiin kahLehaarosiin». Rukiin oljilla sidottiin
varret nippuihin ja pantiin orteen kuivamaan »yks haarukka taik-
ka pivo paikkaaseensa».

Sitten rohkittiin kuLkut irti pellaoarohlcassa. Myöhemmin ne
puitiin ja ruokottiin. Siemenistä keitettiin vasikoille tai lehmille
juomaa, mutta enimmäkseen ne myytiin kauppoihin.

Itse pellavat saivat olla »riti ritiin levitettynä» pellolla, niin-
kauan kun Luut rupesivat heltiämään. Sitten ne pantiin kimp-
puihin ja vietiin riiheen kuivamaan. Välistä pantiin penavan~uita
varsille, mutta tavallisesti ne kuivattiin permannossa, silläaikaa
kuin vilja kuivi parsilla.

Kartanoissa tultiin melkein toimeen veropeLLaviLLa. Honko-
lassa ei »amiraalin aikana» koskaan viljelty pellavaa.

Hamppu.

Hamppua viljeltiin ennen vahvamultaisissa maissa. Siitä
tehtiin köysiä. Vatilahden emännän kotitalossa Linnassa, lähellä
Honkolaa, viljeltiin 52-53 v. sitten vielä hamppua. Maa oli rii-
hen nurkalla mäen päällä ja se oli sannansekaista »lietoa». Sie-
menet säilytettiin talven yli vanhoissa kirnuissa tai' pytyissä.

Härät.

Härkiä pidettiin viimeiseksi kartanoissa. Honkolan kartanos-
sa oli 45 v. sitten vielä 80 härkää, koko ylinavetta täysi. Kai-
killa Hon:kolan tiloilla, myös Velkalassa, Villamolla ja Kehron
»rysthollissa» tehtiin työt parhaasta päästä härkien avulla. Kalle
Ilmarisen ollessa Velkalassa muonamiehenä oli siellä 9 härkää ja
vain yksi hevonen.

Härät leikattiin vahvoista sonnivasikoista vuoden vanhoina.



49

Venäläinen »Kuohari-Mikko» kävi kahdesti vuodessa, keväisin ja
syksyisin, taloissa leikkaamassa oriit ja sonnivasikat ja sai vuo-
sipalkan, oli sitten leikattavia tai ei. Kuohittua sonnivasikkaa
sanottiin kaLppeeksi.

Härillä ajettiin ha'ot metsästä, vietiin
lolle, kynnettiin pellot ja ajettiin vettä.

kesämaan »sonta» pel-
Sitkeä juhta ajoi hel-

Härkäreki. Iso-Touru.

posti »ylös» raakaakin ketoa. Honkolan nykyinen Kirkkovainio-
kin on härkien avulla viljelykselle »purattu».

Miehet ajoivat jokseenkin aina omaa härkäpariaan. Pikku-
härkiä 'Opetettiin talvella ajoon, »Ei muuta, kun aseisiin vaan:
roskat selkään ja reki perään.»

Yksinaisella härällä oli »vetovärkkeinä» länget ja 'hilut 1. he-
leet. »Niil 'Olisemmoset kranat oikee ja semmoset pitkät länket,
että ne sopi härään kaulaa». Parilla oli ies, vahvoilla touvilla
sarvissa kiinni. Kakkuwiksi sanottiin härkäin aisoja.

Kun oli »järki» lämmän päivä, oli-
vat härät »turannia» kiiliäisten vuok-
si. »Ei se hualinu miähestä, kun se
lähti kirmaamaa.»

Härkänavetassa oli keskellä per-
mantoa suuri tiinu, jossa oli heinis-
tä tai peluista ja jauhoista tehtyä
sulppua. Siitä vietiin jokaisen härän
eteen ruokaa.

Vetohärkiä pidettiin väliin kym-
menenkin vuoden vanhoiksi. Sit-
ten ne lahdattiin tai myytiin. Ke-

«Aura» eli kosseli.

»Vältti» (Isotalo, Ikala.)
Tuotu Ylöjärveltä.

4
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väisin vietiin suuria »keljoja» junalla Turkuun ja sieltä edelleen
Ruotsiin.

Muonamiehet saivat taloista lainata härkiä. Lainapäivästä
piti tehdä työpäivä taloon. Pappilassa piti aina olla härkä pari
käytettävissä.

Oheisena on kuva reestä, jollaisilla härät vetivät mm. tuk-
keja. Silloin oli kaksi rekeä peräkkäin, joita tukit yhdistivät
toisiinsa.

KERTOJ AT:

Edelläolevat tiedot ovat kerätyt Hämäläis-Osakunnan kotiseuturetkellä
Urjalassa kesäkuussa v. 1937 ja koskevat pääasiassa 1880-90-Llkuja. Kertojina
olivat: Urjalankyläläiset

Vihtori Rakennus, itsell., 72 v.
Iida Soukko, pientilan emäntä, 84 v.
Aleksanteri Vatilahti, pientilall., 71 v.
Manda Vatilahti, emäntä, 67 v.
Amanda Uotila, emäntä.
Frans Nikkilä, isäntä, 70 v.
!ida Nikkilä, emäntä, 70 v.
!ida Pääskynpää, emäntä, 76 v. Pääsky.
Kustaa Koivula, pientilall., 92 v. Pääsky.
Vihtori Kankaanpää, isäntä, 63 v. Harittu.
Anna Ristimäki, emäntä, 73 v. Harittu.
Kalle Ilmarinen, itsell., 77 v. Pappilan kylästä.
Johannes Mattila, pientilall., 60 v. Välkkilän kylästä.
Juho Eskola, isäntä, 66 v. ja
Kalle Eskola, isäntä, 74 v. Kokonkylästä.
Aleksandra Isotalo, emäntä, 75 v. Ikaalasta.
Aukusti Krouvi, isäntä, 69 v. Leikkikankaalta ja
Kustaa Ruotiala, pientilall., 85 v. Laukealasta.



Urjalan pitäjän maanviljelysseuran
al kuvaiheista.

Kirj. Eevertti Vehmas.

Urjalan pitäjän maanviljelysseura syntyi, ja lähti alkutaipa-
leelleen kohtalon suopeissa merkeissä. Pitäjässä sattui nimittäin
samaan aikaan elämään ja vaikuttamaan joukko erittäin lahjak-
kaita talonpoikia, henkisesti varsin valppaita miehiä sekä yh-
teistä hyvää harrastavia säätyläisiä ..

Suuren herättäjän J. V. Snelmanin herätyshuudot olivat eh-
tineet kajahtaa Urjalankiri kummuilla ja soitten partailla.
Täälläkin ne sykäihdyttivät talonpojan rinnan voimakkaaseen
vastakaikuun. Isänmaan onni kokonaisuutena selvisi heille aja-
tusten pontimeksi, ja siinä lähinnä luonnollisesti oman kunnan
menestys, toiminnan kohteeksi. Heidän työskentelynsä korkea-
na tienviittana oli kuntalaistensa yhteiskunnallinen, henkinen ja
aineellinen nousu. Hekin olivat noin 1880-luvun miehiä, jotka
hengellään ja tarmollaan ovat jättäneet syviä, jälkiä jokaiselle
työsaralle.

Ei heille riittänyt se, että toivat »tietoa ja taitoa» vain maan-
viljelysalalle, vaan he tekivät perkaustyötä monella muulla inhi-
millisen toiminnan alalla. He harrastivat kirkollisasioita, raken-
sivat kouluja, teitä ja siltoja, toimittivat laajoja vedenlasku- ja
kuivatustöitä, kohensivat köyhäinhoitoa ja oman kohtansa korjaa-
misen ohella tekivät kaukonäköisiä lahjoituksia, kuten esim. Rei-
kan tilan lahjoitus ja rahastot, jotka nykyisin nousevat noin 2
miljoonaan markkaan.
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Maanviljelysseurasta sukeutui pian voimakas järjestö, joka
levitteli juuriaan kaikillesuunnille. Sen aloitteesta on tänne syn-
tynyt meijerilaitos, perustettu lainakirjasto, lausuttu osuustoimin-
nan syntysanat ja saatu aikaan säästöpankki. Sen kokousten ja
toiminnan kautta on levitetty puutarhaviljelystä ja ajettu eläin-
suojeluaatetta. Ja yleensä on vapaa kansanvalistustyö saanut
siItä vankkaa tukea. Laajakantoinen torpparikysymys ja työväen-
kysymys ovat sen kokouksissa monesti olleet pohdittavina, Niinpä
onkin myös maanviljelysseuran osakseen saama kannatus ollut ai-
koinaan jakamaton. Sen hyväksi puuhasivat korkea-arvoiset so- .
taherrat, agronomit, maisterit, papit, opettajat, nimismiehet ja
myöskin koko naispuolinen kunnan sivistyneistö tasarinnan rust-
hollarin, talonpojan emännän ja torpparin vaimon kanssa. Yhtei-
sesti tehtiin työtä yhteisten kauniiden päämäärien saavuttami-
seksi. Tämän kaiken osoittaa maanviljelysseuran historia seu-
ran syntymähetkestä lähtien meille jälkipolven lapsille.

Maanviljelysseuran synty:'

Toukokuun 23 ja 30 p:nä 1880 luettiin Urjalan kirkossa seu-
raava kuulutus:

»KeskusteItuani useampain kuntalaisten kanssa maanvilje-
lyksen edistämisestä, olemme aina tulleet siihen ajatukseen, että
olisi kaikin puolin hyödyllistä ja elähyttäväistä, jos perustettaisiin
käytäntöön omaan kuntaamme erityinen maanviljelysseura, jonka
asian toimeensaamisen johdosta pyydetään arvoisia kunnan asiaa-
harrastavia jäseniä kokoontumaan siitä keskustelemaan ja päättä-
mään Kunnanhuoneella sunnuntaina sisällä olevan kuun 30:nes
päivä jälkeen kirkonmenon.

Kokolla 22 päivä toukokuuta 1880.

o s k ari Hei k k i 1ä.»

Kuulutusta noudattaen oli kokoukseen saapunut runsaasti
väkeä. Sen avasi maanviljelijä Oskari Heikkilä seuraavansisäl-
toisella puheella:
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»Arvoisat kansalaiset.
Nyt aiomme ryhtyä toimenpiteeseen, että Urjalan kuntaan perustettaisiin

ikuisiksi ajoiksi erityinen maanviljelysseura, joka ehdotus nyt tehdään ensi
kerran yleisölle. Sille on tämä päivä tärkeä. Siis on toivottava, hyvät kan-
salaiset, että me tämän alkavan toimenpiteen kautta voisimme menestyksellä
täyttää kansalaisvelvollisuuttamme, voisimme palvella tätä kallista, kultaista
isänmaatamme. Sen eduksihan on kaikki toimemme asetettavat.

Tämän maanviljelysseuramme tarkoituksena on virkistyttää seudullamme
niin hyvin kansallista mieltä kuin maanviljelys- ja taloudellista asiaa. Näistä
etupäässä maanviljelystä ja kaikenmoista työntekoa. Tämä on maallisesti mitä
tärkeintä. Työtä tekemättä emme ensinkään voi tulla toimeen. Emme sitä
ilman voi ravita ja verhota itseämme. Ilman sitä emme voi palvella hallitsi-
jaamme ja kansalaisiamme. Ilman sitä emme voi mitään ihmisvelvollisuuk-
siamme täyttää, mutta sitäpaitsi voimme pian joutua perikatoon ja kansalais-
heittiöiksi.

Iloista kyllä on, että työnteko onkin näinä aikoina suuressa määrässä edis-
tynyt, katsoen muutamiin vuosikymmeniin taaksepäin. Silloin ei vielä tunnettu
koneellisia ja keinollisia keksintöjä, joita nykyaikaan on ilmaantunut paljon
myöskin maanviljelysalalla. Mutta muutama vuosikymmen taaksepäin olivat
ihmiset uutteria. He olivat sidotut puhtaalla ja rehellisellä ihmisrakkaudella
aikakautensa vaatimuksia täyttämään. Ne puolestaan ovat vaikuttaneet, että
kansamme kasvaa ja edistyy tiedossa ja taidossa. Edistystä on aina puuhattava.
Se myös menestyy kansan yksimielisellä tahdolla, jos se on voimakas ja karttuisa.
Älkäämme siis, suurimmankaan vastahakoisuuden sattuessa, huoliko unohtaa
työntekoamme yhteiskunnan eduksi. Siten täytämme, velvollisuutemme niin
hyvin nykyisten kuin tulevienkin eteen. Siksi minä pyydän, että te kaikki
läsnäolijat täysin mielin ryhtyisitte edespäin taluttamaan tätä hyvää tarkoitta-
vaa ehdotustamme. Me urjalaisot erittäin puutumme paljon maanviljelystietoja,
mutta toivottavasti opimme seurassamme niitä viljellessämme näitä vuorisia
suokylmiä maitamme. Ottakaamme nyt asiasta kiinni sillä innolla, että tästä
vielä historiassa luetaan jälkikansoille, aikakausien kuluttua.

Perustuksen nyt laskemme, alku on tvöhömme tehty. Mutta edessämme
häämöittää paljon tekemätöntä työtä, paljon siinä tarvitaan yhteistä rakkautta.

Syttyköön meissä intoa kansallisasiain valvontaan, mutta erittäinkin alka-
van Urjalan maanviljelysseuran toimissa. Kasvakoon se kasvamistaan, voimis-
tuko on voimistumistaan, että se olisi puron kaltainen, joka virrassa on koskeksi
puhjennut, vaikuttaisi ikuisiin aikoihin ja eläsi Urjalan kunnassa.

Eläköön! - - -»

Lienee ollut myrskyisä »eläköön», joka kajahti väkijoukosta,
kun 34-vuotias kuntakokouksen puheenjohtaja oli päättänyt pu-
heensa. Kuulutus ja puhe ovat alkuperäisinä harvinaisuuksina
tallella, mitä onnea tuskin on monella maamiesseuralla.

Kokouksen puheenjohtajaksi ja pöytäkarjan pitäjäksi valit-
tiin kokoonkutsuja. Pöytäkirjasta on vielä tallella kunnanhuo-
neella kirjoitettu alkuperäinen kappale. Se on kirjoitettu seuran
pöytäkirjaan erittäin siistillä, todennäköisesti Filip Hellgrenin
käsialalla.

Kokouksessa yksimielisesti päätettiin seuraavaan tapaan:
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»Koska nykyajan maanvljelys sekä sen sivuelinkeinot kaipaavat kaiken-

laista edistysta c.-> - - sekä muunkin edistyksen saamiseksi perustetaan nyt
Urjalan kuntaan yksityinen maanviljelysseura, jonka, ..tulee seitsenjäsenisen
johtokunnan avulla sekä varain mukaisia palkintoja jakamalla edistyttää yllä-
mainittuja ja kaikkia kansalaisrientoja.»

Kun lähes kaikki kokouksessa l~s~äolleet henkilöt olivat kir-
joittautuneet seuran jäseneksi, niin ryhdyttiin ensimmäiseen joh-
tokunnan vaaliin. Valituiksi tulivat: »Herra Akates Norrlin, Ti-
rehtööri Filip Hellgren, rusthollari Oskar Heikkilä, Viktor Iso-
talo, David Ammeenmäki. Kaarle Kankaanpää ja Kristian Karp~
pila sekä varajäseniksi rusthollari Oskar Sjöstedt-Pusa ja tal olli-
nen Alexander Yntälä.

Johtokunnan tuli niin pian kuin suinkin mahdollista, hankkia
seuralle sääntöehdotus joka sitten seuran yleisessä kokouksessa
tarkastetaan ja hyväksytään. Sen tuli »seisoa virassaan» siksi
kun sännöt ovat saaneet vahvistuksen, hankkia seuralle uusia jä-
seniä ja koota »pohjarahastoa».

, .

Pöytäkirjan ovat kokouksen puolesta allekirjoittaneet: Oskar
Heikkilä, Filip Hellgren, Akates Norrlin, Kalle .Kankaanpäa, Vih-
tori Isotalo ja Maurits Tolva.

Kutka kaikki mainitussa kokouksessa liittyivät perustettuun
seuraan jäseniksi, ei voida sanoa, kun alkuperäistä luetteloa tus-
kin löydettänee ja pöytäkirjaan on tuo historiallinen merkintä
jäänyt tekemättä. Luettelo jätettiin rahavarain hoitajalle.

Yleisen kokouksen päätyttyä keräytyi johtokunta heti ensim-
mäiseen kokoukseensa toimittamaan virkailijain vaalia. Esimie-
heksi valittiin yksimielisesti Oskar Heikkilä ja varalle Viktor Iso-
talo, kirjuriksi Akates Norrlin ja »rahavartiaksi» Viktor Isotalo.

Johtokunnan jäsenet lienevät tehneet useampia sääntöluen-
noksia, koska kokouksessa luettiin »yksi sisäänjätetty sääntöeh-
dotus». Niihin oli epäilemättä hankittu muualta mallisääntöjä,
koska arkistossa on säilynyt pöytäkirja, joka on pidetty Kokemäen
ja Harjavallan »Maanviljelys kinkeri kunnan ensimmäisessä ko-
kouksessa» Simulan rusthollissa 18 p. tammikuuta 1870, jossa oli
sinne säännöt hyväksytty.
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TOIMINTA ALKAA.

V.1880.
Joht~kunta voi jo 22 pnä kesäkuuta 1880 esittää .yleiselle ko-

kokukselle sääntöehdotuksen, jolloin 2 §:ään tehtiin se muutos,
että »sisäänmaksu» on 3 mk,. josta yksi markka menee pohjara-
hastoon, jäsenmaksu on kaksi markkaa vuodessa. 6 §:ssä määrät-
tiin kokoukset ilmoitettaviksi kahdella kirkkokuulutuksella tai
kutsukirjeillä. Päätettiin myös hankkia seuralle tarpeelliset, si-
dotut kirjat. Varojen kartuttamiseksi aiottiin pitää jo elokuun
lopulla tai syyskuun alussa arpajaiset, mutta elokuun 29 pnä pi-
detyssä maanviljelysseuran kokouksessa ne lykättiin 15 p:vään
lokakuuta. Niitä varten velvoitettiin seuran puheenjohtaja hank-
kimaan lupa lääninhallituksesta.

Aiottuja arpajaisia ei lienekään saatu aikaan lokakuun 15 p:nä
1880, koska asiakirjat eivät niistä selosta mitään, eikä johtokun-
nan kokouksista ole merkintää pöytäkirjassa. Maaliskuun 13
p:nä 1881 oli maamiesseuran kokous. Osanottajina oli ainoastaan
nelihenkinen seurue: Oskar Heikkilä, kirkkoherra Otto Sohlman,
Filip Hellgren ja T. Ammeenmäki. Sytyke oli tullut Uudenmaan-
Hämeen läänin maanviljelysseuran puolelta, joka oli päättänyt
jakaa 60 mk palkintorahoja kynnössä. Siltä päätti seura anoa
myöskin apurahaa yhtä palkintoa varten. Muutenkin oli alkavan
seuran kassa heikko ja koossaolijat neuvottelivat rahavarojen
kartuttamisesta. Päätettiin uudelleen turvautua arpajaisiin, joita
varten pyydetään huoneita Laukeelan Kalle Uotilasta. Valittiin
myöskin arpajaistoimikunta, johon tulivat: Oskar Heikkilä, Frans
Uotila, B. Pouru, Emil Maunula, H. N. Helenius, Oskar Sjöstedt,
Akates Norrlin ja Viktor Isotalo. Edelleen otettiin keskustelta-
vaksi seuran kesäkokous, joka päätettiin pitää kesäkuun 29 p:nä
Kokon Heikkilässä ja samassa paikassa illalla arpajaiset ja ilta-
huvit.

V.1881.
Huhtikuun 26 p:nä 1881 johtokunta kokoontui Aikalassa

(nykyisellä kaupp. Lehtosen tilalla), jossa oli saapuvilla johto-
kunnasta Oskar Heikkilä, Viktor Isotalo, K. Karppila, K. Kan-



56

kaanpää ja H. N. Helenius sekä seuran jäsenistä O. Sohlman,
J. Sandström ja Valdemar Wallin. Tilaisuudessa laadittiin mel-
koisen tarkka suunnitelma Heikkilässä pidettävää kesäkokousta
varten. Yleisessä kokouksessa päätettiin esittää seuraavat kysy-
mykset:

1) Miten seura parhaiten täyttäisi tarkoitustansa?
2) NIillä tavoin torpparien tila ja olot on parennettava?
3) Onko suoviljelyksestä hyötyä ja miten se paranne.taan?
Päätettiin jakaa palkintoja karjasta, lehmistä ja sonneista,

joista ensimmäinen palkinto on 20. mk, toinen 15 mk, kolmas
10 mk ja neljäs 5 mk. Vasikoista jaetaan kolme palkintoa: 10
mk, 7 mk ja 4 mk, lampaista vastaavat palkinnot ovat 5 mk, 4
mk ja .2 mk. Sioista jaetaan kaksi palkintoa: 7 mk ja 5 mk.

Karjatuotteista palkitaan: voi, juusto ja villat. Erotettiin jo
kermavoi ja happamasta maidosta valmistettu. Juustosta erotet-
tiin myöskin meijerijuusto ja kuoritusta maidosta valmistettu.
Maanviljelyskalujen ja koriteollisuuden palkitsemiseen märättiin
varsin huomattava yhteissumma 250 mk. Edelleen päätettiin pal-
kita siemeniä ja maataloustuotteita, joita varten myönnettiin 50
mlk. Lopuksi päätettiin jakaa palkintoja, niin pitkälle kuin va-
roja riittää, torppareille soitten ja uutismaitten ylösottamisesta.
Varsin huomattava oli päätös, että seuran varoilla ostetaan kolme
lippua, ja yhteen merkitään: »Urjalan pitäjän maanviljelysseura»,
Nämät otti toimittaakseen H. N. Helenius.

Kokouksessa päätettiin myöskin ravintolasta. Maanviljelys-
kokouksessa huolehtii siitä O. Heikkilä ja »hinta viinapöydästä
määrättiin 1 markaksi». Arpajaisten taloudellisen puolen järjes-
tää »Rustmestari H. N. Helenius».

Arpajaiset määrättiin alkavan klo 6 illalla. Tilaisuudessa pi-
ti vallita säädyllisyys, sillä »johtokunnan puolesta pitää paikka-
kunnan Kruununpalvelijat läsnä oleman järjestystä hoitamassa».

Kesäkuun 6 p:nä pidettiin vielä ennen kesäjuhlaa seuran
kokous Kunnanhuoneella, jossa hyväksyttiin johtokunnan laatima
näyttely- ja palkinto-ohjelma. Tällä välin oli myöskin saapunut
myöntävä tiedoitus Hämeen-Uudenmaan maanviljelysseuralta
anotusta kyntöpalkinnosta, joka myös päätettiin kesäkokouksessa
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jakaa. Tilaisuutta varten valittiin kirjuriksi E. Leander. Toi-
mikunnan tehtäväksi jäi myös hankkia vieraskuntalaisille asun-
toja, tarvittavia hevoskyytejä sekä heiniä näyttelyyn tuotavia
eläimiä varten. Kokous ja näyttely päätettiin avata kello 10 tor-
visoitolla, ja hankitaan »tämän paikkakunnan soittokunta tilai-
suudessa soittamaan».

Juhlatoimikuntaan valittiin vielä lisäjäseniksi: H. N. Hele-
nius, Frans Uotila, Bärndt Pouru, Eemeli Maunula, Viktor Mat-
tila ja Juh. Nikkilä.

Puheenjohtajan tuli ajOISSa lääninhallituksesta anoa lupa
juhlien pitämiseen. Kuvernööri on luvan antanut huomautuksel-
la, että »juomien tarjous on asetettava niin, ettei kukaan saa ti-
laisuutta itseään juovuttaa».

Näin sai pirteä Urjalan maanviljelysseura tilaisuuden ensim-
mäisen kesäkokouksen ja näyttelyn pitämiseen.

Kesäkuun 28 p:nä saapui näyttelyyn asetettavia eläimiä.
Niille oli valmistettu erityiset tilat. Sitten valkeni kauniina ke-
säkuun 29 p:nä varsinainen kokous- ja juhlapäivä. Meillä on
tilaisuus tässä esittää ne sanat, jotka seuran esimies Oskari
Heikkilä avauspuheessaan lausui. Ne kuvastavat millä vakau-
muksella silloinen talonpoika oli kiintynyt ammattiinsa, mitä va-
loja ja varjoja hän siinä huomasi. Puhe oli seuraavan sisältöi-
nen:

«Kunnioitettavat kansalaiset ja maamiehet!
Varmaan kaikin olemme huomanneet, ettei vieläkään maanviljelyksen tun-

nusteta elättävän rniestänsä, eikä edes siinä tarkan ja huolellisimman toimen
palkitsevan vaivoja. Olemmehan usein nähneet kuinka monta malttamatonta
onnensa etsijää lyhyen, huonosti onnistuneen yrityksensä perästä pian erka-
nee maanviljelyksestä. Tällainen antaa tukea sille luulolle, ettei maanvilje-
lys ruoki työnsä tekijää. Voimmekohan me maanviljelijät olla tyytyväisiä, kun
kuuntelemme moisia ammattiamme halveksivia ajatuksia esittävän. Emme-
kö pelkää, että meitä ruvetaan nimittämään tyhjäntoimittajiksi? - Mutta me
muistamme toki, mikä emo se on, joka esi-isämme maailman alusta asti on
ruokkinut. Eikö se myös parhaaksi osaksi ole ylläpitänyt maan hallituksen,
kalliit oppi- ja hoitolaitokset ym. Silloin huomaamme mekin ammattimme
aartehikkaaksi, säätymme ansiolliseksi. Me havaitsemme tulevamme säädyksi,
jota kaikki muut säädyt elinvoimaksensa kaipaavat. Se on sittenkin maa, ai-
noastaan maa, joka sen olennot on elättänyt ja vastakin elättää. Tämän tai-
don pitäisi virkeyttää meitä. Sen pitäisi kiinnostaa tarkkaamaan, olemmeko
ammatissamme aikamme kehitysvaatimuksia noudattaneet. Tähän ehkä täy-
tynee suuremman osan maamiehistä tunnustaa olevansa puuttuvainen tiedois-
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sa ja taidoissa, siksi hän ei voi kylliksi ammentaa maaemon hedelmällisyyttä
eikä runsaita anteja, Tiedon puute herättää harhaluuloja, eikä ihminen ta-
vallisesti tahdo tyhmyyttään tunnustaa. Hän syyttää vain sitä, joka on hä-
nelle suuret tappiot tuottanut, kuten maanviljelijöille, ikävä kyllä, usein on
tapahtunut. Tämä seikka, tiedon puute, on kaikin mokomin korjattava en-
nenkuin maanviljelys voi täysiarvoonsa kohota. On huomattavaa, ettei äkki-
näisyys ja erinomaiset ponnistukset asioita paranna, vaan tasaisilla, yksimieli-
sillä toimenpiteillä asiat toivehikkaiksi saadaan.

Täyttääksemme kansalaisvelvolfisuutemme ja kehittääksemme maanvilje-
lystä ja sen sivuelinkeinoja olemme perustaneet Urjalan Maanviljelysseuran,
jonka nyt laskemme alkavalle vaikutusmatkalleen, vastaisuudessa todettavan
onnensa nojaan! (!!!) Lausun tämän ensimmäisen maanviljelyskokouksen ava-
tuksi ja lasken nuoren seuran tarkoitustaan täyttämään. Tarjotkoon se toimis-
saan seuran jäsenille tilaisuuden työskennellä käytännön ja mietinnön alalla
ja virittäköön kansallista yhteishenkeä.»

Tarkkaava lukija havaitsee, miten suuren herättäjän J. V.
Snellmanin sanontamuodot pyrkivät pistäytymään esille puhujan
esityksessä ja miten hänen huutonsa kansallistunnon kehittämi-
sestä ja talonpojan sivistyksen nostamisesta ovat saaneet läm-
pimän vastakaiun suomalaisen talopojan sydämessä. Suomalai-
suuden nousu, kansallistunnon kasvatus, maanviljelyksen kehitys
ja maanviljelijäin tietoisuus ammattinsa tärkeydestä, siinä neljä
vankaa nurkkakiveä, joitten varaan uusi rakennus tahdottiin las-
kea »ikuisiin aikoihin» vaikuttamaan Urjalan maanviljelijäin
parhaaksi. Puheessa kohdistetun tulevaisuuden toivotuksen jäL
keen on lauseen loppuun kirjoitettu kolme huutomerkkiä. Ne
kaikki kertovat, miten lämmin sydämen asia oli puhujalle pe-
rustamansa seuran onni ja vastaisuus.

Puheella lienee saavutettu odotettu tarkoitus. Vielä viisi-
kymmentä vuotta tapahtuman jälkeen valtasi erään kuulijan,
jolta asiaa kyselin, suuri innostus. Hän muisteli kokousta suu-
rena, onnistuneena kulttuurijuhlana, ja niitähän »maanviljelys-
kokoukset» olivat kauan ensimmäisen jälkeenkin.

Pöytäkirjan Urjalan ensimmäisestä yleisestä maanviljelysko-
uksesta Kokon Heikkilässä, kesäkuun 29 p:nä 1881, laati Akates
Norrlin. Siinä mainitaan, että kokoukseen oli saapunut melkoi-
sesti kansaa.. Avauspuheen jälkeen alkoi keskustelu. Ensim-
mäinen kysymys kuului: Miten seuran asiat ovat perustettavat,
että se voisi vireästi, lakkaamatta vaikuttaa tarkoituksessansa?

Ensimmäisen puheenvuoron käytti puheenjohtaja. Hänen
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mielestänsä on ensimmäisenä ehtona se, että voitaisiin rahavaro-
ja kartuttaa, kun alkavan seuran varat ovat hyvin pienet. Hän
odotti. vapaaehtoisia lahjoituksia. Tähän yhtyi pastori Haapanen,
toivoen lisäksi arpajaisten avulla varoja saatavan. Pastori
Schönberg ehdotti, että jokaiselta näyttelyyn tuojalta perittäisiin
pieni, maksu, Tätä kannatti agronoomi Hellgren, mutta Helenius,
Haapanen ja Ammeenmäki vastustivat. He luulivat näytteille
tuojien sen kautta melkoisesti vähenevän. Schönbergin ehdotus
hylättiin. Schönberg tiedusteli vielä, oliko ulkopitäjäläisillä oi-
keus ottaa osaa keskusteluihin ja päätöksiin näissä kokouksissa.
Yksimielisesti myönnettiin molemmat oikeudet yleisissä kokouk-
sissa.

Seurasi toinen 'kysymys: Miten suo- ja korpiviljelys saadaan
paremmin edistymään? Agronoomi Hellgren arveli, ettäpoltta-
minen ei ole korpi- ja suoviljelyksessä sopiva keino, hänen mie-
lestään soita pitäisi ojittaa, kuokkia ja saveta. Hän epäili, aritai-
siko valtio apurahoja suoviljelykseen. Ammeenmäen mielestä
valtiolta ei tarvitsisi ensinkään pyytääkään apurahoja, kun omas-
sa kunnassa kyllä löytyy varoja.. Hän kehoitti seuraa palkitse-
maan pienillä palkinnoilla suoviljelijöitä, mutta olisi valittava
palkintolautakunta, joka sitä ennen tarkastaisi ojitukset ja muck-
kauksen. Pehtoori Alinin mielestä polttaminen olisi hyödyksi
paksumultaisessa suossa, jos siinä on paljon puita. Asiasta su-
kesi vilkas keskustelu, jossa useimmat olivat sitä mieltä, että sa-
veaminen, kuokkiminen ja ojitus on suoviljelyksessä paras keino,
koska se estää hallaakin.

Kolmantena kysymyksenä oli: Miten torpparit saataisiin vil-
jelemään maataan? Rusthollari Isotalo kehoitti tor.ppareille ja-
kamaan ojituspalkintoja. Pastori Haapanen toivoi, että torppa-
reille tehtäisiin määrät yksi ajaksi vuokrakirjat. Tätä kannattivat
Tuomola, Ammeenmäki ja Laukkanen. Schönberg toivoi, että yri-
tettäisiin torpparit saada harjoittamaan vuoroviljelystä. Päätök-
seksi tuli, että palkintojen jakaminen ja isännän ja torpparin kes-
kenäinen sopu parhaiten saattavat torppar.it itsestään huolta pitä-
mään. Näin ratkaistiin siis ensimmäisessä virallisessa kokouk-
sessa Urjalassa sittemmin laajaksi paisunut torpparikysymys, Se
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raat vietiin oikein marssin tahdissa, syöminen kun tapahtui eri huo-
neessa kuin v,ibkiminen (»asunhuaneesa»).

Entisajan häissä oli aina »istumapöytä», jossa syöjät istuivat ar-
vonsa mukaisessa järjestyksessä. Miehet eivät kuulu niin pitäneen
väliä arvojärjestyksen noudattamisesta, mutta naiset kyllä pitivät.
»Passarien. tehtävä oli osoittaa kullekin 'kuuluva paikka, Pöydät oli
asetettu pitkin peräseinää jasivuseiniä. Peräpöydässä Ik'eskdlä kas-
vot 'Oveen päin istuivat sulhanen ja morsian, joka oli sulhasen oikealla
puolen. 'Morsiamen vieressä istui 'kaaso, sulhasen vieressä pappi,
hänen rinnallaan puhemies. Takapöydässä ja oveen päin katsellen
istuivat myös sukulaiset ja muut »isoset- vieraat. Morsiamen van-
hemmat' eivät milloinkaan oldeen mukana aterialla. (Sulhasen van-
hemmat eivät olleet mukana koko 'häissa. Sulhasen muita omaisia
kunnioitettiin haätalossa 'kovasti.) Ruokaa tarjottiin ensimmäiseksi
papille, ja pappi leikkeli valmiiksi, lejkaotavat ruuat, antaen ensin
sulhaselle ja sitten morsiame1le. Valmiina pöydässä oli puisia voi-,
juusto-, karla- ja leipälautasia. Muut ruuat kantoivat miehiset rar-
joilijat tai »passarilikat- pöytään. Kaikkiaan mainitaan hääruo-
kina olleen seuraavia lajeja ja 'suunnilleen allamainitussa järjestyk-
sessä:

Voita ja leipää.
Juustoa.
Sallattia.
Perunaloctaa (1. -looraa) ja (suola )ka:llaa.
TuaretJta 's,oppaa (= lihasoppaa tuoreesta [ihasta).
Raatikkaloolaa ja sianlihaa.
Maksaloolaa ja voita (tai ryyniloolaa ja voita).
Paistia.
Rusinasoppaa ja vehnasta.
Pannukakkua ja räämiä.
Lisaksi mainitaan hääruokina vielä joskus »rnannaryyniloola.

ja »lammitys». Viimeksimainittu ruokalaji oli keitetty kaljasta,
maannisujauhoista ja leivästä. Sitä syötiin jä:lkiruuaksi. Kerran
pappi oli sattunut näkemään miten [ajttaja ihaukkai keittoon pan-
tavat leivät palaset ja sanoi täMe lämmitystä tarjottaessa: »Soisin
mitäkin tota, mutta sinä haukkelit ne palaset siihen joukkoon!.
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Toisen kerran taas sattui seuraava keskustelu, joka tavattomasti
huvitti 'hääväkeä. Pappi leikkasi vieraille hmppua ja kysyi joltakin
tytöltä: »Tiedaakös sinä mikä -tän nimi o?» »Se on Taavetti», sanoi
tyttö kun luuli papin tarkojttavan erästä juopunutta miestä, joka
juuri sattui pöydässä laulaa heilaamaan. Pappi tietysti tarkoitti
Iimppua.

Syödessä juotiin myös runsaasti. Aivan ensimmäiseksi jo kiersi
pöydässä hopeapikari ja pulloja ruokaryypyn saamista varten. Tar-
jottiin myös kalaryyppy ja pääliryyppy ja välillä monia muita ryyp-
pyjä. Kalkki maistoivat, »arnrnatkin», mutta ei »mukulat. sentään.
Sahtia ryypattiin. »puutcopeista», jooka niinikaan kiersivät miehestä
mieheen. Sitä deantoi joku muija ämpärillä tynnyristä sisälle ja
passarit täyttivät kannuc ämpäristä.

Areria kesti noin kilo 4-7 'tai 8. Lopuksi veisattiin virsi, ta-
vallisimmin »Herraa hyvää kiittäkää». Kerrotaan, että ruoka virsi
veisattiin morsiamen puolesta tämän isäl1e. Kerran tuli aletuksi
isän mielesta liian surullinen virsi, ja hän keskeytti sen sanomalla,
etteivät nämä olle mitkään hautajaiset, 'vaan häät. Silloin toiset
alkoivat veisata »Sun haltuus rakas isäni», ja siihen isä taisi olla
rtyytyväinen, ikoskei enää keskeyttänyt.

Häissä tuli »pa'hennus», jos jotakin ruokaa sattui putoamaan
pöydän alle. Jos morsiamen puolelta putosi, .kuoli pian joku hä-
nen suvustaan, jos sulhasen puolelta, ku.oli tämän suvusta.

Jos jokin ruoka-astia haitten aikana särkyi, oltiin kovin mielis-
sään, mutta tahallaan ei kumminkaan mitään sarjetty. Totta sär-
kyrnin en tiesi jotakin hyvää nuorelle parelle.

Morsiamen oli hääateriaUa istuttava vihkisormikkaittensa pääl-
lä. Selitystä tälle tavalle ei tiedetä.

Tanssiminen.

»Ei tarcte haitakan pitää jolsei pelmannia o!s Kun Pietilassä
oli kerran häät, joissa ei tanssittu, sanottiin niitten olleen vallan
kuin hautajaiset, - Tanssimi~en alettiin heti ruualta päästyä ja
niin myöhään tanssittiin kuin ihmiset vain jaksoivat. Vanhoilla
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papeilla oli tapana lähteä heti syötyä pois, mutta nuoremmat heis-
täkin .kuuluvat olleen mukana tanssimassa.

M orsiusuuode.

Morsiusvuoteen nuorelle parille valmistivat tavallisesti passarit
ensimmäiseksi ihääyöksi johonkin kamariin, jonne nämä ilman mi-
tään erikoisia menoja vetäytyivät. Aamulla joku herärti heidät
viemällä heille kahvia. Näin kertoi kertoji'sta itoinen. Toisen rnu-
dcaan morsiusvuode valmistettiin vasta=sulhasen Ikotonaens-immäi-
seksi yöksi. Se valmistettiin morsiamen kotoaan tuomista sänky-
vaatteista ja oikein vanhaan aikaan pantiin hyvä veitsi tai tuli-
rauta paänalusen alle. Tämä suojeli nuorta paria pahalta hengeltä
ja painajaiselta.

Häävuoteeseen vietiin pariskunta oikein pelrnannin soittaessa
marssia. Kaase meni kolmantena sisään ja riisui morsiamelta
ruunun ja muut koristukset ja sitten hankin meni pois. Aamulla
nuoren parin nukkurnasta tullessa hurrattiin kovasti. (Ks. tähän ta-
vallaan jatkona olevaa kappaletta Päänpeittäjäiset.)

Hääsaatto ja häitten lop pumenot:

Joskus haäjoulcko viipyi morsiamen kotona kaksi yötä, tavalli-
simmin kumminkin lähdettiin sulhasen kotiin jo .toisena hääpäivänä.

Ennen lähtöä morsiamen isä antoi hääväen Iasnaoilessa sulha-
selle myötajäisrahat ja morsiamelle neularahaa. Eräs isäntä kuuluu
antaneen tyttarelleen »neularahoiksis suuren pussillisen kultaa ja
hopeaa.

Hääsaaton lähtö tapahtui tavallisesti sellaiseen vuorokauden
aikaan että illaksi 'saavuttiin sulhasen kotiin, usein 'hyvinkin myö-
hään.

Lähtiessä suoritettiin noitumisen ja muun pahan ehkäisemiseksi
joitakin varauksia, joista vielä muistetaan seuraavat:

Hevonen oli kierrettävä kolmeeri kertaan »vastaan päivää».
Otettiin hevosen suusta paitset ja kierrettiin näillä kolmeen

kertaan hevosen keskiruumis.
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Pyyhittiin hevosta heinätukolla niskasta häntään pam ja heinä-
tukko syötertiin ihev,oselle. (Tämä taika suoritettiin joskus muul-
loinkin jollekin tankeälle matkalle Iahdettäessa.)

Haasaatossa ajoi tavallisesti sulhanen morsiamensa kanssa ensi-
mäisellä 'hevosella, kaase istui takana heidän rattaillaan, Seuraa-
vassa h~v<osessa ajoivat jotkut sulhasen veljistä pelrnannien kanssa.
Koko haavaki lähti myös sulhasen kotiin. Morsiamen vanhemmat
vain jäivät paikoiUeen.

Oli tapana ajaa kovaa vauhtia. Kylien kohdalla pelmannit
soittivat.

Morsiamella oli matkalla ruunu päässä, mutta se oli peitetty sil-
killa, »ettei se tomuetuisi».

Jossakin hevosessa kuljetettiin morsiamen lahja-arkku. Myötä-
jäiset taas kuljetettiin joko ennen tai jälkeen hä:i,tä. (Ks. Myötäjäi-
set.) joskus morsian ja sulhanen kumminkin ajoivat morsiamen
kowaan saamalla hev'Osella.

Kaikkiin Iäpikuljettaviin kyliin 'Oli tehty 'kunniaportti siiksi kuin
haäjoukko saapui. Se oli tehty siten enta oli sidottu pitkät koivur-
riimakkeet lalvoista yhteen». Portin pääMä oli tavallisesti punainen
silkki. Huomata sopii tässä yhteydessä, että Tammelassakiri mai-
nittiin punaisen värin suojelevan :hyvin ikaikenla,isia »pahennuksia»
vastaan. (M.m. vesi, johon on liuotettu punaista lankaa, suojelee
siitä, joka seldaista vettä juo.) Vaikka voihan punaisen käyttö kun-
niaportissa johtua yksinomaan kansan suuresta ihailusta tätä ko-
reaa väriä kohtaan.

Jos morsianta vietäessä satoi ventä taikka [unta niin että hää-
saaton jäljet heti peittyivat, rtuli pariskunnasra rikas.

(Kertoja muistaa, miten ,kerran eräs lohjalainen oli nainut Ur-
jalasta. Lohjalle matkatessa haasaatto poikkesi Portaan !kylän kesti-
kievariin odottamaan morsiamen sisanta ja tämän miestä joiden pjti
matkalla yhtyä joukkoon. Odotellessa tanssittiin kestikievarin
pirtissä. )

Haasaaton saapuessa sulhasen kotiin oli pihaan tullessa kunnia-
portti. Ainakin kerran n. 60 vuotta sitten se oli tehty kahden ra-
kennuksen valiin, Ullakolta toiselle oE pingotettu köysi. ja sen
päälle levitetty silkkejä ja kukkatansseja. .

,
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Kun thääsaa<t'to' ajoi kartanolle, riensivät vastassa olevat miehet
kilvan riisumaan hevosta ja se, joka ensimmäiseksi ennätti, sai viina-
pullon sulhasen taskusta palkakseen. Rattaitten viereen tuotiin
tyyny, jolle morsian nostettiin.

Tavallisesti oli pihamaalle kokoontunut morsianta katsomaan
paljon kutsumatonta vä!keä, enimmäkseen kylän köyhiä. Heille
morsian heti <tarjosi pullosta hopeapikarilla viinaryyppyjä ja joku
vanhempi naisihminen,esim. morsiamen täti, kulki hänen jäljessään
jakaen tarjottimelta juuston ja rievan leivän palasia naisten hel-
maan. Kun tarjottimelta annettavan loppuivat, pantiin siihen li-
sää mukana olevasta täydestä »tyynynvaarusta». Haävieraille ei
tällaista kestiltystä tarjottukaan. Keko tapa kuuluu jääneen käy-
tännöstä jo n. 75 vuotta sitten, Näitten »rnorsiuskakkujen» ja
»morsiusryyppyjen» odotteleminen kuuluu siis 85 vU01Jta vanhan
kertojan varhaisiin lapsuudenmuistoihin.

Morsiamen ikotona häittenpito jatkui <samaan tapaan kuin sul-
hasen kotona oli alotettu, Seuraavana aamuna oli morsiamen an-
nettava aamukahvit koko hääväelle. Tästä kestityksestä sulhasen
kotiväki ei ollenkaan pitänyt huolta, vaan morsian sai sen hommata
kotonatuoduista aineksista. Erään kerran kertoja joutui morsianta.
auttamaanr "Hän ja eräs toinen tyttö olivat tanssineet koko yön
nuorten aviorniesten eli »äijien» kanssa opetellen uusia tansseja,
joita jckilaanista Ikotoisinolevat pelmannit heille soittivat. Kun
tuli aamu, huomattiin, että kaikki muut morsiamen saantovakeen
kuuluvat tytöt olivatkin menneet naapuritaloihin nukkumaan ja
morsian tuli hädissään pyytämään kertojaa ja :tämän toveria avulk.-
seen kahvin Ikeittoon.

Tåtä aamukahvia nimitettiin päänpeittäjäisiksi tai sanottiin juo-
tavan nuorta muoria. Sen aikana (toisten tietojen mukaan kum-
minkin heti morsiamen saavuttua) morsian otti arkusta esine sul-
hasen kotivädle tuomansa lahjanyytit, joista kukin sai itselleen kuu-
luvat tavarat:

Appivaari paidan ja sukat.
Anoppimuori hamekankaan, paidan, sukat Ja sormilekaat.
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Sulhasen sisaret vörkkelikankaan, paidan ja pum pulisuk.u,
Sulhasen veljet paidan (ja sukat).
Sulhasen ko,titalon palkollisetkiri saivat usein kukin paidan

morsiamel ta.
Joskus naisille tuleviin lahjoihin kuului myös pääliina.
Pään peitta jäisten aikana morsian äkikiä istutettiin salaa tuolille

ja nuoret miehet nostivat hänet »nuoreksi muoriksi- huutaen. (Tois-
ten tietojen mukaan morsiamen nostaminen tapahtui jo toisena
hääpäivänä, siis morsiamen kotona.)

Haitten loppuessa annettiin pois läJhteville vieraille »kylakak-
kuja», joita he olivat myös tullessansa tuoneet.

Jotta rniniällä olisi hyvä onni uudessa kodissaan, teki hän joskus
seuraavan taian: otti hopearahan. pani sen johonkin pieneen laa-
tikkoon ja ,kaivoi laatikon yöllä salaa miehensä koti talon maahan,
vaikkapa pellolle. Uunin päälle oli .heitetcävä cilkkanen viinaa
samassa tarkoituksessa kuin rahakiri uhrattiin,

Viikon tahi kahden kuluttua håitten jäljesta nuori pari vieraili
morsiamen kotona »hiiriä päästämässä». Ensimmäisenä naimisissa-
olovuonna ky,läilymatkoja morsiamen kotiin tehtiin hyvinkin ahke-
rasti. Mutta morsiamen äiti kävi harvoin tyttärensä luona ennen-
kuin tämän saadessa ensimmäisen lapsensa. Samaa 'kerrotaan mor-
siamen isästä.

Tarina kertoo, että eräässä talossa noita heitti luudan ovesta
sisään hääväen joukkoon, joka heti muuttui susiksi, Kaksi näistä
susista alkoi käydä morsiamen kotona aitan ovella ja morsiamen
äiti antoi niille lihaa. Kerran emännähä vahingossa purosikin su-
den eteen leipä, jonka susi heti sieppasi. Silloin äiti heitti leivän
toisellekin sudelle. Leipää syötyaan sudet muuttui va t ihmisiksi:
kadonneeksi tyttäreksi ja -tämän sulhaseksi. Morsiamella oli vielä
ruunukin päässään niinkuin silloin, kun noita oli hänet sudeksi
muuttanut.

(Edel'laolevat tiedot on saatu Hykkilän kylästä vanha emäntä Riika
Nissilähä ja Maija SeppäläItä Lunkaasta.)

5

\
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II.

LAPSEN SYNTYMASTA JA ENSI HOIDOSTA.

»Toisell on lapsia kun tervahiiriä». Poikalapsia on aina toi-
"vottu 'enemmän Ikuin tyttöjä. Uskottiin, että poikaonni on parempi,
jos aviovuoteen alla pidetään kirvestä.

Kun synnytyshetki tuntui lahestyvan, lammicettiin kiireesti
sauna, missä synnyttäjä kydpöi itsensä kuumaksi. Tämän uskottiin
helpottavan synnytysta, Tavallinen asento synnyttäessä oli olla
»kontillaan- (polvillaan) lautialla penkkiä vasten. Jos synnytys
viivästyi, diaudottiin synnyttajan vatsaa kuumennetuilla 'humalihla
ja kauroijla.

Jos lapsi syntyi napanuora kaulan ympärillä, luultiin, että hä-
nestä isona tulee vanki .. Kun lapsi oli saatu erotetuksi äidistä, pu-
joteltiin se kolmeen kertaan (?) lavan rappusten alitse. Tämän jäl-
.keen seurasi lapsen peseminen. Pesuveteen pantiin suolaa ja tuli-
~kiveä. jotkut panivat siihen sorrnuksia ja rahojakin, kun toivoivat,
että lapsesta tulisi oikein rjkas, Lapsen pää pur.isteltiin syntymän
jälkeen, tätä toimitusta ei kuitenkaan jatkettu pitempaan niinkuin
joillakin muilla paikkakunnilla on ollut tapana. Puristelemisen tar-
.koituksena oli saada Iapsen päälle kaunis pyöreä muoto, silla pitkää
päätä pidettiin rumana. Puristaminen toimitettiin vuoroon sivuilta,
VUOfoOn takaa ja edestä. Pestessa oli myöskin sopiva tilaisuus

. tarkastaa 'kuinka suuri oli dapsen päässä oleva auuoirnen paikka
(fontanelli). Kun 'Se kasvoi kiinni, alkoi lapsi puhua.

Uskottiin että lapsen syntyessä ja vähän sen jälkeen oli pahe-
laineil valmiina vaihtamaan lapsen. Ja pahojen ihmisten pahen-
nukset tehosivat myös erittäin helposti juuri vastasyntyneeseen.
Kaiken pahan karkoittamiseksi ja torjumiseksi oli lapsi heti syn-
nyttyä siunantava »nirneen Isän, Pojan ja Pyhän Hengen». Parasta
oli siunata äiti myös, siUä häntäkin pidettiin synnytyksen jälkeen
heikkona pahaa vastustamaan. Paholainen vaihtoi joskus siunaa-
mattornia lapsia ennen ·kastamista. Kasteen jäl,keen lapsi ei enää
ollut vaihdettavissa.
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Kerrotaan eraastä tytöstä, joka uhkasi tappaa lapsensa; 111111

hän ainakin ennen sen syntymää oli puhunut. Kun lapsi tavan
mukaisesti oli saunassa saatu synnytetyksi pirttimuorin (entisajan
kätilömummun) avulla, huusi viimemainittu: »Ovet ja akkunat auki
ja valtakunnat sisälle!» TäMä hän kai tarkoitti hyviä voimia, koska
,kerrotaan, että piru tanssasi ulkona vihoissaan, kun 'ei saanutkaan
[asta. Huudettuaan valtalkunnac sisälle pirttimuori kapaloi lapsen,
antoi sen äidille ja sanoi: »Pa antaen sille suuta, ettei se sua vaivaa.»
(Pirttirnuori tie tarkoittanut sanoillaan, ettei lapsi kuoltuaan kum-
rnittelemalla tai muuten vaivaisi äitiään, joka aikoi sen surmata.)
Ai,ti suuteli lasta, pirttimuori asetti sen saunanlavolle ja sanoi:
»Mista mä ny saan aseen?» ».A'lkää Jumalan tähren ny 'sitä tap-
pako!» huusi lapsen äiti, jolle lapsi jo oli tullut rakkaaksi (niinkuin
eHkä pirttirn uoran tar koicuksenakin oli 011ut).

Kun lapsi jo nukkui kehdossakin, pelättiin pahojen ihmisten ja
heidän ajatuksiensa vahingoittavan sitä. Jos lapsi esimerkiksi tuli
hyvin itkuiseksi, uskottiin, että joku ihminen oli sen pahentanut.
Varana pidettiin [apsen kehdossa väJhän tulikiveä.

»Kun täJUätään [aps por.raalffiaan», ei huoneesta dähtiessä tartuta
ollenkaan käsin oveen, vaan painetaan se takapuolella kiinni sa-
malla hiljaa sanoen: »Poraklkoon niin ettei ilkänä 'lakkaa!» Toinen
keino saada lapsi itkuiseksi oli silmattöman silmäneulan panemi-
nen sen huoneen oven taakse tai seinän rakoon, missä lapsi oli.
Toisilla oli niin pahat silmät ja niin paha veri, eotä kun he katsoi-
vatkin lasta, niin tämä jo pahentui. Kovin vaaraillista lapsen tervey-
deåle ja hyvirrvoinnille 'Oilise, että häntä kehuttiin. Senpä vuo/ksieräs
kyläilijä, joka oli vahingossa tullut kehuneeksi talon lasta, kun se
tuntui olevan niin pysyväinen (= rauhallinen ja tyytyväinen), ettei
ollenkaan itkenyt, lisäsi kiireesti: »Muttei tommonen rääpäle porata
voikkari!«

Pahennuksien tähden poraamaan ruvennut lapsi parannettiin
seuraavasti: »TäUää jotain, vaikka suolaa rääsyyn», asettaa tämän
niin että pahenta ja joutuu astumaan suolojen ylitse, ottaa jäH'een
suolat ja sekoittaa ne maitoon, jota annetaan lapselle usea kerta,
kolme tippaa kerrallaan.
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Pahentajaksi tunnetun ihmisen jäljestä on hyvä jo varoiksi heit-
tää suolaa. Jos toivoo, ettei hän tule toiste, on 'hyvä lakaista hä-
nen jälkiään uuni.luudalla pois päin. Itkemään pannun [apsen voi
rauhoittaa myös kylvöttämällä sitä saunassa, lapsi kylvöttäjän sy-
lissä tummalla vaatteella. Tähän kuului myös jotikut loitsunrapaiset
sanat, joita ei kertoja kuitenkaan enää muistanut.

Jos lapsi oli peläästynyt, mikä myös on »pahhain ihmisten
konsteja», kylvötetään siltä saunassa. Tässä tarvitaan avuksi myös
kuumennetut pannunjalat. joitten yrnparrlla dasta lämmitetään, ja
oksa, jota pyöritetään yhdeksään kertaan lapsen pään yrnpar i sa-
noen: »Menet sinne kuka sun on sää!linykkin (= toimittanutj l.
Minne oksa pantiin parannuksen jäljestä, siitä ei Ikertojalla sattunut
olemaan tietoa.

(Tiedot saatu Riika Nissilältä, Maija Seppälaita )a eräältä kunnallis-
kodin mummolta.)

III.

KUOLEMAAN JA HAUTAJAISIIN LIITTYVI.A TAPOJA
JA USKOMUKSIA.

Kuoleman enteitä.

•

Jos ihmisen nimilkkopuu kasvaa hyvin, on ihminen onnellinen
ja menestyy hyvin, mueta jos puu uupuu, uupuu ihminenkin. Jos
salama sattuu iskemään nimikkopuuhun, kuolee puun omistajakin
pIan .

[umin nakuttaminen oven tai »la'sin>;pielessä tietää taloon kuo-
lemaa. »Ovipialesa clletikkin se tietää varmasti kuolemaa .
(jumista: »sanotaan sernmonen elävä sen olevan.. »Käy ninkun
taskukello juur».)

Käärmeen tuleminen asuinhuoneen lähelle tietää tavallisesti tuli-
paloa, joskus kuolemaalkin. (Kerrojankin talo paloi sen jä'lkeen kuin
sen luona oli nähty »karrne».)
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Linnun naputus alekunaan Ja sen lentäminen pall1 lasia tietää

kuolemaa tai talon häviötä.

Kuoleman syy.

On epamaarainen .kasitys olemassa, että vainajat voivat aiheut-
taa tauteja, joihin voi :lmoUakin.

Kuolemantautikiri voi olla toisen ihmisen [ähetcama .

. Hengenlähtä.

Jos joku 'Oli kauan kuolemaisillaan, mutta henki ei vain lähtenyt,
sanoi eräs tietäjäakka, ,että sellaista kuolevaa kiusaa piru. Hänen
vieressään oli hengenlähdän jouduttamiseksi duettava »isameita»
kolmeenkentaan takaperin. Samaa tarkoitusta varten kohaucettiin
kolmea malkaa katolla. Eräässä tapauksessa kertoja sanoi taman
varmasti auttaneenkin. Sitä oli hänen äitinsä omana näkemänään
kertonut.

Hengenlähdön hetkellä jotkut aukaisivat uuninpellit siinä huo-
neessa missä kuoleva oli, »että sielu pääsisi taivaaseen».

Jos dcuolevan pään aLla oli hoyheruryyny, ol,i hengenlahtö vaikea.
Sen vuoksi otettiin tyyny ajoissa pois.

Erikoisen vaikea oli myös noitien 'hengenlähtö. Eräs noita ei
kuollut ennenkuin 'hänet kannettiin kirkkotarhaan, (Toisen tiedon
mukaan hän vain pYY9i, että hänet vietäisiin sinne kuolemaan.)

Läsnäolijoitten on hengenlahdön aikana oltava hiljaa, sillä melu
estää sielua erkanernasta ruumiista.

Kertoja 'kertoi seuraavat tapaukset vastaukseksi kysymykseeni,
uskottiinko jonikun hengen tai muun tulevan kuolevaa hakemaan:

Vähän-Herttolan vanha emäntä Olli kuolemaisillaan. Kertojan
äiti valvoi hanrä. Oli syksy ja härmää maassa. Ulkoa kuului
kova jysäys, »maa romahti oikei». Mitään ei näkynyt. V aivoja
paneutui pitkä'lleen. Samassa »tuli huone niin valkoseks ja tuli
kaks pikkasta koiraa sisään». Sairas kysyi valvojalta: »Pdkääiks
sinä Agneeta?» Tämä vastasi: »En», Koirat kulkivat nuuskien
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ja nousivat sairaan sängyn laidalle ja hävisivät siihen, Silloin muori
alkoi »[oppua- ja kuoli heti.

Sama'lla seudulla missä edellinenkin tapaus sattui, 'Oli Poikki puoli
niminen töbli, Kertojan muori oli sieltä auttamassa pirttivaimoa
synnytyksessä. Synnyttäjä makasi saunassa, oli horroksissa kyl-
jelläan. Kertojan muori Olli naikevinaan suuren koiran tulevan
ovesta ja kurkistavan vaimon yli, tä-mä kun makasi seinään päin
kääntyneenä. Juuri sillä hetkellä vaimo kuoli.

Erään lkerran santui niin, että eräs emäntä kuoli [apsensynny-
tykseen ja vietiin tava.n mukaan riiheen [audalle. OLi syksy, riih-
tentapon aika, eikä riihi siis ollut varsin kylmä. IHaUa palvelus-
ryt.to meni ulos [y'hty kädessä askareilleen, Ri,ihestä hän kuuli
emännän huutoa. Tyttö tuli kertomaan tästä toisille talonvaille,
mutta ikukaanei uskaltanut mennä riiheen katsomaan, Silloin
tyttö, joka oli aivan varma, että oli kuullut emännän äänen, roh-
kaisi mielensä ja meni itse katsomaan. Siellä istuikin, emäntä herne-
.kasassa vastasynnytetyn lapsensa kanssa. Sekä äiti että lapsi jäi-
vät elämään, ja isäntä antoi palvelustytölle kultakäädyt palkaksi
emännän ja lapsen pelastamisesta. (Tämän tapauksen kertoja 'On
kuullut nuorena aidiltaan.)

Ruumiin laudallepano.

Lunkaan kylän yhteistä ruumislautaa säilytetuin Pietilän
»pikkuaitan» alla. Sitä nimitettiin »hartialaudaksi». Arkkuakin
ruvettiin valmistamaan heti vainajan kuoltua ja jos nähtiin josta-
kusta, että hän varmasti pian kuolee, alettiin sen teko jo ennen
kuolemaakiri. (Vrt. Arkkuunpano, .s. 71.)

Ennen [audallepanoa oli ruumis pestävä. Paikkakunnalla oli
erityiset ruumiinpesijät, jotka saivac usein palkakseen vainaja l1

vaatteita. Peseminen toimitettiin olkien tai vaatteitten pää.llä
kuolinhuoneen [attialla. Pesuvälineinä olivat vesi, saippua ja riepu.
Vainaja pestiin oikein puhtaaksi, pesun jäI jestä vielä »virutettiin-
puhtaammalla vedella. Rievulla ikuivatt]in.

Laudalle pannessa asetettiin ruumun silmille jokin vaate. Toi-
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sinaan peitettiin tällä tavoin jo kuolevan silmät. Laudalle pan··
nessa asetettiin vainajan kädet suorjksi ruumiin päälle.

Toiset vainajat kummittelivat vielä [audal'la maatessaan:
Nokkalan kestikievarissa oli vanha muori kuollut. Hän oli

eläessään ollut suuri noita. Nyt laudarlla maatessaan hän vielä
-käveli rikki kolmet sukat, kävi kai noitumassa vielä, arveli kervoja.
Sattui pappi yöpymään taloon ja pantiin nukkumaan saman pors-
tuan viereen, minne tuli ovi siitäkin kamacista, missä muorin
ruumis oli. Hän jätti osan tavaroistaan porstuaan. Yöllä ikuului
porstuasta Ikolinaa. Pappi meni katsomaan, siellä ei näkynyt ke-
tään, hän kurkisti myös ruumishuoneeseen ja näki siella tyhjän
ruumislaudan ja Iakanan sen pääl.lä kasassa. Pappi no ti ruumis-
laudan omaan karnariinsa, asetti sen <toisen pään sänkynsä laidalle,
toisen uuolille, Pöydällä paloi kynttilä. Klo 1 2 vainaja tuli hake-
maan Iautaansa. Pappi tarttuikiri kiinni toiseen päähän lautaa.
Ja niin he kiskoivat sitä kumpikin puolelleen. Mutta lopulta muori
sai oman päänsä vedetyksi ovelle asti, ja silloin ei pappi enää jak-
sanut pidejla vastaan, vaan muori sai [autansa, vei sen kamariinsa,
asettui sille maalta ja oli taas kuojlut,

Arlekuunpano.

Vainaja pantiin arkkuun heti, kun arkku oli saatu valmiiksi.
Sitä alettiin tehdä joskus jo silloin kun huomattiin, että sairas pian
kuolee. Varrhoil'la ihmisillä oli usein harukittuna arkku ja siinä kuo-
linvaatteet jo monta vuotta ennen heidän kuolemaansa.

A,nkku oli ennen samantapainen kuin nykyäänkin, vähän mata-
lampi vain. Siihen pantiin pohjalle höylänlastuja. Lasten arkut
»topa niin» joskus roh timilla.

Naimattomille naisille tehtiin joistakin kukista »ranssi. päähän,
naineibten päähän pantiin huivi, miesten aina lakki. Muuten puet-
tiin vainaja rayteen vaatetukseen,: johon kengät kumminkaan aina
eivät kuuluneet. Vainajan vaatteitten piti yleensä olla hyvät ja
vä:hänkä ytetyt, jos vain oli varaa. Erään isännän ylle lai tettiin
uudet trikoovaatteet, toiselle uusi »lastinkipalttoo. ja uudet saap-
paat. Nainen puettiin hienoon »länninkiin». Vanhoilla oli taval-
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•

lisesti varattuna pumpulikankaiset kuolinsorrnikkaat itselleen. Eräs
mies oli juonut omat kuolinscrmikkaansa. Muija pani hänelle hä-
nen kuoltuaan kintaat käteen ja sanoi: »Os siinä nyt kintaat tolleel-
lans, kus sormikkaas joit!»

Jo pestäessä kammaotiin vainajan hiukset ja miehiselta vaina-
jaka ajentiin parta.

Vainajaa puettaessa ei hänen vaatteisiinsa saanut järtäa neuloja.
Oli varottava, ettei vaatteita kiinni omrneltaessa 0mi,kä myös oli
tapana) silmaneula sattunut putoamaan arkikuun. Jos näita varo-
keinoja ei noudatettu, saattoi vainaja tulla !kotiin valittamaan, että
neulat häntä pistelevat. Tiedetaan kertoa tällaisista tapauksista.

Oli tärkeää, entä vainajan vaatteet olivat ainakin ehyet; monet
säästivät tähätn tarkoitukseen hääpaitaansa tai muuten erikoisesti
kuolinpukuun aiottua paitaa, Kun vainajalle valmistettiin 'kuolin-
paitaa, ei saanut iekeä, 'ei ainakaan niin, että ikyyneleita olisi valu-
nut vaatteille.

Vainajan hiukset palmikoitiin nurin päin, ei niin/kuin elävän ih-
misen. Palmikon päähän ei tehty 'solmua e~kä pantu nauhaa.

Arkkuun oli tapana panna viinaa vainajan mukaan. Sanot-
tiin, että se oli pyhää Pietaria varten, kai taivaan porcilla tarjot-
tavaksi.

Kun vainaja oli saatu puetuksi, tehtiin kädensyrjällä risti hänen
rintaansa ja alemmaksi vartalon kohdalle toinen.

Jos koskettaa ruumista, lakkaa pelkäämästä sitä, usikoivat van-
hat ihmiset.

Ellei vainajaa puettu täydellisesti niinkuin tapa vaan ja niin-
kuin hän irse oliclaessaan määrännyt, saattoi hän tulMaperästäpain
{kotiinsa kummjttelemaan, »hakernaan sitä vaatetta, mikä oli poissa» .
(Niinikäan uskottiin, että ellei vainajan muistoksi pidetyissä hau-
-tajaisissa syöty erikoisesti tätä tilaisuutta varten tapetun eläimen
lihaa, kuoli ualosta elukoita.) Kerran jätettiin erään vainajan parta
ajelematta. Hän kävi perästäpäin pirtinlaudalta hakemassa parta-
veistä.

Eräs emäntä, jonka pellossa kasvoi paljon »ohjakkeita» (Ci:--
sium), sanoi ikotivaelleen: »Kun minä kuolen, niin pankaa mun ark-
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kuuni chjakkeita tuolta maasta». Tarkoituksena hänellä oli, että
kun osa ohjakkeista tulisi hänen mukanaan haudatuksi, häviäisivät
ne kokonaan pellosta,

Kun ruumis arkussaan oli viety pois huoneesta, 'kaadettiin siellä
tuolit kumoon.

Jos ruumis arkussaan pysyi »nöyrana», kangisturnatta, tiesi se,
että omaisia kuoli pian vainajan jälkeen.

Ruumiista pelättiin tarttuvan ihmisiin jotakin, ehJkä tautia. Sen
vuoksi ruumiinpesuvedet ja ruurniinoljet vietiin humalatappoon,
jossa ei tavallisesti ihmisiä liikikunut. Ruumiinpesusaippuaa ja -rie-
pua sensijaan pidettiin tallessa, sillä nijllä voi parantaa »rnaistetta»,
eraanlaista jhotturnaa.

Huoneessa, missä vainaja oli kuollut, poltettiin katajansauhua.
Rikkaat säilyuivat vainajiaan joskus talviaikaan kuukausiakin

hautaan siunaamatta, köyhät pieivät hautajaiset pikemmin.

Hautaus.

Hautajaisten -edelliseksi yöksi oli vainajan kotiin ikokoontunut
kyläläisiä ja ikylän tavaldinen »ruumiinveisaaja». Arkku oli nos-
tettu tupaan ja sen poikki oli kiinnitetty lama, joka oli täynnä
kyntti'löitä. Lasnaolijat veisasivat kaiken yötä ja kestitystä tietysti
tarjottiin. ,

Kun aamulla lähdettiin viemaan ruumista kir~olle,
VlrSI. Vasta sen jä,lkeen naulattiin arkunkansi kiinni.
annettiin Iasnaolijoilie ryypyt.·

Arkun kantoivat rartaijle tai rekeen aina miehet. Tava'llisesti
,kulki eturnmaisina kantajina kaksi nuorta miestä, toiset olivat van-
hempia naineita miehiä. Kaikkiaan Ollikantajia 6-8.

Lan'kien nuppiin o),i kiinnitetty »hantuuki» ja hevosen selässä
oli lakana. Ruumista kuljetettaessa ei valjaissa käytetty »jumpureita»
eikä kelloja.

Jos hevonen lähdettäessä astui ensin vasemman jalkansa, kuoli
vainajan perästä siinä talossa. ensin nainen, jos oikean, mies.

veisattiin
Lähtiessä
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Muistetaan 'kuullun, enta painajainen asettui joskus ruumisrekeen

tai -raotaille, mutta lkertojan muistissa ei sattunut olemaan keinoa,
millä 'se olisi saatu pois.

Surusaaressa kulkivat ensinnä ruumiin jäljessä likeisimmät mies-
sukulaiset. Surupuku oli musta.

Ajaja istui ruumisarkulla.
Kuolleelle soitettiin sanomakellot ja vastakellot, edelliset jo sil-

loin kun kuolema oli ennateuty ilmoittaa kirkonmiehille, jälkimmäi-
set ruumissaat-on lahestyessa kirkkoa.

Kirkonportilla avattiin arkku viimeisen kerran ja tuttavat sai-
vat tulla katsomaan vainajaa, sii-s ikäänkuin sanomaan hänelle hy-
västi. Omaiset tekivat kadellaän risoin vainajan rinnan ja vatsan
kohdalle. Jos ruumis oli matkalla joutunut pois tavallisesta oikeasta
asennosta, korjattiin sitä. Ellei tätä tehty, tuli vainaja valictamaan,
että hänen oli paha olla haudassaan.

Vanhaan aikaan, niin kerrotaan, hautasivat talolliset ja köyhät
vainajansa yhreishautaan, vain herroilla oli erityiset haudat. Hauta
kaivettiin niin, että vainajan jalat tulivat itään päin. Silloin vai-
naja näki idästa koittavan ylösnousernusaamun.

Itsemurhaajat haudattiin keskelle hautausmaata pienelle alueelle,
jota nimitettiin murhamullaksi. Heidät haudattiin myös pesemättä
ja pukematta heiltä uusiin vaatteisiin.

Jos avioton äiti kuoli kirkkoonottamattomana, ei arkikua saanut
viedä hautaan kirkkomaan veräjästä, vaan se oli nostettava aidan
yli. Pastori Grönlund antoi kumminkin kerran luvan viedä verä-
jästä, kunhan vietiin yöaikana, ihmisten nälkemättä.

Jos i,tsemurlhaaja oli murhannut jonkun toisen eikä ollut kärsi-
nyt rangaistustaan, ei häntä voitu ollenkaan haudata siunattuun
maahan.

Eräs muija oli ennenvanhaan puhunut, että .kun hankaa sarke-
viä hampaitaan suolalla ja heittää suolan avoimeen hautaan ruumiin
jo sidrlä ollessa, lakkaa särky.

Vainajan isä, äiti, sisaret ja veljet sekä lapset, yleensä likeiset
omaiset heittivät haudattaessa kädellään hautaan multaa. Sillä
tavoin hävisi heidän mielesräan pahin ikäva, minkä vainajan pois-
meno oli heille tuottanut.
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Kun arkku oli viety pois ajoneuvoista, otettiin niistä myös pOIS
kaikki ruumiin merkit. (Aikaisemmin mainittu lakana ja hantuuki
ovat nykyään vahentyneet »ränkennuppiin» sidotuksi nenäliinaksi.)

Hauda'lle oli arkuntekijä tehnyt, samalla kuin arkunkin, puisen
ristin, vanhempina aikoina vain pystypuun, johon oli kiinnitetty
lakkitaulu. tässä oli vainajan nimi sekä syntymä- ja kuolinvuosi.
Ruumista hautaan vietaessa ,tämä hautamerkki eli mukana ajoneu-
voissa arkun vieressä ky,ljeHään. Ankkua kannettaessa hautaan kantoi
joku paanua (se oli tämän vanhan hautamerkin nimi) olkapääHään
aivan arkun jäljessä. Paan~ pystytettiin heti kun hauta oli .luocu
umpeen. Siihen asetettiin myös kukista tehty »ranssi». Vuosien
päästäkin [apset joskus tekivät seppeleitä omaistensa haudalle. Ne-
kin ripustettiin paanuun.

Ennisankaari oli tapana istuttaa haudalle jokin puu. Usein näh-
tiin haudoilla omena- tai joitakin muita hedelmäpuita.

Hautauksen päätyrttyä omaiset heti riensivät kotiin valmistele-
maan hautajaisia, jotka alkoivat muun hautajaisväen saavuttua kir-
kesta, missa he jumalanpalveluksen ajan olivat istuneet murheperi-
keissä aivan saarnatuolin alapuolella. Murheväki ei koko kirkon-
menojen aikana noussut seisomaan.

J 0,5 mahdollista, oli 'hautajaisvaki pukeutunut mustiin.

Hautajaiset.

Hautajaisissa tarjottiin vieraille ateria. Varakkaammissa pai-
koissa oli vieraita paljonkin, koko suku ja kyläläiset. Pappi kut-
suttiin myös hautajaisiin. Pitovalmistuksiin kuului, että oli ehdot-
tomasti tapettava elulcka, josta saatiin tuoretta I·ihaa. Jos oltiin
niin kitsaita, että ei raskittu koko elukkaa uhrata ja hankittiin lihaa
jostakin muualta, 'kuoli talosta myöhemmin elukoita. Se kai Olli
vainajan kosto,

Syöminen tapahtui istuvaltisisa po yrisa, ruokalajit olivat samat
kuin häissä. Likeisimmät vainajan sukulaiset istuivat pöydän ta-
kana.
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Syöminen kesti aika monta tuntia. Kerrotaan joskus talonpoi-
kaisissakin hautaja-isissa pidetyn puheita.

Voi-ta ja pyrkyiksi leikattua juustoa oli pöydällä, samoin leipää.
Tarjotti-in »sallattia» (vanhaan aikaan sitä tehtiin vain perunasta,
sipulista ja silakasta, syötiin juuston ,kanssa), »peruna- ja [anttu-
looraa. järvikalan ja lihan kanssa, pUUl'Oaja jälkiruuaksi »pannu-
ikakkoo» ja »räämiä» tai omatekoisista oheista ja maksasta tehtyä
»maksalooraa». Puuro syötiin puulusikoilda suoraan kupeista, »100-
rat» Iaatikoista, missä ne 'oli paistettukin. Viina kiersi koko aterian
ajan pöydassa, pjkari ja pullo [autasella, Sahti kiersi puisissa kan-
nuissa ja ihaariko~ssa. Moni mies 'Oli ennen aterian Ioppua jo niin
humalassa, »etta kukertu».

Sukulaisvieraat jäivä;t pitotaloon yåks~kin ja kylälaiset tulivat
usein seuraavana päivänä vidä jatkamaan kestinpicoa. Aamulla
annettiin yötä olleil.le suurukseksi kuivaa ruokaa, 'sitä ennen tieten-
kin kahv-ia. Päi<Y~ilHi'seksikeitettiin toisena pävänä »tuore soppa>;
(s.o, lihasoppa tuoreesta lihasta), j-ossaoli oikein suuria Iihanpaloja.
Toisenkin paivan päiväHisellä oli samoja-ruokia kuinensUmmäisenä
päivänä. Ehtoopaiväjla vieraat [ahtivät pois ja saivat ik'Otmnvie-
taviksi »tuliaisny ynic», jotka sisälsivät pannukakkuja, rievää ja'
juustoa.' Samanlasset nyytjt olivat he tullessaan taloon tuoneet.

Kolmanneksi Ipä,iväksi tehtiin 'Uudet ruuat ja kutsuttiin' köyhät
ihmiset niitä syömään. Tämä oli ikäänkuin 'palkkaa sii,tä, että vai-
mot olivat olleet hautajaisia vart-en pesemässä taloa. (Tähän tar-
vittiinkin monta pesijää.) Päämoka t;vllä kolmannen päivän ate-
rialla oli »tuore soppa».

Kaukana, poissa kotoansa kuolleelle, muualle haudatulle ei pi-
detty ihautaja,i,sia.

»Kuolleen piti ti-etämän kaikkli hautajaiskonstit», sen vuoksi ei
hautajaisissa saanut »olla mitään jumalattomuutta ja ylöllisyytta»,
sillä siitä vainaja olisi Ikärsinyt.



Juhlatavoista Tammelassa.
Kirj. maist. Astrid Reponen.

Mikkelin päivä.

Mikkeli on tarnmeladaisten juhlapäivä erikoisesti, sillä Tamme-
lan kirkko on Mikkelina vihitty. (»Mikko se on Tammelan
kirkko.») Mikke1inä vietiin paimenet ja .palkoHiset talosta kirk-
koon, se oli heidän »kir'kkopyhansa». Paikotellen kutsuttiin torppa-
rit »mikleelikestiin», samoin riihimiehet ja paimenet. Lapset, jotka
olivat olleet elopellolla tähkiä poimimassa, saivat kukin Mikkelinä
suuren uutiskakun (»uutiskakku).

Tavalliset mik'kelinpaivaruuat olivat »ohraryynipuuro», »pe-
runa- ja raatikkaloola», »pannukakku« ja »raami», Sahtia oli myös
tehty. Mikkelinä (?) oli myös tapana antaa palkollisil'le uutiskakku,
jonka nämä useinkin myivät tai antoivat vanhemmilleen. (Kaikis-
ta:kin [eipomisista oli tapana antaa kakku palkollisiile. Erään tytön
kerrotaan niistä saamillaan rahoilla hankkineen itselleen vaatekan-
kaan. Kun lehmä poiki tehtiin palvelijoille juusto.)

Mikkelin jälkeinen päiväkin oli vielä 'Pyhä, »Mikkelinruntu»,
Muitten pyhien jäljestä ei sanota »runtua» olleenkaan.

»Mikkelistä nauriit kuoppaan
ja ämmät pirttiin!»

Pyhäinmiesten päivä.

Pyhäinpaivan aattona vaiettiin »lyleleyii», Jollei haltian lykkyä
ensin valettu, ei tullut ihmisille koreita kuvia. Nostettiin myös
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»rollaa»: Asetettiin kahvikuppien alle erilaisia esineitä. Jos ku-
pin alta nostaessa löytyi sormus, joutui nostaja sinä yuonna (t.s.
vuoden kuluessa) naimisiin, jos rahaa, tuji rikkaaksi. jos avain,
pääsi emännäksi, jos »rolla», sai lapsen. (Molempia näitä leikkeja
leikittiin myös uunna vuonna.) Pyhäinpaivaviikko oli palkollisten
»itteoiileko» eii »kyäriviikko». »Nyt (= I928) saa kyärin 'Ottaa
koska tahtco.»

Jakoaika.

Pyhainpaivasta Marttiin oli »jakoaika». Sinoin ei saanut pestä
pyykkiä, ei loukuttaa, eikä yleensä mitään kolinaa pitää.

Joulu.

»Tule meille Tuomas kuha,
tuo joulu tullessas,
oluttynnyri olallas !»

jouduaattoaamuna noustiin ylös sangen varhain. Miehet meni-
vät hakemaan pyhiksi heiniä elukoille. HeiLlä oli kello aisassa. Nai-
silla oli kova siiventeko. Oli pantava pareetkin kattoon. Tässä
hommassa olivat myös miehet mukana. Toisilla oli tapana peit-
tää seinätkin päreillä. Ne asetettiin joko»lohenpyrstöseem tai
»kopanpobialle», Aamupäivästä naiset myös leipoivat ja laittoivat
ruokia, Leipoessa emäntä teki avaimilla »kruusatun» joulukakun.
joka sitten oli kaikki joulunpyhät pöydällä ja syötiin vasta keväällä
'kylvöaikana.

Jouluksi ei millään ehdolla saanut jäädä pyykkiä orrelle, jos
jätettiin, kuoli joku suvusta vuoden kuluessa.

Kello 3 viimeistään piti kaikkien jouluvalmistusten 'Olla kun-
nossa, sillä silloin mentnin saunaan. Saunasta tultua miehet toivat
jouluoljet tupaan, ja silloin oli joulu sisällä. »Nyt tuli joulu, kun
niin kahisee!» Olkia tuotiin useita lyhteitä. Niitten siteitä ei saa-
nut avata, vaan ne vietiin kokonaisina kanalaan ja niitten sisään
pantiin jyviä kanoille syötaviksi, että munisivat kaikki yhteen pe-
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saan kesällä. Pöydän aLle pantiin erikoisen paksulta olkia, Olkia
<kattoon heittämällä ennustettiin seuraavan kesän viljan kasvua. En-
simmäiseksi heitti isäntä 'kolme kertaa, yhden kauroille, yhden ru-
kiille ja yhden ohnille. »Mita enemmän jäi kattoon, sitä tuli enem-
män." Sitten heituivac muutkin, kukin itselleen.

Jo joulunalusviikolla oli metsästä tuotu »honkia» (kelomäntyji)
»jculuhonkiks», Joita aattoehtooria pesässä poltettiin. Sanantapana
on, että jouluna Ipohetti,in semrnosia honkia, että silakka peräsei-
nässä paistui, Joulupöydällä oli kaksihaaraisia kynttilöitä. ("Se
merkitsi jortain kumpi puoli ensin palo.») Lienee joskus ollut kul-
lakin talonväestä oma kynttilänsä, koska sanottiin, että se kuoli
vuoden kuluessa jonka joulukynttilä sammui. Katossa pöydän ylä-
puolella riippui olkihirnrneli.

Saunasta tultua saatiin kahvia ja nisuleipää, vähän myöhemmin
syötiin »aattoehtoollinen», jolle oli 'kutsuttu »tolpparit» ja kaikki,
jotka talon maalla asuivat. Ruokina oli »peruna- ja raatikkaloo-
raa», »makkaraa», »Iihaa», »kalaas (sen saamiseksi oli vartavasten
käyty joulunuotalla), »uunipuuror» ja »rusinasoppaa». »OItta» ja
viinaa oli tietenkin runsaasti. Hykkilän Erkkilän isännällä oli eri-

.koinen viinapullo. »[oulu-Eeuaksi» nimitetty, josta hän jakoi kul-
lekin ruokaryypyn aterian alussa. Aattoehtooria annettiin hevosille
sahtia, johon .oli sekoitettu viinaa. Lehmät saivat joulupäivän
aamuna sahd.inmäskin. Elukoille i1lmoitettiån, että nyt on joulu.
»Nyt on joulu lehmasein», sanoi entinen eukko, kun nisunolkia leh-
mälle vei, luullen niitä parhaimmiksi. Kuuluvat olevan huonoimpia
kaikista oljista.

Oli tapana myös syödä yöllä. Siitä sanantapa: Tulis joulu, että
sais yöllä syodii!» Useimmat valvoivat koko jouluyön. Sitä sa-
notniin »kukonkenkittämiseksi». Nukkujia pilkattiin kovin. Kun
kukko lauloi, oli se »kenkitetty». jouluyönä valvojat »leiskuvat»
kovin oljilla leikkieri erilaisia joululeikkejä (ks. E. Aaltonen: Koti-
seutukuvauksia Lounais-Hämeestä VII). Jos ruis leikattaessa on
kovin laossa, sanotaan, että sen kohdan leikkaaja on kovin pehta-
roinut oljilla jouluyönä. Aamulla mentiin joulukirkkoon, josta kil-
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tyvät, kultainen yksimielisyys väljähtyy, itsekkyys pyrkii nos-
tamaan päätään, ja näin heikkenee toiminta, pysähtyy, tulee [on-
kunlainen taantumisen aika. Se on elämän laki, elämän kul-
ku on tuollaista aaltoliikkeistä nousua ja laskua. Alkäämme an-
tako siinä laskunkaan mieltämme liiaksi masentaa, uskokaamme
aina uuteen ja parempaan päivään. Saahan tämä uskomme tu-
kea ja innoitusta niistä työtarmoa ja intomieltä todistavista ajan-
jaksoista, joita historia myöskin aina eteemme loihtii. Meillä
urjalaisilla on maataloutemme alalla tässä oivallisena esimerkkinä
ja tienviitoittajana oman maanviljelysseuramme kaunis alku-
taival.



Urjalaisten vanhasta kaupallisesta
elämästä.

Kirj. Kirsti Arajärvi.

M a t ka tie t.

Kaupunkimatkat olivat oleellisinta maaseudun kaupallisessa
elämässä viime. vuosisadan jälkipuoliskolla, minne muistitieto
parhaiten ulottuu. Urjalasta on ajettu sekä rannikko- että sisä-
maan kaupungeissa. Seuraamme ensinnä niitä teitä, joita matkat
tehtiin.

Turkuun, joka varhaisimpina aikoina oli urjalaisten tärkein
kauppakaupunki, kuljettiin eri puolilta pitäjää jonkun verran eri
teitä. Läntiset osat ajoivat ensin Punkalaitumen kirkolle, sieltä
Lauttakylään. josta pääsi mukavasti jokivartta Loimaalle ja tääl-
tä tavallista tietä Turkuun. Talvisin saatettiin oikaista soitten
kautta Punkalaitumelta Alastarolle, ja tällä vuosisadalla on var-
sinainen maantie rakennettu tätä entistä talvireittiä pitkin. Näin
säästyttiin tekemästä suurta mutkaa Lauttakylään, missä lisäksi
oli joen yli mentäessä käytettävä aina jonkin verran hankalaa
lauttaa - silta kun on rakennettu vasta meidän vuosisadallamme,

Alastaron kirkolla oltiin ensimmäinen yö, toinen taas jos-
sain Turun lahettyvillä. Turun matka saattoi viedä viikonkin
ajan. Turun kauppiailla oli majoitushuoneita. joissa kaupun-
gissa tavallisesti yövyttiin.

Urjalan itäiset kylät käyttivät alusta alkaen isoa Turuntietä,
koskapa se kulki juuri pitäjän sen osan halki. Se tuli Akaasta
ja jatkui Urjalassa Menosten kylän kautta Humppilaan ja Jo-
kioisiin. Talvisaikaan tulivat Turuntien kulkijat Kehrolta, Urja-

6
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lan pohjoisosasta, maitse Honkolaan, sitten Kortejärven jäätä
Urjalankylään, jonka läpi mentiin jokiahdetta Niemelän talon
kohdalle Rutajärven rantaan. Talvitie Rutajärven yli oli viitoi-
tettu Nuutajärven tehtaan kohdalle etelärannalla. Täältä pääsi
taas jokiahdetta pitkin Nuutajärven selälle, ja sen toisena puo-
lella oli Ali-Krouvin torppa pysähdyspaikka. Kaakkosuo oikaisi
sitten vielä Humppilaan, jossa yhdyttiin isoon maantiehen.

Turuntie'llä oli hollipaikka Menosten Jaakkolan Kallensilta
nimisessä torpassa, Myöhemmin, ku:n valmistui Hakkilan kylän
kautta kulkeva tie, siirrettiin kestikievari Laukeelaan Pourun
taloon

Poriin mentiin tietysti Punkalaitumen ja Lauttakylän kautta.
Samoin Raumalle, jonne erkani tie Porintiestä vasta Kokemäellä.

Urjalan kautta kulkeva Porintie oli hollitie, jota kahdesti
viikossa meni posti, »joka kuljetti kaikki kirjat ja rahat, mitä
maailmassa oli kuljetettavaa». Kestikievari oli Tursan talossa,
josta urjalaisten oli Punkalaitumen Vanttilaan ajettava hollikyy-
dillä.

Porin mtkalla saatettiin viipyä kolmekin päivää. Tällöin yö-
vyttiin Raijalassa, joka on Lauttakylästä eteenpäin. Myös Vant-
tilassa ja Oripäässä oli kortteeripaikkoja, joissa hyyryä vastaan
sai yösijan ja sopi myös ostaa kahvia ja sahtia. Porissa oltiin
kauppiaitten majataloissa yötä.

Tmpereelle kulki maantie nykyistä reittiä. Talvella ajettiin
Kehrolta vesiä ja soita pitkin Vesilahden Narvaan, sieltä Laukon-
selän yli Laukkoon ja täältä Pyhäjärveä Pitkäänniemeen, Pyyni-
kille ja Tampereelle.

Helsinkiin mentiin niinikään nykyistä tietä, eikä talvella ol-
lut juuri muuta oikaisua kuin Loppijärven jää.

Hämeenlinnaan ajettiin Kalvolan Lintumaan kautta Ohtis iin,
Iittalaan ja Kutisten Kankaanpään kautta Isolle tielle. Hämeen-
linnan matkalla yövyttiin tavallisesti maataloissa kaupungin lä-
hettyvillä.Hämeenlinnan kauppiaitten majatupia näyttävät urja-
laiset vähemmän käyttäneen.

Tiet olivat yleensä hankalia kulkea, toisaalta suurten mäkien
ja muun huonon kunnon vuoksi, toisaalta sai pelätä rosvoja.
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Jotkut paikat ovat erikoisesti jääneet muistiin näiden seikkojen
takia. Niinpä Kurjenahde ja Satiaismäki jossain Turun tienoilla
olivat sangen pahat ajaa. Tampereentiellä taas Lempäälässä
Kuljuntaipaleella oli tunnettu rosvojen oleskelupaikka.

Pitäjän omat kulkuyhteydet olivat varsin huonoja vielä vii-
me vuosisadan puolivälissä. Jotkut kylätkiri olivat vailla ratas-
tietä, takamaa-asutuksista puhumattakaan. Kehrolta täytyi
esim, ruumiit viedä koivurimojen päällä kantamalla kirkolle.
Annulasta kuljettiin selkähevosella muihin kyliin. Kuitenkin jo
1870-luvulla oli Annulasta kulkenut ratastie. Kehrolta muuhun
pitäjään johtava maantie on nykyäänkin vielä perin huono.

Taloilla, jotka olivat syrjemmässä maantiestä, saattoi olla
joku rataskorju tien varressa, ja sinne paremman tien luo kul-
jetettiin raskaamrnat tavarat reellä.

Teidenteko kuului taloille, mutta paljoa ei teitä hoidettu.
Rutajärven talvitie viitoitettiin Urjalankylän yhteisistä metsistä
otetuilla karahkoilla. Tällaisia yhteismaita Rutajärven tienoilla
olivat Kormundinniemi ja Vohlissaari.

Ajo n e u v 0 t. Ajoneuvot, joilla huonoja teitä piti kulkea,
eivät nekään suinkaan olleet ensiluokkaisia. Vielä 1850-luvulla
ainakin käytettiin puuakselisia rattaita. Pyöräin vanteet tällöin
saattoivat olla vielä koTmijatkoisia. Tätä ennen oli tehty raudat
pyöräin ympärille jopa kudesta kappaleesta. Rovasti Hällforsista
kerrottiin, että hän muuttaessaan Ikaalisista Urjalaan - mikä ta-
pahtui v. 1833 - toi mukanaan seppä Renforsin, joka osasi tehdä
pyörän vanteen yhdestä kappaleesta. Tästä lähtien alkoi taito
levitä pitäjään.

Rattaan rasvana käytettiin ennen tervaa ja sen vuoksi kul-
jetettiin matkoilla mukana tervapyttyä aisan nenässä tai rattai-
den akselissa riippumassa.

Linjaanirattaita teki Urjalassa alkuun Hunningon pappa
luultavasti 1860-70~luvulla. Hänen isänsä oli todennäköisesti
Ruotsista muuttanut taitava seppä, jonka takoma on mm. Urjalan
vanhan sakastin ympärysa'ita.

Reellä kulkeminen kävi helpommin kuin rattailla. Mutta
vanhempina aikoina ei reenanturassakaan vielä käytetty rautaa.
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Taloilla oli erityisesti kirkkoreki ja markkinareki. Jälkimmäi-
nen oli muuten saman mallinen kuin kirkkoreki, mutta suurempi.

K a u p u n kim a t k a t. Vielä 18S0-60-luvuilla oli Turku
urjalaisten pääasiallisin kauppakaupunki. Ainakin kerran vuo-
dessa varustivat talot kuorman kauppatavaraa matkatakseen Tur-
kuun noutamaan taloudessa tuiki välttämätöntä suolaa ja muita-
kin tavaroita, joita ei saanut muualta kuin kauppapuodeista.
Pikkuasujat, joiden ei itse kannattanut lähteä pitkälle kaupunki-
reisulle, antoivat asiansa toisten toimitettavaksi.

Turussa käytiin yleisesti markkina-aikoina. Kuuluisirumat
olivat ehkä syysmarkkinat, 18 p:nä syyskuuta. Heikin-, Antin-
ja laskiaismarkkino'illa myös paljon käytiin. Markkinain väliai-
kanakin kyllä myös 'lähdettiin matkaan, milloin tarve vaati ja
aikaa oli. Yleensä sovitettiin matkat yhteen, niin ettei juuri ku-
kaan lähtenyt yksin ajamaan kaupunkiin turvallisuutta ja haus-
kuuttakin silmällä pitäen.

Talvisaikaan piti pitkille matkoille lähtijöiden varustautua
hyvin, sillä reessä ei suinkaan ollut lämmin ajaa, etenkin kun
talvet olivat ennen tavallisesti paljon kylmempiä kuin nykyään.
Luntakiri oli kovasti, niin että matka viipyi sen takia. Eräänä
talvena 1870-luvulla tiesivät Helsingissä käyneet kertoa, miten
matkamiehiä oli paleltunut lumeen kuormiensa viereen, kun ei-
vät päässeet eteenpäin.

Vielä 1800-luvun puolivälissä käyttivät isännät kaupunki- ja
markkinamatkoilla juhlallisia pukimia. Heillä oli jalkoihin asti
ulottuva laaja villainen päällysvaate. jossa oli olkapäiden alapuo-
lelle roikkuva klahvikaulus. Kolme syltä pitkä punainen huivi
kiedottiin kaulaan ja vyötäisille. Päässä oli korkea vilttihattu,
johon oli virkattu punaiset koristeet. Tällaisia vaatteita eivät
enää nykyään elävät vanhukset ole käyttäneet, paitsi mitä joku
»turanni» humalapäissään esiintyi markkinoilla vaarivainaansa
pukimissa, jolloin kaikki luulivat häntä joksikin mahtavaksi her-
raksi.

Myöhemmin käyttivät matkamiehet tavallisesti lammasna-
halla vuorattuja turkkeja
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Evästä kuljetettiin matkailla lukollisessa reisuvakassa, joka
oli valmistettu haavasta painamalla. Hevosta varten otettiin hei-
niä ja kauraja mukaan. Heinäpussit olivat suuria kolm'ilevyi-
sestä kankaasta tehtyjä,

Isommista taloista saattai tulla parikin hevoskuormaa ker-
ralla tavaraa kaupunkiin vietäväksi. Tällöin pääsivät rengitkin
mukaan; yleensä suoritti isäntä kaupunkimatkat. Jos tällä ali tai-
pumusta juoppouteen, saattai emäntä lähteä mukaan tai vieläpä
teki koko matkan yksin. Takaisin palatessa kaupungista vallan-
kin näet miehet käyttelivät usein runsaasti väkijuomia ja silloin
olli koko kuorma vaarassa. Talojen lapset tietysti myös silloin
tällöin joutuivat tekemään kaupunkimatkoja ja välistä pääsivät
pikkupojatkiri mukaan vartavasten kaupunkia katsomaan.

Metsäntuotteet olivat runsain vientitavara. Turkuun kulje-
tettiin parruja, piiruja, lankkuja, tuohia, parkkia ja potaskaa,
jota keitettiin tuhasta. Pitäjän rtäosissa, tunnetun tervapitäjän
Kalvolan rajoilla, lienee jankun verran poltettu tervaa Turkuun
vietäväksi.

Parkki ja potaska olivat etupäässä köyhempieri kuljettamaa
tavaraa. Parkinmyynnistään on Urjala erityisesti ollut kuuluisa.
Tammelaiset sanoivat halveksien: »Urjalainen, kurjalainen, park-
kimaha». Mutta urjalaiset puolestaan väittivät tammelaisia park-
kimahoiksi, koska nämä muka veivät viljansa niin tyyten Tur-
kuun, että itse saivat syödä pettua.

Viljaa ei Urjalasta ale paljoa viety kaupunkiin. Isommat
talot möivät kotona ylijäämän, ja pikkutaloilta ei riittänyt mitään
myydä. Velkaantuneiden sanottiin rahan puutteessa kyllä kul-
jettaneen viljakuormia kaupunkiin.

Voita vietiin Turkuun vallankin syksyisin. Eikä sinne oi-
keastaan olisi kelvannutkaan muuta kuin kesävoi, mutta ktiiten-
kin kerättiin talven mittaan varastoon voita juuri Turkuun kul-
jetetiavaksi. Lehmät lypsivätkin ennen kovin epätasaisesti ja
vähän, niin että voita piti valmistaa ja varastoida, koska vain sen
vai tehdä. Karjanhaita oli näet kovin alkuperäisellä kannalla.
Keväisin olivat monin paikoin lehmät niin heikossa kunnassa,
että ne piti hevosilla kuljettaa laitumille. Annulan kylässä oli
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karjanruokaa kovin huonosti saatavissa, kun luonnonniittyjä oli
niillä paikoin vähän, eikä kylvöheinää käytetty. Annulaiset kä-
vivätkin Loimaalta ja Punkalaitumelta ostamassa rukiinolkia leh-
mänru uaksi.

Pellavaa ja vielä vähemmän hamppua ei Urjalassa ole vil-
jelty niin paljoa, että sitä olisi riittänyt myytäväksi. Ainoastaan
Kokon kulmilta kerrottiin viedyn joskus pellavia Turkuun.

Tärkein tuontitavara Turusta oli suola. Sitä tuotiin kerralla
niin paljon, kuin taloudessa luultiin vuodessa tarvittavan. Rauta
oli kaikki myös kaupungista noudettava, tarvittiin sitä sitten reen-
anturaan tai »viikattimen» teräksi, Sepät, joita tavallisesti oli
yksi joka .kylällä, eivät itse puolestaan lainkaan hankkineet ta-
koma-ainettaan, vaan oli asiakkaan se tuotava mukanaan. Muut
ostotavarat olivat vähemmän välttämättömiä, mutta Turusta ne-
kin noudettiin.

, Isoista taloista mentiin aina pitojen edellä .ostamaan kaupun-
gista pitotavaroita. Heinäajan edellä mentiin taas. heinäkalaa
hakemaan.

Tuliaisiksi tuotiin aina jotain, ainakin lapsille. Erikoista oli-
vat Turusta tuodut omenat. Nisusta ja ruskeata sokeria' (rinta-
sokeria) saivat lapset niinikään kaupungintuliaisina. Sokeri oli
suurta herkkua, eikä sitä paljoa kerralla annettu eikä usein:
nyrkinkokoinen pala saattoi kestää vuoden, vaikka talossa oli
kymmenen lasta. »Kun pienen kipenän sokeria sai, teki jo »kau-
heen passinkin», juoksi vaikka Urjalankylästä Laukeelaan», mi-
kä matka on n. 5 km.

Varsinaisen Turkutien varressa asuvat saivat miltei pitkin
vuotta nähdä »ylimaalaisten» kulkevan kuormineen kohti Tur-
kua. Suviaikana kuljetettiin myös suuria määriä kauppakarjaa.
Pysähdyspaikoissa tehtiin myös elukkakauppaa sekä ostaen että
myyden. Itse eivät urjalaiset kuljettaneet elukoita Turkuun.
Turkulaiset taas kävivät Tampereen markkinoilla ostamassa pik-
ku varsoja, joita sitten laumottain vietiin kotiin päin.

Humppilassa Urjalan rajoilla oli turkutieläisten varsinainen
yöpyrnispaikka ja sinne muodostui melkein kuin pienet markki-
nat. Sanottiinkin: »Mennään Humppilan markkinoille». Varsin-
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kin papuja 1. herneitä ostivat Leikkikankaan (Humppilan rajoilla
oleva kulmakunta) asukkaat Turuntien kulkijoilta. Humppilan
kylän taloista olivat varsinkin Kenni, Rukko ja Mikkola suosit-
tuja majapaikkoja.

Leikkikankaalla sijaitseva Nuutajärven kartanon torppa, Su-
vikrouvi, missä myytiin Nuutajärven oluttehtaan olutta, oli luon-
nollisesti tärkeä pysähdyspaikka, vaikka ei siellä juuri .yövytty.
Vastaavanlainen paikka talvitien varressa oli Väkkärän (nyk.
Tuulensuu) kulmalla, Nuutajärven etelärannalla sijaitseva Ali-
Krouvin tcrppa. Siellä oli kuitenkin jonkinlainen kaksikerrok-
sinen luhtirakennus, jossa matkamiehet saattoivat saada yösijan-
kino

Yleensä saivat asukkaat olla rauhassa, vaikka Turuntiellä
vallitsikin melko runsas liikenne. Jotakuinkin siivosti matkattiin
dsompaa häiriötä aikaansaattamatta. Porilaisten kerrottiin ker-
ran varastaneen Urjalankylän sepäitä heiniä. Kun miehet pala-
sivat samaa tietä, vaati seppä heitä tunnustamaan tekonsa, mutta
siihen he eivät taipuneet, ennenkuin seppä toi pajastaan tuliset
pihdit rattaille.

Samanlaisilla asioilla kuin Turussa, käytiin jonkun verran
myös pienessä Ra u m a n kaupungissa. Sinnekin kuljetettiin
lankkuja, parruja, piiruja, tuohia ja potaskaa. »Silakkakomento»
oli Raumalla hyvää, niin että sieltä sopi tuoda suolakalaa.

1870-80-luvuilla kukoistivat erityisesti P 0 r i n matkat. Puu-
laakit Porissa ostivat runsaasti lankkuja, joita talvikaudet sahat-
tiin metsissä. Torpparitkin ostivat talollisilta metsää lankkujen
tekoa varten - tuolhta ja parkkia oli heillä lupa kiskoa isän-
tiensä metsistä ilman muuta, toisinaan mainittiin tämä kontrah-
dissa,

Pikkutaloistakin saatettiin mennä useammalla hevosella yht-
aikaa P-oriin lankkuja viemään. Rahaa saatiin kovasti, kun lank-
kuja ostettiin Porissa ihan kilv~n. Isännille »pistouvattiin» ihy-
vin ja käskettiin aina vaan tuomaan lisää. Tupakkia ja »lankku-
piippu» oli vielä -tapana antaa kaupan päälle rahoja maksettaessa.

Luonnollisesti toimitettiin nyt puotiostoksetkin Porissa.
Kauppiaitten majataloissa tehtiin kaupat puhdetöiksi. Matka
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kesti kumminkin kaksi paivaa, ja kyllä »porvarit» (kaupungin
kauppiaat) olivat aina huutamassa, että »kyllä heille pääsee yöks».

Silakoita ostettiin suoraan laivoista rannassa. Jotkut toivat
mukanaan niitä niin paljon, että möivätkin kotokulmilla.

Mikäli HeI s i n g i s s ä käytiin Urjalasta, vietiin sinne etu-
päässä vain elukoita suvella ja talvella taas lihakuormia. Joskus
vietiin heiniä. Rautatien valmistuttua kuljetettiin tavarat ju-
nalla, ja ihmiset menivät hevosella. Myös voita vietiin tiinuissa
Helsinkiin, y.m. torilla myytäväksi kelpaavaa.

H ä m e e n Iin n a ja T a m per e ovat olleet urjalais-
ten varsinaisia markkinakaupunkeja myöhemmällä ajalla vallan-
kin. »Ammattimiehet» ovat kyllä kulkeneet laveammaltakin
markkinoimassa.

Sittemmin kun merikaupungit alkoivat menettää ensisijaista
merkitystään sisämaan pitäjien kauppapaikkoina, alkoivat urja-
laiset suuremmassa määrin käyttää läheisiä Hämeenlinnaa ja
Tamperetta yleensä kauppamatkojensa päämääränä.

Hämeenlinnaan on pitäjän itäosista tehty jonkin verran suo-
lamatkoja myös varhempinakin aikoina.

Hämeenlinnassa käytiin syysmarkkinoilla. Tampereella pi-
dettiin useampia markkinoita: oli loppiais-, Antin-, pääsiäis- ja
juhann usmar kkinat.

Hämeenlinnaan mentiin paljon hevoskauppoja varten. Elu-
koita sinne myös vietiin, sekä talvisaikaan lihaa, ja kysyntä oli-
kin suuri venäläisen sotaväen tarpeita varten.

Viljaa, heiniä, perunoita ja voita kuljetettiin niinikään sekä
Hämeenlinnaan että Tampereelle markkinoille ja muutenkin to-
rille. Ajurit ostivat kummassakin kaupungissa runsaasti heiniä
torilta.

Kotopolton aikana vietiin ainakin Hämeenlinnaan Urjalan
taloista viinaa, samoinkuin Turkuunkin.

Kaloja kuljetettiin myös jonkun verran ennen vanhaan kau-
punkiin Urjalasta. Vanhajärvioli sangen kalarikas ja samoin
Kokkojärvi. Rutajärvestä sanottiin kanssa aikoinaan· saadun
kuorretta, jopa niinkin paljon, että koko Urjalankylä haisi kuor-
reilta. Niitä pyydettiin sekä yhteisillä että yksityisillä nuotilla.
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Nykyään on Urjalassa kalansaanti yleensä huonoa. Vanhajärvi
on kokonaan kuivattu ja Kokkojärveä runsaasti laskettu. Ruta-
järvestä taas sanotaan, että siinä on liian paljon vettä, »kaloja ei
saa kii». .

Oli tapana, että kun joku ensi kertaa meni markkinoille tai
ehkä muutenkin kaupunkiin, piti hänen ostaa »härkikannut».
Täytyi kaupungissa tarj:ota toisille kannu viinaa.

Tampereella oltiin yötä kauppiaiden majatuvissa, tavallisesti
etenkin Lindstedtillä ja Helmisellä. Niissä vietettiin hauskasti
iltaa, »oltta juotiin ja tanssattiin», mutta välillä myös tapeltiin.
Varkaita sai majapaikoissa varoa. Kauppiailla oli tallit, joihin
:mahtui 4-5 hevosta, muut hevoset olivat pihalla, jonka portit Iu-
kittiin yöksi, jalkamiehiä varten vain oli pikkuportti auki. Hel-
misellä oli kolme huonetta matkamiehiä varten. Yhteen aikaan
piti Helminen myös viina- ja rommikauppaa. Lindstedtillä oli
taas olutkauppa. - Juhannuskylässä ja Hatanpään sepällä oli
toisilla tapana yöpyä.

Markkinoille menivät monet vain hevoskauppoja varten ja
rnenivätpa jotkut nuoret miehet vartavasten tappelemaan. Ur-
jalankylä olikin kuuluisa tappelijoistaan. Sanottiinkin, ettei Ur-
jalankylästä »sataan vuoteen mies linnasta loppunut». Annulan
ja Kokon kyläin miehet tulivat välistä joukolla Urjalankylään
tappelemaan. Salmen kylästä sanottiin kuitenkin kuuluisimpien
markkinamiesten olleen.

Markkinoilla olivat kaikki oman paikan miehet »yhtä miästä
kuin suret», jos tappelu syntyi. Yleensä oli kylässä hyvä sopu,
»jos joku naapuria nappas, ei oUu hyvä kylään mennä».

Hevoskaupoissa olivat vallankin asikkalaiset, hollolaiset ja
lahtelaiset tunnetui:mpia huijareita. Myös tiedettiin Parkanosta
ja Karviasta olleen sellaisia, jotka »ottivat vaikka ilmankin he-
vosen». Monenlaisia konsteja tehtiin, että hevonen vain olisi
saatu mahdollisimman pulskan näköiseksi. M. m, saatettiin lei-
kata reikä hevosen jalkaan ja työntää pilli lihan ja nahan väliin,
kun siihen puhallettiin, pullistui hevonen Iihavaksi. Eräs urja-
Iainen puolestaan oli kerran Hämeenlinnassa laskenut yöksi he-
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vosensa herrasväen puutarhaan, ja hevonen söi itsensä täyteläi-
seksi, ja omistaja sai suuren voiton.

M a.a s e utu m a r k k i n a t ja tor i p ä iv ä, t. Syys-
kuussa pidettiin ennen Toi j ala s s a eläinmarkkinoita. joilla
Urjalasta paljon käytiin. Toiset markkinat Toijalassa olivat ke-
väällä, mutta ne eivät olleet niin suositut kuin syysmarkkinat.

Toijalan markkinoilla myytiin kynä muutakin kuin elukoita,
m. m.. voita veivät urjalaiset sinne. Kaupunkien lahtarit kävivät
Toijalassaostelemassa teuraseläimiä, Ruusunperikin (kuuluisa
juutalainen karjakauppias Rosenberg) Hämeenlinnasta oli taval-
lisesti siellä.

Pienemmistälkin taloista vietiin kumminkin sonni joka vuosi
markkinoille joko Toijalaan tai Hämeenlinnaan.

Toijalan markkinat olivat nuorten huvittelupaikka. Sinne
menivät kaikki kylän nuoret, myös piiat ja rengit. Toijalassa
olikin syksyllä oikein pestuumarkkinat.

Markkinareisu saattoi kestää kolmekin päivää. Taloissa yö-
vyttiin. Urjalaisten majapaikkoja olivat Kottila, Köyväri ja Jo-
kela, myös Toijalan kylän karvarin luona heitä asui.

Toijalan markkinat lopetettiin sittemmin, kun siellä tappe-
lussa lyötiin mies heinäseipäällä kuoli'aaksi.

F 0 r s sas s a pidettiin, tehdas yhdyskunnan alettua kasvaa,
toripäiviä joka viikko. Sinne veivät urjalaiset perunoita ja voita.
Forssan värjäriltä ostetti'in »mustaa puuta» kotivärjäykseen. -
Kaikki eivät kuitenkaan Urjalassa tyytyneet kotona värjättyihin
kankaisiin ja lankoihin, vaan saattoivat välistä kyläkunnan nai-
set tehdä yhteisen matkan jalkapatikassa Tampereelle värjäriin.
- Ainakin 1880-luvulla oli jo Urjalassa kaksi ammattivärjäriä,
He olivat kumpikin kirkonkylässä Laukeelassa, Aspengren oli
oikein opinkäynyt värjäri, mutta »ämmävärjäri» oli itseoppinut
ja hänellä olikin monia konsteja.

Onpa Urjalassa ollut yhteen aikaan omatkin markkinat.
N u u taj ä r velI ä pidettiin lasitehtaan alueella 1870-luvulla
kerran kuussa markkinoita,' mitkä olivat sangen suuri tapaus
pitäjässä.
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Kaikki, jotka vain voivat, menivät »pruukin markkinoille».
Lapsetkin pääsivät sinne tavallisesti vanhempiensa mukana. Sin-
ne tuli väkeä toisistakin pitäjistä ja lähikaupungeista rrhkama-
kauppiaita. Kuka tahansa sai panna pystyyn puodin markki-
noille, ei tarvinnut maksaa mitään tonttirahoja. Markkinapai-
kaIla ei kyllä ollut mitään myymäkojuja, vaan kauppiaat saivat
kukin järjestää myyntinsä, miten parhaaksi näkivät.

Mutta ku;" Nuutajärvellä oli oluttehdas. kävivät markkinat
ymmärrettävästi levottomiksi. Olut kun oli suoraan tehtaalta
ostaen' halvempaakiri kuin kestikievareista, ja sitä myytiin paljon
sekä korittain että pullottain. Markkinoilla syntyneiden tappe-
luiden vuoksi lakkautettiin 'ennen pitkää koko markkinoiden pito
täälläkin.Siel1ä olikin välistä ollut oikein »suuret sorat».

Sitten kun oluttehdas vuorostaan lopetettiin, aloitettiin mark-
kinat jälleen, tosin vain vaatimattomasti toripäiväin muodossa.
Markkinoiden uudelleen alkamiseen vaikuti suureksi osaksi työ-
väen tahto, Omilta markkinoilta sai teihtaan väki sopivasti ruo-
katarpeita,

Vii n a n käy t ö s t ä. Viinankäyttö liittyi sangen läheisesti
kaupunkimatkoihin. jopa vientitavaroihinkin, joten sitä on syytä
tarkemmin käsitellä.

Kotipolton aikana kulki oikein erityisiä »viinaprännäreitä»
polttamassa taloissa viinaa, joissa ei itsellä ollut ketään, joka olisi
polttajaksi sopinut, Tähän toimeen tarvittiin varmoja vanhem-
manpuoleisia ihmisiä, jotka malttoivat ja jaksoivat valvoa koko
ajan »prännissä», mistä ei saanut yhtään kesken poistua. Yleisesti
suorittivat viinanpolttca talojen vanhatpiiat.

Kun viina oli valmista, ,saivat talon piiat ja rengit jakaisia,
Renkien osuus ei kyllä aina riittänyt heidän kulutukseensa, vaan
he ostivat lisää isänniltä ja piioilta.

Se viina, mitä ei kotona tarvittu, vietiin kaupunkiin, Rik-
kaammilla taloilla 011oikein suuria »potelipulloja», pienemmillä
taas puisia tynnyreitä, joissa, viinaa kuljetettiin Turkuun ja Hä-
meenlinnaan pääasiassa. Kaupungeissa, myytiin viinaa paitsi to-
rilla myös välistä kauppiaillekiri.
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Usein polttivat talot yli ajan tai liian suurella pannulla, mo-
lempiin seikkoihin nähden oli kyllä tarkat määräykset. Nimis-
mies kyllä valvoi', ettei tällaista olisi tapahtunut, ja tarpeen vaa-
tiessa sinetöi ja takavarikoi pannut. Salmen kylän Kristerin ta-
lon aitassa säilytettiin takavarikoituja viinapannuja.

Vielä v:n 1866 jälkeen yritettiin piiloitel1a viinapannuja ja
harjoittaa kiellettyä kotipolttoa, Mutta nyt piti kuitenkin yleensä
tuoda viina kaupungeista. Väliin voitiin tuoda taloon sellainen-
kiri ynnyri viinaa, joka veti 25 kannua, Joka vähemmällä kuin
tynnyrikaupalla toi viinaa, kuljetti sitä tavallisesti puisissa oma-
tekoisissa astioissa, joita oli kahta lajia: leili ja putina (leili oli
melkein ympyriäinen ohut astia, jossa oli pohjat sivuilla, putina
oli taas niinkuin ylöspäin kapeneva pystytynnyri), näitä astioita
käytettiin paitsi matkoilla yleisesti myös töissä mukana eväskal-
jan ja .piimän säilytysastioina,

Paitsi viinaa ja muita varsinaisia väkijuomia, käytettiin myös
n. s. »varikotaikinaa» päihdytysaineena. Se tehtiin veteen ru-
kiinimelistä ja sitten hapatettiin ruisleivän puolikkaalla; valmiina
se oli makeaa ja voimakasta. »Varikotaikinaa» käytettiin, var-
sinaisesti ravintona, ja »sillä kansa niin priskiä olikin, kun se sitä
söi». Mutta kun »varikotaikina» oli parin viikon vanhaa, niin
se oli jo niin väkiintynyttä, että meni päähän, ja silloin miehet
saattoivat käyttää sitä viinan verosta.

K i e r t ä v i ä 0 s taj i a. Elukoita ja lihaa ei tarvinnut
aina itse viedä kaupunkiin, jos ei muuten halunnut, sillä pitäjässä
kierteli runsaasti karjanostajia ja »lihaporjareita», jotka ostivat
lihaa.

Kuuluisin karjanostaja Ruusunperi ainakin kävi tämän tästä
renkeineen elukoita keräämässä. Rengit lahtasivat elävät sitten
määräpaikassa, minne myyjät olivat ne sopimuksen mukaan kul-
jettaneet.

»Lihaporjareita» tuli m, m. Kokemäeltä. Heiltä sab välistä
ostaa kahvia, jota he toivat mukanaan Porista,

Urjalassa on länsiosassa pitäjää aina: harjoitettu vuohenhoi-
toa, mutta koska vuohenliha huononpuoleisena ei oikein tahtonu't
mennä kaupaksi, täytyi toisten myydä sitä vääryydellä Iampaan-
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lihana, joksi ostaja sitä helposti luuli, kun vain elukan häntä oli
otettu pOIS.

Olipa joku lahtari omanpaikkalainenkin. Riutan ku1malta
kotoisin oleva Välimäen Karoliina kuljetti aikoinaan paljon elä-
viä Helsinkiin. Hänellä oli tavallisesti aina mukanaan joku mies,
sillä ei nainen uskaltanut kulkea yksinään paljon rahaa muassaan.

Voita keräsivät kiertävät ostajat niinikään. Tätä harrastivat
myös paikkakuntalaiset. Virstan Kustaa m. m. oli urjalainen
»voivonka», joka tiinun kanssa kulki voita ostamassa. - Voiper-
vareiksi kutsuttiin myös niitä, jotka ympäri pitäjää keräsivät voi-
ta ja veivät Turkuun.

Konki Honkolan kulmilta kokosi voita ja kuminoita kaupun-
kiin viedäkseen. Hän harjoitti vaihtokauppaa antaen sillejä,
marjaviiniä y. m, puotitavaraa voin vastineeksi. Myös vilijaa otti
hän varastoon, ja emännät saattoivat viedä isänniltään salaa vil-
jaa Konkille huushollitarpeita saadakseen.

Rahdinajo ja muut tilapäiset ansiokei-
no t. Nuutajärven lasitehtaan rahdinajo oli hyvä ansiokeino
sekä talollisifle että torppareille.

Siihen aikaan, kun »pruuki oli hyvässä voimassa» vielä 1870-
luvullakin, riitti sieltä ajoa ynrpäri vuoden hyvin runsaasti. Ei
tarvinnut muuta kuin käydä »tinkaamassa» etukäteen kuorma.

Lasitehtaalta vietiin suuriin laatikkoihin pakattuja ikkuna-
laseja kaupunkeihin ja pulloja oluttehtaisiin. Pullokuorma kä-
sitti 1.000 kpl. ja sai siitä 14 markkaa, lasikuormasta sai 15-20
markkaa. Kuormia kuljetettiin Turkuun, Poriin, Vaasaan, Kris-
tiinaan y. m. Oluttehtaita oli vähän joka kaupungissa.

Toisinaan sai tuoda palatessa tehtaalle toisen kuorman: lasi-
sisantaa, kalkkia, suudaa y. m. Siitä sai sitten taas eri maksun.

Torppaeien velvollisuuksiin myös kuului rahdinajo, Taval-
lisimmat päämäärät Nuutajärven ja Honkolan torppareilla olivat
Helsinki ja Turku sekä Hämeenlinna ja Tampere. Kahteen en-
sinmainittuun teki matka koko »reisun», Hämeenlinnan ja Tam-
pereen matkat taas vastasivat puolta »matkareisua». Varhai-
sempina aikoina muistetaan käydyn pitemmilläkiri matkoilla:
Loviisassa, Vaasassa, Kristiinassa ja Mikkelissä. Pappilan torpille
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kuului kolme »reisua», kuorma käsitti 45 tynnyriä" ja matka teh-
tiin Turkuun, Tampereelle ja Poriin. Talojen torpparit tekivät
kaksi »reisupäivää» ja isompien kolmekin. »Reisupäivät» sai kor-
vata tavallisilla työpäivillä.

Paljon käytetty rahankeino oli halkojenajo Nuutajärven ruu-
kille. Siihen aikaan, kun Nuutajärvellä valmistettiin ikkunala-
siakin, tarvittiin siellä paljon polttopuuta ja talolliset hakkautti-
vat suuria metsäaloja puhtaaksi ja ajattivat halot Nuutajärvelle.

Keinutuolien teko on meidän päiviimme asti ollut huomatta-
va ansiokeino Urjalassa. Tosin se rajoittuu vain muutamiin ky-
liin pitäjän itäosissa. Pääasiallisemmat keinutuolimestarit ovat
aina olleet Salmen, Annulan ja Huhdin kylissä.

Ensimmäiseksi keinutuolien tekijäksi muisteltiin Keikun
Jannea, joka ainakin jo 1870-luvun alkupuolella teki Urjalassa
keinutuoleja. Hän oli Somerolta kotoisin ja sittemmin joutunut
vankilaan, jossa hän oppi keinutuolien teon, mitä hän sitten Ur-
jalaan muutettuaan rupesi harjoittamaan ammattinaan. Vähitel-
len alkoivat monet muut niinikään tehdä keinutuoleja, ja tästä
kehittyi paikallinen teollisuus.

Keikun Janne kuljetti jo hevosellaan tuoleja kaupalle »yli-
maahan», kuten sitten muutkin keinutuolimestarit. Pitäjään le-
visi »keinutuolimuoti» heti, jokainen halusi itselleen keinutuolin.
kaikki pikkutönöjenkin asukkaat.

Tuoleja myytiin sekä maalattuina että maalaamattomina.
Jälkimäiset kelpasivat paremmin, koska ostaja silloin helposti
näki, oliko tehty hyvää työtä. Tuolit tehtiin koivusta, ja siksipä
juuri 'kilntyikin tämä ammattiala pitä!jän itäosiirr, joissa on run-
saammin koivumetsiä (entisiä kaskimaita) kuin muissa kylissä.

](' i e r t ä v ä t k a u p pia a t. K!iertä'Vistä kauppiaista
olivat yleisimpiä »laukkuryssät». He kulkivat reppuineen ympäri,
pitäjää peläten kuitenkin kruununmiehiä ja koettaen heitä kart-
taa. Kerran oli Honkolan kulmalla nimismies ottanut »ryssältä»
repun, mutta Honkolan amiraali käski antamaan sen takaisin
ja sanoi: »Ei saa ottaa ryssän reppua, ryssä parka itkee». Ja
Honkolan läänissä saivat tästä lähin »reppuryssät» kulkea va-
paasti. Muualla saattoivat asukkaat piilotella »ryssiä» pimeissä
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paikoissa riihissä ja luhdeissa, jos tiesivät kruununrniehiä olevan
lähitienoilla.

Kun »laukkuryssät» kuljeskelivat vuosikausia samoilla seu-
duilla, kuten esim. Nuuska-Mik'ko, tulivat he vähitellen niin tu-
tuiksi kuin naapurinmiehet, ja mielellään heiltä ostettiin tavaraa,
kankaita parhaasta päästä. Kuitenkin oli »ryssä» siinä maineessa,
että hän :helposti pettää joko rahassa tai tavarassa, »ei ryssä tunne
rehellisyyttä». Yksinkertaisimmille möivät he satiinia silkkinä
ja hulpioreunasta mitatessaan he venyttivät kankaan pitemmäksi,
kuin mitä se todellisuudessa oli.

»Reppuryssät» ostivat itse puolestaan nahkoja ja
hiuksia, jotka viimeksimainitut olivat kovin haluttuja ..
ryssä kovasti makeili, kun naisella pitkän tukan näki».

Toiset »ryssät», n. s. harjurit, ostelivat sianharjaksia, Heillä
oli monikerroksisissa laatikoissa selässään kaikenlaista pientä
rfhkamaa, jota he samalla myyskentelivät, kun kiersivät har-
jaksia keräilemässä.

Viipurilaisilla, jot'ka rataskelillä ajelivat nelipyöräisillä
vankkureille ja talvella suurella reellä, oli ruukkutavaraa ja
posliiniastioitakin sekä hihnoja, ruomia y. rn, hevosenlealuja ja
ennenkaikkea viipurinrinkilöitä ja renikoita sekä kukkopillejä.
Viipurilaset möivät myös kovasimia. - Myös teiskolaiset 'kulki-
vat kovasimia kaupalla, he kun saivat omasta pitäjästään kovasin-
kiveä. Isot tahkokivet piti tuoda sensijaan kaupungista.

Keväisin ja syksyisin kierteli Urjalassa runsaasti kalakaup-
piaita. Heillä oli isot kopat täynnä silakoita ja etenkin norsseja,
Isommat talot ostivat myös siikoja ja muita ·hieno~ia kaloja.
Kalakauppiaita kulki niin paljon, että yhdessä talossa saattoi jos-
~us olla viikon ,sisään kolmisenkymmentäkiri norssikauppiasta
yötä.

Lumppurit keräsivät lumppuja ja vaihtoivat niihin kahvia,
.jota mitattiin »[umpran» mitalla. Kaikenlaista pientä rihkama-
tavaraa heiltä myös sai lumppujen vastineeksi. Lumppurit ko-
kosivat lumput johonkin yhteen paikkaan, josta ne sitten reki-
kelillä kuljetettiin pois.

naisten
»Kyllä



96

U r ja 1a n en s i m mä i s ,e t k a u pat. Vanhin kaup-
pa Urjalassa oli Janssonin puoti kirkolla Laukeelassa. Se perus-
tettiin jo 1860-1uvun alkupuoliskolla.

Pitäjäläiset kuitenkin, vaikka puoti oli perustettu, kauan ai-
kaa toimittivat mieluummin ainakin suuremmat ostoksensa vielä
kaupungin kauppiailla. Maanpuodissa olivat hinnat kalliimmat,
mikä johtui kuljetuskustannuksista, eikä maalta tietysti kaikkea
saanutkaan, ja kaupunkiin oli muutenkin usein asioita: tavaroita
piti viedä myytäväksi, ja esim, Hämeenlinnaan oli kuljetettava
vakanttiviljat.

Janssonin »puoti» oli ainakin alkuaikoina pyhäisinkin auki,
niin että kirkossakävijät saivat suorittaa ostoksia, »palvelivat us-
kollisesti [umaliaan ja toimittivat maalliset asiansa ja». 1870-
luvun jäJIkipuoli~kol1a ei luultavasti enää pidetty kauppaa auki
muuta kuin arkipäivinä.

Ajan mittaan rupesi Janssonin puoti kannattamaan kovasti
hyvin. Hän avasi myös rommikaupan ja lopulta »rikastu niin
mahtavasti, ettei viittiny enää pitää puotia».

Pian tämän Urjalan ensimmäisen kauppapuodin perustami-
sen jälkeen avattiin Nuutajärvellä myös kauppa. Tämä tapahtui
ensi sijassa »pruukin takia».

Urjalankyläänkin perustettiin jo n. v. 1870 kauppa. Sen
aloitti Kalle Ojanen, Tuorreen talon poika omasta pitäjästä.
Kauan ei hän pitänyt kauppaa, vaan jatkoi sitä hänen veljensä.
Hän teki kaikenlaisia lääkärintöitä sivutoimenaan. Myöhemmin
oli hän valtiopäivämiehenäkin.

K a h v i n käy t t ö. Kahvia on Urjalassa käytetty nykyis-
ten vanhusten muistin ajan, joskin alkuun vähemmässä määrässä,
mutta aina joskus sitä kuitenkin tuotiin kaupungista,

Ainakin jo 1800-luvun alulta on juttu, miten Astalan taloon
(Urjalankylässä) oli tullut joku matkustavaineri herra, joka an-
toi emännälle raakoja kahvipapuja kahvin keittämistä varten, ja
olipa rhänellä antaa kahvipannukin lainaksi. Emäntä »prositti
kovalla valkeella» koko aamupäivän ,Papuja ja ihmetteli, kun ne
eivät kypsyneet lainkaan. - Tämän mukaan ei siis tällöin vielä
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talossa, joka muuten oli kylän ja pitäjärikin huomattavimpia, ol-
lut kahvia käytetty ollenkaan.

Vihtori Rakennuksen äiti sai ensimmäisen kerran kahvia,
20-vuotiaana (n. v. 1835) palvellessaan Savikosken Poutalassa
(Urjalan naapuripitäljässä Kylmäkoskella), minne oli muuttanut
Hattulasta hallitus, joka toi kahvipannun mukanaan. Kahvi
maistui pahalta ensikertalaisen suussa, ja hän kaatoikin toisten
huomamåtta sen pakarin lieteen, söi vain sokerin.

Jo 1860-70.Juvuilla kyllä juotiin kahvia yleisesti, mutta
esim. palvelusväelle annettiin vain 1-2 kuppia päivässä. Nuu-
tajärven kartanossa saivat piiat ylhden kupin, rengit kaksi, mutta
jossain Huhdin kylän talossa annettiin taas päinvastoin, miehille
vain kupillinen ja palvelustytöille kaksi kuppia.

Nisusta käytettiin varsin vähän, eikä sitä kotona juuri mis-
sään leivottu, kaupungista ostettiin ja säästettiin vieraitten va-
ralle. Jotkut naisihmiset leipoivat kotonaan korppuja ja peh-
meitäkin nisusia, niin että heiltä sai mennä ostamaan. Urjalan-
kylässä m. m. Perttulan Liisa valmisti ja möi viidenpennin ni-
susia.

Ennen ö 1j y l a m p u n käytäntööntuloa oli monenlaisia al-
keellisia lamppuja, m.m, poltettiin kupissa oravantalia. Kun sitten
öljylamppuja tuli, oltiin niidenkin käytössä aluksi kovin säästä-
väisiä. Ensimmäinen öljylamppu sanotaan Urjalassa olleen pas-
torilla ja Huhdin Heikkilässä. Aleksanteri Vatilahden isä toi
1870-1uvulla ensimmäisen lampun kotiinsa Nuutajärven markki-
noilta.

Urjalassa on säilynyt muutamista muistakin uusista tava-
roista muistitieto, miten ne ovat levinneet pitäjään papiston tai
kartanoiden välityksellä.

Ensimmäinen he 1l i Urjalassa sanotaan olleen pappilassa.
'Ja papin kautta levisi myös uudenaikainenrattaanpyörän raudoi-
tusmenetelmä pitäjään, kuten jo on kerrottu.

Hei n ä s e i pää t tulivat Honkolan kartanon kautta. Sinne
toi pehtoori ensin mallin Ruotsista. Ensimmäiset heinäseipäät
olivat 9~appulaisia.

7
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Per u n 0 i t a ei alkuaan ollut muuta kuin kartanoissa. N.
v. 1815 oli Honkalan kartanon työnjohtajalla saajaiset (kun jo-
honkin oli syntynyt lapsi, toivat naapurit lahjoja, Ja tätä kutsut-
tiin saajaisiksi) .. -Kartanosta annettiin keiton verta perurioita,
jotka silloin vielä olivat harvinaisia. Työnjohtaja oli kuitenkin
kaukonäkönen mies, eikä antanut keittää perunoita, vaan säilytti
ne talven yli kevääseen, pani ne maahan ja sai näin oman peru-
nanviljelyksen alkuun.

KERTOJAT.

Ilolan vaari Leikkikankaalta. S. 1854.
Anna Jutila Annulasta. S. 1868.
Juho Kaivonen Urjalankylästä. N. 70-vuotias.
Iida Korpikaivo Pappilankylästä. S. 1862.
Suvikrouvin Aukusti Leikkikankaalta. S. 1868.
Liisa Laakso Annulasta. N. 90-vuotias.
Johannes Mattila Välkkilästä. S. 1877.
Vihtori Mäenpää Patetusta (Honkolan kylää). S. 1866.
Frans Nikkilä Urjalankylästä. S. 1867.
lida Nikkilä Urjalankylästä. S. 1867, k. 1937.
Vihtori Rakennus (ent, Kerell) kotoisin Kehrolta. S. 1864.
Kalle Rauta Urjalankylästä. S. 1872.
Oskari Rekunen Vahosista. 'N. 60-vuotias.
Oskari Rintala Pääskystä (Urjalankylää). S. 1852.
Kustaa Ruotiala Laukeelasta. S. 1854.
lida Soukko Urjalankylästä. S. 1854.
Vihtori Suominen Urjalankylästä. S. 1860.
Juho Tuomola Ikaalasta. S. 1872.
Amanda Uotila Urjalankylästä. S. 1867.
Heikki Valtonen Tuulensuusta. S. 1870.
Aleksanteri Vatilahti Urjalankylästä. S. 1866.
Amanda Vatilahti, kotoisin Ehvosta (Honkolan ent. torpparikylä). S. 1869.



Naisten ja tyttöjen vaateparsien
kehityksestä Urjalassa.

Kirj. Eila Koponen.

LASTEN VAATTEET.

Moni vanhan ajan ihminen ei osannut kertoa lasten vaatteista
ja varsinkin aivan pienimpieri pukimista muuta, kuin että heidän
ylleen pantiin, mitä vanhaa kulloinkin sattui olemaan, »Ei en-
nem mitää hoitoo piletty, työtä sillon täyty tehlä ja laps sai
kualta.»

Alle vuoden vanhan lapsen vaatteet.
Vuode. Vastasyntynyt sai olla ensin pari kolme viikkoa ko-

rissa tai sängyssä. Tämän jälkeen kori pestiin ja annettiin toi-
seen perheeseen samaan tarkoitukseen. Nyt lapsi siirrettiin keh-
toon vanhemman sisaren tuuditeltavaksi,

Kehdossa oli oljista tehty »matrassi» tai vain pelkkiä olkia
ja pieni tyyny. ,Kissankäpäliä, »villas- ja »ruavonpäitä» ym,
koottiin täytteeksi, muutamat panivat tilkkuja ja, jos oli, höyhe-
niäkin. Matrassin päälle tuli jokin kehdonmittainen »raiti»,
Jottei »toppatäkki» olisi tuntunut kovin karkealta, se tehtiin
usein ostokankaasta, esim, kirjavasta »karttuunista». Toisinaan
päällinen ommeltiin tilkuista. Karkeisiin musta- ja punaraitai-
siin »vaippoihin» ommeltiin vuori. Joillakuilla oli pyhä isin vie-
raiden tullessa kaksikin lakanaa.

Kapalo. Säärien vääristymisen estämiseksi lapsia pidettiin
7-8 viikkoa piukassa kapalossa, myös kädet joutuivat samaan
puristukseen. Kapalevarusteisiin kuului paita, iso vaippa, pieni
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riepu sekä kapalovyö, jolla muut kiedottiin kireään. Rispaan-
tuneet ja retkuiset syrjät joutuivat piiloon.

Vaippa. Koska vain poikkeustapauksissa hankittiin uutta,
moni köyhä sai olla tyytyväinen saadessaan yhdenkin, vanhasta
»saalista» tai jostakin muusta villaisesta tehdyn kapalovaipan.
Kaksi, joskus neljäkin oli tavallinen määrä. Kangas oli »pra-
nellia», »sarssia» tai neliniitistä liinaa, neliön syrjä 5 korttelia ja
vaipan v'äri mitä vain, harmaata, sinistä, jopa aivan tummaakiri.
Muutamat huolelliset äidit »pallistivat» »kehkivän» (= rispaan-
tuvan) pään.

Riepu. Pieniä »riapuja» piti olla useita, koska monta kertaa
päivässä oli kapaloitava eikä pyykkiä pesty suinkaan joka päivä,
kuivattiin vain välillä. Vanhat »ihoset» paidat revittiin rievuiksi.
Varakkaat, jotka käyttivät kahta, tekivät toiset vaipan, toiset
puolen metrin suuruisia. Tällöin saatettiin syrjät ommella »yllel-
luolen» punaisella langalla, etteivät risat roikkuneet. Mitään
erikoista määrää ei ollut, 6-7 riitti kumpiakin, mutta köyhillä
oli vain muutama kappale.

Kapalovyö. Niiden, jotka osasivat ja joiden kannatti, teki-
vät kapalovyön samasta kankaasta kuin vaipankin n. 10 cmm le-
vyiseksi ja 3 kyynärän pituiseksi. Toiseen päähän kiinnitettiin
kaksi nauhaa. Kumpaankin reunaan tuli leveä »palte».

Paita. Paitoja varattiin 3-4 kpl., joskus parikin vain. Ennen
ei käytetty ollenkaan ostokangasta, ainoastaan vanhaa kulunutta
liinaa. Vaikka sanottiinkin, ettei saa ennen ottaa miestä, ennen-
kuinosaa tehdä hänelle paidan, tuotti paljon yksinkertaisemman
lapsen paidan leikkaus monelle »trenkin muijalle» niin suuria
vaikeuksia, että piti käydä naapurissa leikkauttamassa. Paita oli
»ykspuinen», yhdestä kappaleesta. Eteen tuli halkoo Kaulusta ei
tehty, syrjä paltettiin, samaten hihansuut. Myös erilaista kan-
gasta voitiin käyttää paltteen asemasta. Sivusaumat ommeltiin
niin, että toinen omrnel joutui näkymättömiin. Paita kiinnitettiin
takaa nauhoilla.

Hämeenlinnassa aikoinaan palvellut hyvätuloisen lasinpuhal-
tajan vaimo ompeli ostetusta pehmeästä liinakankaasta takaa
aukiolevia paitoja. Näissäkin oli nauhat. Paitaan kuului vielä
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pitsireunainen tai koruommeltu »krai», kaulus. Hihansuut leikat-
tiin leveiksi ja ne koristeltiin samalla tavoin kuin kauluskin.

Myssy. Toisinaan käytettiin myssyjäkin. Näitä tehtiin pari
kappaletta ja ne säilytettiin seuraavalle lapselle, sillä joka kerta ei
hankittu uusia. Pitsillä tai samasta kankaasta leikatulla »krim-
sulla» myssy koristettiin. Yhtä hyvä oli vanha ja kulunut liina.

Tässä onkin mainittu kaikki, mitä pieneläjät jaksoivat ja
osasivat hankkia, mutta esim. edellämainitulla lasinpuhaltajan
vaimolla oli paljon monipuolisemmat varusteet.

Röijy. »Tröijy» oli joko puikolla neulottu tai jostain kan-
kaasta, pikeestäkin, ommeltu. Se kiinnitettiin takaa napein.
Aivan pienillä oli valkeita pumpulisia, mut!a isomrnilla villaisia,
pojilla sinisiä, tytöillä vaaleanpunaisia. Pikeestä tehtyjä tröijyjä
ei koristettu ollenkaan. Kaulaan tuli vain pieni »teräs» (= sisä-
puolelle käännetty tavallinen käännös).

Takki ja housut. Hän kertoi edelleen pukeneensa lapset ka-
palon jälkeen lyhyeen takkiin ja housuihin. Vyötärössä oleviin
nappeihin kiinnitettiin suuret housut, joissa oli valtavat »puntit»
ja halkeimet sivuilla. Takkeja ja liivejä täytyi olla 4 kappaletta
kumpiakin. Sinistä ja harmaata tyykikangasta, vanhoja housun-
puntteja ym. käytettiin aineksena.

Sukat ja tossut. Harmaat villasukat verhosivat jalkoja. Näitä
oli 4-5 paria. Joka parin suupuoleen oli neulottu sekaantumisen
välttämiseksi erilainen punainen raita. - Kotitekoisia vasikan-
nahkatossuja piti olla pari paria. Näiden päällinen leikattiin yh-
destä kappaleesta. Pohja oli samaa nahkaa kuin päällinenkin.

PääUysvaatteet. Lapsia ei viety ennen kesää ulos, siksi ei
tarvittu päällysvaatteita. Kesällä heidät kiedottiin isoon saaliin.

Olipa sentään jokunen sellainenkin äiti, joka ei odottanut
kesää, vaan toi lapsensa ulos korissa, kun nämä eivät vielä istu-
neet. Tällöin heidät voitiin pukea villaiseen myssyyn ja takkiin
tai muuhunkin saatavilla olevaan paksuun vaatteeseen.

Myssy oli sininen tai valkoinen. Neulottiin ensin pitkä kais-
tale ja pyöreä takalappu, minkä jälkeen nämä ommeltiin villalan-
galla yhteen. Lopuksi kiinnitettiin neulotut nauhat.
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Takin aineksiksi kelpasivat vanhat vaatteet. Se leikattiin
väljän röijyn tapaiseksi. Joskin »kauluri» lisättiin vielä ja kiinni-
pitimiksi eteen napit.

Mekko. Heti kapaion jälkeen useimmat sekä tytöt että pojat
saivat »mekon» tai »koltin». Jos oli käytetty välillä housuja, tytöt
puettiin mekkoon puolen vuoden ikäisinä. (Pojat pitivät edelleen
samoja housuja kaksivuotisiiri saakka, jolloin heille annettiin
miehekkäämmät housut.)

Kun lapsi alkoi ryömiä lattialla, hän sai olla omissa oloissaan.
Joskus, kun kovasti itketti, otettiin syliin. Enempää aikaa ei las-
ten hyväksi keritty uhraamaan.

1-15-vuotiaittern vaatteet.

Puku. Poikien ja tyttöjen ensimmäisten ikävuosien pukimet
olivat suurin piirtein samanlaisia. Kolme-, nelivuotiaina, jopa
seitsenvuotiaina pojat saivat vasta ensimmäiset housunsa. Siksi
pitikin vieraan kysyä, 'että »onks toi plikka vai poika», kun näki
vieraan lapsen. Tytöillä ja pojilla ei ollut housuja, »ei niitä housu-
tettu, koska sitä olis keriinny». Mistäpä pienille tytöille olisi
osattu muutama vuosikymmen takaperin housuja hankkia, kun
täysi-ikäiset naisetkaari eivät niitä tunteneet. Liivejä käytettiin
silloin tällöin. Pitkä rolhtiminen »paitarontti» oli yllä; myös sarsi
ja ostokankaatkin, kuten kretonki, flanelli ja tyyki tulivat kysy-
mykseen. Pari mekkoa oli kerrallaan, uusia tehtiin sitä myöten,
kun vanhat kuluivat. »Plikoilla pruukattiin vähän koreernpaa ja
pojilla pimeempää». Oli sentään toinenkin ero, jos oikein varta
vasten hankittiin uutta. Poikien »kolttiin» tuli koketti ja tyttöjen
»mekko» leikattiin »ykspuiseks» (= kimono). Mekkoon kiinni-
tettiin joskus vyö.

Sukat. Kun lapset alkoivat kävellä, pantiin jalkaan sukat.
Kulumisen estämiseksi pohjaan kiinnitettiin esim. nahkaliuska,
Lasten sukkia ei neulottu kylmästä ja kalseasta pumpulista vaan
aina villasta. Näitä tehtiin valkoisista tai värjätyistä langoista,
tavallisimpia -olivat kuitenkin harmaat sukat, jota oli yritetty elä-
vöittää värillisin langoin.
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Kengät. J alkineitten saanti riippui varallisuudesta. Muuta-
mat kävelivät jo viiden-, kuuden ikäisinä omissa jalkineissaan
tepasteltuaan sitä ennen tallukoissa, mutta ~htä monella oli tal-
vella lukusille vietäessä, ja silloin kuitenkin ykritettiin saada lap-
sillekin vaatteita, vain pohjistaan vahvistetut sukat ja pitkä mekko.
Oli niinkin köyhiä perheitä, että seitsenpäiselle lapsilaumalle ei
riittänyt edes yhtä yhteistä kenkäparia, joten heidän täytyi juosta
talvellakin ulkona jalkineitta, jollei jostain löytynyt »tallukasta»
tai »koipikasta». (Vuorotellen lapset saivat päälleen nahkatakin
käydäkseen ulkona ja ryömivät sisälle tultuaan Iämmittelemään
sänkyyn, jonka pääasiallisina vuodevaatteina olivat oljet. »Pris-
kejä» ihmisiä kuului vain tulleen). Vasta rippikouluun tehtiin
monelle ensimmäiset jalkineet.

Hiukset. Sitten kuin tukka oli ennättänyt kasvaa riittävän
pitkäksi, tehtiin jakauksesta alkaen pikkulettejä ja loput palmi-
koitiin takana yhteen. Yltyleensä letitetty oli »ryssämpiiskaa».
Jotain värillistä kangaskaistaa yritettin saada »piiskanna uhaksi».

NAISTEN VAATTEET.

Alusvaatteet.

Paita. Entisajan paita oli tukevaa tekoa. Metsäkulman tyttä-
rillä kuului tämän aineksena käytetyn niin karkeaa rohtimista,
että kangas oli kuin jäätä. Pyykissä sellaista oli peräti hankala
käsitellä.

Koko paitaa ei sentään valmistettu näin jäykästä ja paksusta
»vartista», »nelinuorasesta rohtimesta» tai »yksösestä», vaan ylä-
osaan, koska se useinkin joutui näkyviin, pantiin hienompaa kan-
gasta, enimmäkseen »aivinaista». Tälläista sanottiin »kivijalka-
pailaksi» tai »alaspairaksi», Niin yksinomaisesti sitä käytettiin,
ettei edes talonemäntien vihkipaita ollut yksimittainen ja hienojen
rouvienkin vaatevarastosta sen tapasi.

Kesäaikaisin nähtiin naisväen liikkuvan sekä kotiaskareis-
saan että pellolla pukeutuneina vain hameeseen ja paitaan, jonka
hihat ulottuivat kyynärpäihin. Pieni pysty kaulus kiinnitettiin
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napilla ja edessä olevaan halkoon ommeltiin vahvikkeeksi kapea
kangaskaistale.

Vuosisadan vaihteessa alaspaita sai kilpailijakseen yksimit-
taisen. Tavallisen palvelustytön kapiohin kuului tähän aikaan
toistakymmentä paitaa. Näihin käytettiin ohuempia kankaita kuin
edellä mainitut olivat, tehtiinpä joku kokonaan aivinainenkin
(»ihonen» loimi ja aivinaisella kudottiin). Hihoja lyhennettiin
myös. Vakkei koristeita suosittukaan, niin taitavan virkkaajan
käsissä syntyi sentään joskus kolmikulmainen pitsikoketti, joka
ulottui eteen ja olkapäille ja jatkui takana kapeana reunapitsinä
(kolmion molemmat lyhyet syrjät 30 cm.).

Laamapuita kotiutui Urjalaan herrasväen välityksellä samoi-
hin aikoihin kuin»kivijalkapaita» syrjääntyi. Kun täällä kesällä
pestiin Nuutajärven koko talvinen kaupunkipyykki, palvelustytöt
näkivät uudenaikaisia vaatteita, mm. laamapaitoja, ja hankkivat
its elleenkin.

'Yirpulcu, Ennen oli öisin päällä sama kivijalkapaita kuin päi-
visinkin. Myöhemmin käytettiin talvella ja kotioloissa tavallista
paitaa ja sen lisänä laamapaitaa, mutta kylässä pukeuduttiin val-
koiseen alushameaseen ja »tröijyyn».

Housut. Housujen ikä voidaan laskea vasta vuosikymmenissä.
Noin vuoden 1880m paikkeilla ne olivat jo siksi tutut, että maa-
laistytöt herrasväen piikana ollessaan saattoivat hankkia sellaiset.
Syrjäkyliin ne kotiutuivat vuosikymmentä, paria myöhemmin.
Eräskin kertoi hankkineensa housuja siksi, että hänen polvensa
palelivat talvella ruumenia kantaessa, kun piti usein kahlata lumi-
hangessa. Ensin näitä hävettiin kovasti ja pidettiin piilossa, ettei-
vät miehet olisi nähneet. Salassa niitä pestiinkin ja pantiin kuiva-
maan jonnekin syrjäiseen paikkaan t~isten vaatteiden taakse.
Kaksi kolme paria riitti hyvin.

Käytettiin sekä valkoisia että värillisiä. Ne ommeltin joko
kotikutoisesta kankaasta - aivinaisesta jokapäiväisiäkin - tai
ostetusta, kuten flanellista ja »pummasiinista». (Pummasiinissa
oli oikea puoli kovahkoa ja sileää, raitaista tai kukkasellista.
Nurja puoli tuntui villavalta ja pehmeältä. Se oli nykyisten
flanellien paksuista arkikangasta) .
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Housut olivat avonaisia tai umpinaisia ja napeilla sekä nau-
hoilla kiinni vyötärössä. Ne ulottuivat vähän polven alapuolelle.
Suu oli väljä ja paltettu ja työnnettiin sukan sisään. Valkoisiin
housuihin nuoret ompelivat pitsiä, jos osasivat ja ennättivät vir-
kata.

Ennen vanhaan, kun naisilla ei ollut vielä housuja, he vetivät
miesten housuja jalkoihinsa pyykille mennessään. Nykyisin hank-
kivat varakkaat itselleen villahousuja, mutta lähimainkaan kai-
killa niitä ei ole.

Liivit. Tyynykankaasta tehtiin »henskelillisiä» talviliivejä.
Muunkinmallisia oli. Toisille kelpasivat vanhat vyötäröön tai hiu-
kan alemmaksi ulottuvat puserot, joista kuluneet hihat leikattiin
pois. Koristeita ja luita ei pantu, koska puseron saumoihin om-
meltiin »fiäterit».

Alushame oli ennen vanhaan tärkeimpiä vaatekappaleita. Ei
rrittänyt, että oli yksi kerrallaan päällä, vaan täytyi ainakin olla
»tupihame», alushame ja päällyshame. Palvelustytöt omistivat
naimisiin mennessään pyhäpäiväisiä pari kolme ja lisäksi vielä
arkikäyttöön muutamia.

»Rinuliinipuvun» alla käytettiin valkoisesta pellavakankaasta
tehtyä polviin saakka ulottuvaa vyötäröhametta. Tällaisen »vanne-
hameen» helmassa oli runsaan kämmenen leveyden päässä toisis-
taan pari rottinkia puvun pysyttämiseksi levällään. - Kesäinen
pyhähame oli valkoinen, rynkätty ja kiilaamaton. Vyötäröön
ommeltiin »linninki» ja kiinnipitimiksi pitkät nauhat. Kotona ker-
ratusta ostetusta punpulilangasta virkatun verraten leveän pifsin
saattoi kiinnittää helmaan koristeeksi. - Talveksi tehtiin liinan
päähän kudotusta sini-puna- tai valko-punaraitaisesta »parkku-
mista» hameita. (parkkumissa kude näkyy ainoastaan päällä ja
loirni alla), Meni 3-4 kankaan pituutta. Liepeeseen voi panna
koristeeksi puikoilla neulottua villaista tai pumpulista pitsin-
tapaista. - Villalangasta neulottin kokonaisia alushameitakin,
jolloin vuoron perään kavennettiin ja lisättiin samalla kohtaa aina
muutaman suoran silmukan jälkeen. Harmaan alushameen syrjää
elävöitti toisinaan esim. muutama tummanruskea raita. - Var-
sinaisen alushameen alla oli vaatimaton ns. »tupihame», joka val-
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mistettiin usein vanhastakin .kankaasta. - Leveä »villasarsinen
toppihame» laskostettiin kangasta kiilaamatta. Siihen omrneltiin
jostain vanhasta !hameesta vuori.

PUVUT.

Rippipuku. Ripille pääsy muodosti tärkeän käännekohdan
nuoren tytön elämässä; tästä lähtienhän hänet laskettiin »aikai'h-
miseksi», Selvimmin huomasi eron pukeutumisesta. Konfirmaa-
tiepäivänä kaikilla tytöllä oli nilkkoihin saakka ulottuvat mustat
puvut. Kaulus oli korkea, toisilla pitsikankaasta tehty ja pystyssä
pysymisen vuoksi luilla tuettu. Pitkät letit riippuivat vielä al-
haalla, mutta seuraavana päivänä ne kiedottiin nutturaan. Ensi
kertaa ehtoollisella oltaessa esiinnyttiin paljain päin, vaikka nais-
ten paljaspäisyyttä kirkossa pidettiinkin muissa tilaisuuksissa
sopimattomana. (Miehet sen sijaan olivat avopäin. Näin käsketään
raamatussa. )

Morsiuspuvun käsittely täytyy aloittaa »kaasesta», siksi huo-
mattava tekijä !hän oli. Hän ei ainoastaan pukenut morsianta ja
korjannut tukkalaitetta, jotka paljosta tanssimisesta eivät tahto-
neet pysyä paikoillaan, vaan hän toi tarvittaessa mukanaan
koko morsiuspuvun ja siihen kuuluvat varusteet, kuten silkkisen
puvun, »peltin», »pruunun» ym. Mahdollisimman hyvät alusvaat-
teet olivat kuitenkin jokaisen omat. Kaaselle maksettiin tästä,
mutta mitään erikoista määrää ei ollut. Kaikkien »parempiosais-
ten» kaasena oli pitäjäläisten keskuudessa suurta arvonantoa naut-
tinut lukkarin tytär, mamsseli Jansson. Tämän kyttyräselkäisen,
ryijyjä kutomalla itsensä elättäneen naisen kuolemasta on jo yli
30 vuotta.

Useat hankkivat sentään oman mustan puvun, jota he myö-
hemmin käyttivät ehtoollisella, hautajaisissa ym. - Parin mor-
siuspuvun selostus antanee selvemmän käsityksen kuin ylimalkai-
set maininnat. Erään v. 1844 vihityn naisen vihkileninkinä oli
»vihtoriinista» ommeltu ns. »ryssäläinen» puku. Vyötäröön ulot-
tuva yläosan selkäkappale tehtiin kiinteäksi samoin kuin etupuo-
likin, mutta rinnan päällä oleva rynkätty erilainen kappale sai



etuosan näyttämään väljältä. Vyötäröltä alkaen oli paljon ryp-
pyjä, mistä syystä hame oli leveä (neljä saumaa). Laahus jätti
kesällä »pitkän pölyn». Pukuun kuului myös »peltti». Kapeaan
linninkiin päättyvät hihat olivat olkapäillä suuret ja rypytetyt,
keskellä käsivartta kireät ja levisivät kyynärpäiden kohdalla pus-
siksi. Kaulusta ei ollut. - Puvun hame ja pusero ovat erikseen.
Yläosa ulottui hiukan hameen päälle, jottei vyötä tarvittu. Hihat
olivat suorat linningittömät ja kaulus pieni pysty. Leveä kello-
hame tapaili melkein maata.

Noin puoli vuosisataa sitten hunnun
tultua käytäntöön kaase ei enää lainan-
nut pukua. Jokainen hankki itse joko
mustan tai värillisen, ei kuitenkaan val-
koista, mutta monen täytyi mennä van-
hassaankin, varsinkin, jos vihittiin vain
pappilassa. Oikeastaan morsian ei osta-
nut itse pukukangastaan, vaan teetti sen
sulhasen kihlamarkkinoilla antamasta.
Samalla kertaa hän oli saanut myös sor-
muksen ja silkin. Vastalahjaksi nainen
antoi tulevalle miehelleen sormuksen ja,
jos hän oli varakas, itse kutomansa ver-
kaisen pukukankaan. joka oli saattanut
olla valmiina jo paljon ennen kuin sul-
hasesta oli tietoakaan. Eräs kertoi vielä
morsiamen sulhaselle virkkaamista tai
virkkauttamista kukkakoristeisista Iii-
veistä. Mies lahjoitti toisinaan anoppi-
muorilleen pukukankaan tai jotain muuta, mutta siihen hänen
osaltaan antaminen päättyikin kokonaan. Nykyiset sulhaset os-
tavat kellon.

Vanhin pääkoriste oli korkea kruunu, jota koristi kaikenlai-
nen rihkama, kuten paperisuikaleet, lasihelmet ym. Morsianta
pukiessaan kaase kysyi, oliko hän viaton. Jos vastaus oli myön-
teinen, hän sai kruunun, muuten ei. Toisinaan kruunua käyttä-
nyt morsian ei ollut puhunut totta ja lapsi syntyi liian aikaisin,
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V. 1886 käytännössä ollut
vihkipuku. Valokuv. Kirsti

Kantala.
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jolloin papille täytyi maksaa joku summa, »se tervas kirkon sitte».
N. 1865-70 tämä tapa oli ainakin vielä käytännössä. Hiukset
kammattiin päälaelle kruunun alle. Morsian ei saanut häitten
aikana ottaa kruunua päästään. Eräskin kertoi nukkuneensa pöy-
dän ääressä istuen pää käsien varassa ja tyyny tukena. Kun
kruunu häitten jälkeen poistettiin, peitettiin pää liinalla, eikä
ollut sopivaa enää ensiintyä liinatta ihmisten ilmoilla, lasta imet-
täessä tms.· Öisin oltiin kuitenkn paljain päin ja joskus kotosalla.

Kruunun syrjäytti »Iöija». Kun kaasen omistama huntu Ii-
kaantui tanssissa miesten hikisistä käsistä, pestiin ja tärkättiin sitä
häitten välillä. Moni morsian vihittiin sidekankainen huntu yl-
lään. Löijää käytettiin minkävärisen puvun. kanssa tahansa, esim.
mustan (mustat varsikengät ja harmaat villasukat lisänä). Se
rypytettiin ja kiinnitettiin hiusneuloilla niin, että hiuksia näkyi
hiukan edestä. Tämän päälle asetettiin »mirtin» oksista ja omena-
puun kukkasten tapaisista »pruunu». Mirtin puuttuessa kelpasivat
puolukanvarret, vihreä paperi tai kangas. Toisen kerran vihit-
täessä pää peitettiin silkillä.

Vanhaan morsiuspukuun kiinnitettiin vyöksi tavallisesti pu-
nainen silkkinauha, »peltti», jonka leveät ja pitkät päät riippuivat
vapaina. Paperikukkasin koristettu vyötärölle ulottuva kaulus
tai helmet kuului vielä asiaan. Mustat pitkävartiset kengät, tal-
vella harmaat villasukat ja kesällä kokonaan valkoiset tai myös
sinisen- sekä punaisenraitaiset pumpulisukat olivat jalassa. Ne-
näliinan paikka oli hameen sivusaumaan ommellussa taskussa.

Verraten myöhään ja komeissa häissä morsian oli niin »ko-
reuksiin pujettu», että hänellä oli valkoinen puku, samaa väriä
kengät ja vielä valkoiset käsineetkin. Iso tekokukkavihko kiinni-
tettiin vasemmalle puolelle.

Perhossa kerrottiin »teltatytöistä ja -pojista», jotka vihkimi-
sen ajan kannattivat morsiusparin päällä silkkiä. Teltatytöt olivat
pukeutuneet valkoisiin. Morsian ja sulhanen seisoivat mustapoh-
jaisella ja ruusuaiheisella ryijyllä, jonka marnsseli Jansson oli
kutonut. Tällöin käytettiin myös vihkijakkaroita.

Surupuku. Hautajaisissa oli kaikilla musta tai ainakin hyvin
tumma puku. Silkistä sitä ei tehty koskaan. Oli tavallisesti vain
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yksi juhla-asu, vanha morsiuspuku, joka sopi kaikkiin tilaisuuk-
siin. Sukista ja kengistä välitettiin yhtä vähän paitsi morsiuspu-
vun yhteydessä, jolloin yleisesti käytettiin harmaita villasukkia.
Surunauha edellytti jo verraten hyvää yhteiskunnallista asemaa.
Päässä oli musta silkki; hattujen tultua käytäntöön ommeltiin
niihin kapeita nauhoja. Löijiakin, verraten pieniä tosin, nähtiin
muutamilla. Surupukua käytettiin ja käytetään yhä läheisen
omaisen kuoltua vuosi, kaukaisemman taas puoli vuotta.

Vain aniharvoin joku teetti uuden puvun. Eräs sellainen on
Honkolan »amiraalskan» hautajaisiin tehty »sörttitröijy», jonka

»Sörttitröijy.e

piirros on tässä ylempänä. Kiilaamattoman hameen helmassa on
»kuurninki». Vuoriin, joka ulottui myös hihoihin, kiinnitettiin
noin kymmenkunnan luuta.

Ainakin nykyaikana on harvinaista, että puku, jota ihminen
viimeksi joutuu käyttämään, on jo valmiina odottamassa. Eräällä
84-vuotiaalla naisella oli arkkunsa pohjalla muitten kalleuksiensa
joukossa sellainen. Tämä näytti verraten pitkältä paidalta, jossa
oli rypytetyt hihat ja »holssomia» syrjässä. Hänen miehensä kih-
lamarkkinoilta ostama musta silkki pannaan päähän, Silloin täl-
löin kuuli mainittavan puheen kääntyessä arvokkaaseen vaate-
kappaleeseen tai käsityöhön, että se on jonkun rakkaan omaisen
kirstussa kirkkomaalla.
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»Rinuliinia» oli käytetty aikoinaan juhlapukuna, mutta ai-
noatakaan ei ollut enää säilynyt, vain pukuun kuuluvia »koppa-
myssyjä»,

Tavalliset puvut. Piian palkkaan kuului 3 paria kenkiä, 20
kyynärää paitakangasta, villasarsinen puku, joskus keväisin tyy-
kinen puku ja syksyllä villoja. Naimisiin mennessään hänellä voi
olla kymmenkunta pukua, 3-4 ihan uutta villaistakin ja »tröijy
kahreksasniitistä».

Naisten pukuihin käytettiin eniten »sarsia». Loimeksi otet-
tiin ihoja, myöhemmin myös pumpulia sekä jossain määrin villaa.
Kahdenkertainen ostoloimi oli tavallisesti vaihdettu Tampereella
jo valmiiksi värjättyihin lankoihin, Harmaa oli hyvin suosittua
väriä. Sarsiakin »tampattiin». Tämän käsittelyn jälkeen kangas
tuntui villavammalta ja pehmeämmältä. Vaikka työ jätettiinkin
tavallisesti ammattimiesten tehtäväksi kaupungissa, osattiin ko-
tonakin se suorittaa. Vaate kasteltiin lämpimässä vedessä, kie-
dottiin tiukkaan ja pantiin painon alle. Se sai kuivaa muurin
raossa tai jossain muussa lämpimässä paikassa. Parkkumi tampat-
tiin »märrään traasun kans», ja siitä tuli aivan veran näköistä.
- Parkkumin loimi oli kahdenkertaista ihosta tai villaa ja kude
villaa. Kangas vaikutti aina villaiselta, koska vain kudelangat nä-
kyivät päällä. - Kesäksi tehtiin »tyykistä» ja kretongista lenin-
kejä.

On vaikea vetää rajaa juhlapuvun ja arkivaatteen välille.
Vanha juhlapuku joutui aikaa myöten arkikäyttöön ja tavallista
jokapäiväiseksi suunniteltua pidettiin aluksi pyhäsin jne.

Liivihameissa ei ollut hihoja. Toisessa yhteydessä on jo mai-
nittu, että paita ja hame riittivät kesäiseksi työpuvuksi. Hameita
ja röijyjä oli paljon. Aluksi röijyt olivat· väljiä, sitten ruvettiin
tekemään kiinteämpiä. Lopuksi niistä tuli niin »piukeita», että
puserossa oli yksitoistakin saumaa eikä pienelle ihmiselle jäänyt
juuri vyötärölle välipaikkaa. Näihin kuuluvat hame et Iaskostet-
tiin tai rypytettiin, muttei kiilattu.

Erikoisen maininnan ansaitsee ns. »Kolkan muarin hame»,
joka on erään v. 1838 syntyneen miehen äidin puku, siis 1800-
luvun alkupuolelta. Liinakankaan loppuun on kudottu koriste-
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Ns. »Kolkam muarin hame». Valokuv. Hämeenlinnan Museo.

reunaa, jonka käyttö selviää kuvista. Puku on kokonaan käsin
ommeltu. Todennäkösesti siihen on kuulunut joku huivi, koska
päänläpi on niin avara.

Urjalan kansallispuku keksittiin hiljattain. Sattumalta löy-
dettiin kansallispukukankaalta näyttänyt tilkku. Tämä todettiin
Kansallismuseossa samaksi kankaaksi kuin erään tuntemattoman
puvun aines. Näin sai Urjalakin oman kansallispukunsa, joka
näyttää saavuttaneen nuorten jakamattornan suosion.

'Ennen vanhaan puvut kiinnitettiin hakasilla, vasta myöhem-
min painonapeilla. Kun hame et olivat pitkiä, ne nostettiin haka-
neulan avulla vyötärölle, etteivät ne pölyyntyneet ja kuluneet.
Liepeeseen ommeltiin »kahvelinyäriä», tiuhdalla kudottua tai
»viitinöityä» nauhaa. Myöhemmin nämä kotitekoiset nauhat syr-
jäytti »sakinauha», joka -asetettiin helmaan niin, että karvat jäi-
vät näkyviin.

Tiuhdalla kudotun nauhan tekotapa selviää toisesta yhtey-
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destä. Kahvelinyöri joutui pois käytännöstä viimeistään v:n
1890:n paikkeilla. »Kahveli» oli noin 16 cm:n korkuinen kaksi-
haarainen puu. Sitä pidettiin vasemmassa kädessä ja oikeassa oli
paksu, tavallisesti musta lanka. Käännettiin puoli kierrosta ker-
rallaan, jolloin kädestä tuleva lanka kiertyi toisen sakaran yrn-
parr, Tässä ollut aikaisempi silmukka nostettiin sakarasta, haa-
rukka käännettiin edelleen samaan suuntaan jne. Varren kes-
kellä olevan reiän kautta juoksi valmis nyöri.

Viitinöitteminen oli jo ennättänyt unohtua, vaikka se oli jos-
kus ollut niin yleistä, että sanottiin: »Ei sitä likkaa ikinä naila,

»Ei sitä likkaa ikinä naila, joka ei viileItä viitinöilä taila.« Valokuv.
Hämeenlinnan Museo.

joka ei viileltä viitinöilä taila». Viisi kaksinkertaista lankaa kiin-
nitetään johonkin ja toiset päät otetaan sormiin kuvan osoitta-
malla tavalla. Kaksinkertainen lanka kulkee aina toisen kaksin-
kertaisen langan sisäpuolelta vaihtuessaan kädestä toiseen. Kol-
melta tehdystä tulee pyöreää ja viideltä litteää ja leveää.

Yhteen aikaan käytettiin kamelinlankaisia hartiahuiveja.
Hartioille kuului myös musta »kla:hvi».

»Mansetit ja krai» kuuluivat aluksi »vihtoriiniseen juhla-
klänninkiin», mutta myöhemmin muihinkin. Ne olivat siksi eri-
koiset, että ne korvasivat esim. kähertämisen.
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Emännän vyötäröön kuului ennen vanhaan suuri nahkainen
irtotasku, jossa säilytettiin avaimia.

EsiLiina. »Vörkkeli» edessä mentiin kirkkoonkin. Oli erik-
seen pyhä- ja arkikäyttöön sopivia. Värillisiä ja raidallisia käy-
tettiin sunnuntaisin ja arkena tavallisesti kotikutoisia. Esiliinat
peittivät vain hameosan. Ne sidottiin nauhoilla kiinni vyötäröön.

IS00-luvun loppupuolella esiliinat olivat hyvin leveäraitaista
tyykiä. Helmaa koristi leveä pitsi, joka virkattiin kotona kerra-
tusta valkoisesta tai värillisestä pumpulilangasta. Raitojen ala-
syrjässä voi olla suuret tupsutkin tai jotain muuta koristetta.

N. vv.\ 1900,-10 tulivat »henskelilliset vörkkelit» käytäntöön.
Henskelit lähtivät jo vyötäröstä.

PAALLYSV AATTEET.

Toppiliivit. »Toppiliivit» kuulvat tavalliseen arkiseen asuun.
Tällainen ruumiinmukainen takki ulottui lanteisiin ja kiinnitet-
tiin edestä napein. Päällinen oli pommasiinia. Se topattiin oi-
kein siten, että se »troklattiin» (= harsittiin) sisäpuolelta. Ha-
meen alle tuli lisäksi toppilhame.

Villatakki. Vuosisadan vaihteessa reppuryssät alkoivat myy-
dä villatakkeja, jolloin toppiliivien päivät oli luettu. Ne, jotka
kutoivat villatakkeja, rupesivat niitä myöhemmin itsekin myy-
mään.

Takki. »Palttoossa» oli musta joko sarsinen tai ostokankai-
nen päällinen ja vuori punertavaa pumpulista »viLliä», huonoihin
kelpasi sertinkivuori. Myöhemmin käytettiin vuorina monenvä-
ristä raitaista pumpulista »pojeeta» (nykyisten flanellien tapaista).
Takki ulottui nilkkaan ja se topattiin aina. N. v:n 1890:n paik-
keilla väljiin takkeihin, joiden saumat olivat olleet vain sivuilla,
alkoi ilmestyä monta saumaa, jolloin ne muuttuivat ruumiinmu-
kaisiksi. Sen jälkeen niitä on muutettu yhtä mittaa.

JALKINEET.

Suutari kulki talosta taloon syksyisin ja keväisin, mutta teki
kotonaankin. Vuoden umpeensa hän ei kuitenkaan voinut am-

8
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mattiaan harjoittaa, koska kesällä käveltiin enimmäkseen paljain
jaloin ja talvella pidettiin kotitekoisia »koipikkaita» tai »talluk-
kaita». Ei edes kirkkomatkoilla raskittu kuluttaa kenkiä, vaan
kannettin nauhoista käsivarrella. Vain »paremmilla» oli kaksi
paria jalkineita. Myös työn hyvyydestä johtui, ettei suutareilla
ollut tarpeeksi tehtävää. Jokunen määrä kaikkein hienoimpia
jalkineita tuotiin sentään Pietarista, mutta näidenkin piti kestää
vuosia. Suutari osasi tehdä rasvanahastakin siistin näköistä lak-
kaamalla kengät. »Yksityiset» yrittivät kiilloittaa nahkajalkinei-
taan nokkosella tai kananmunalla.

Koivikkaat. Sekä miehet että naiset käyttivät »koipikkaita»
talvella ja lantatöissä. Ne olivat siksi suuria, että sisälle mah-
tui paljon olkia ja rättejä. Vielä maailmansodan aikana niitä pi-
dettiin.

Kun lehmä tai sonni tapettiin, pantiin nilkkaa myöten otettu
ja halkaistu säärinahka kolmeksi päiväksi »tervankuseen», ettei
karva lähtenyt, sen paremmin sitä ei muokattu. Väri tuli eläi-
men mukaan. Laudan avulla nahka taivutettiin kantapään muo-

.toiseksi. Leveähkö ommel yhdisti lapikkaan päällyskappaleen
näköisen nahkan pohjaan. Koivikkaat ulottuivat nilkkaan; rik-
kaiden loppui kuitenkin vasta sukkasiteen alla, koska heille li-
sättiin vanhaa saapasvartta jatkoksi.

Tanokkaat. Tuohivirsuja sanottiin »tanokkaiksi» 1. »taniai-
siksi». Ne kuuluivat olleen parhaimmat jalkineet ainakin pel-
loilla ja niityillä, koska vesi valui niistä helposti pois. Pellolla
oltiin myös paljain jaloin. Nykyisin tuohivirsuja saattaa käyttää
vaikka aamutossuina. - »Lusalla» kierrettiin muutaman sormen
leveydeltä koivun kuorta. »Tanon» syrjät suorittiin ja sitten voi-
tiin alkaa taniaisten teko joko suusta tai kärjestä. Moninkertai-
nen tuohi oli taipumatonta. Oli »varsi»- ja »silmitanokkaita» se-
kä »pussikkaita». Varrellisia varsitanokkaita käytettiin sekä ke-
sällä että talvella. »Pussikkaissa» ei ollut vartta ja »silmrtanok-
kaissa» ei edes päällistäkään, vaan nuoralla sidottiin vain kiinni,
etteivät ne pudonneet.

TalLukat jokainen teki itse; oli sentään erikoisia tallukoitten
tekijoitäkin. Nykyisinkin niitä vielä käytetään. Talvella men-
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tiin aivan yleisesti nämä jalassa pakkassäällä kirkkoon, vaikkei
niitä muuten laskettukaan juhlakenkiin kuuluviksi.

Rohtiminen pohja ommeltiin taajaan pellavista tehdyllä pak-
sulla ja pyöreällä' vahvaksi kierretyllä »vaneella» ja siveltiin ter-
valla. Nykyisiä nahkapohjaisiä tallukoita voi käyttää suojalla-
kino Päällystä asetettiin lestille, jolle sitä ennen toisinaan ve-
dettiin sukka. Kankaalla ei ollut väliä, nyt suositaan eniten sar-
kaa. Kaikenlaiset vanhat vaatteet kelpasivat toppaukseen.

Pieksut. Nauhoilla kiinnitettävät pieksut olivat jokapäiväi-
siä jalkineita, mutta jos niitä käytettiin pyhäisin, ne tehtiin vähän
siistirnrnin.

»Patiinit» olivat sekä naisten että miesten jalkineita, Naisten
kenkien päälliset tehtiin pienistä kappaleista ja miesten suoraksi
ja sileäksi. Nämä istuivat hyvin. »Resinkka» oli sivussa oleva
kiinnitin.

Kalossit. Työjalkineiksi kalossit eivät sovi, vain navetta-
askareissa niitä saattaa joskus pitää. Alussa helteisinä päivinä
näki nuorten naisten liikkuvan kesäjuhlilla kiiltävät kalossit ja-
lassa, kun he halusivat olla oikein hienoja; mutta heille yleensä
naurettiin: M.aailmansodan jälkeen ne kotiutuivat.

Juhlakengät. Satiinisia juhlakenkiä oli. vain hienoilla nai-
sillla. Tavallista paremmista nahoista valmistetut napitettavat
varsikengätkin olivat monen saavuttairiaton unelma.

Tohveleita käyttivät vain herrasväet, Kankaiseen päälliseen
ommeltiin koristeita.

SUKAT.

Useimmiten loppui neuletöiden tekemisen taito- paksuurt .har-
maaseen villasukkaan' ja . sen koristamiseen punaisin raidoin.
Joku osasi sentään neuloa kuviollista sukansäärtä, esim. sahan-
hampaitten tapaista koukullista, suurempaa .tosin... Tätä pantiin
vain sääreen, johon muodostui samalla koristeellisia reikiä. Kau-
pasta ostettua punaista ja sinistä lankaa käytettiin lisänä. Myös
voitiin neuloa silmä tois~n yli, jolloin »kiaruk;k~kiärsi» säärtä.

Mary Hiukkanen (1861~1937). teki ~eul~töitä .oikein am~a-
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tikseen. Mary ei ollut antanut oppia toiselle, »pa kattelev vaa,
pa kattelev vaa», hän oli sanonut jokaiselle, joka pyysi häntä
opettamaan, ja vaikka toinen kuinka yritti jälkeenpäin, ei hän
enää muistanut. Mary osasi neulaa esim. yhdeksää lajia sukan-
säärtäkin. Alun hän oppi kansakoulussa ja totutteli itsekseen
nähtyään uuden neuleen, keksipä vielä itsekin malleja.

Kapioihin kuului neljä viisi paria villasukkia. Sukat paikat-
tiin tavallisella kangaskappaleella, alle voitiin ommella vahvik-
keeksi myös kangasta. Kesäisin käytettiin valkoisia ja sinisen-
sekä punaisenraitaisia pumpulisukkia. Ne sidottiin polvien koh-
dalta tiuhdalla kudotulla »sukkasiteellä». Tällaista nauhaa ku-
dottaessa loimilangan toinen pää kiinnitettiin seinään ja toinen
»sualivyälle». Joka toinen lanka oli tiuhdan reijässä ja joka toi-
nen sen raossa; näin pysyivät langat paikoillaan. Pitkään tik-
kuun käärittiin kudelanka, joka ei tullut juuri ollenkaan näky-
viin.

KÄSINEET.

Edellä mainittu »Hiukko-kraatarin» sisar oli aikoinaan neu-
lonut käsineitäkin ja sommitellut uusia malleja, mutta vienyt
oppinsa kerallaan hautaan.

»Tumput» tehtiin harmaasta tai valkoisesta villalangasta ja
joukkoon pantiin karvalankoja tai hiuksia. Tumpun suu neulot-
tiin venymättömäksi, ei siis nurjaa ja oikeata. Karvalangasta ja
villasta kudottiin niinkuin Urjalassa sanotaan, myös kuviollisia
värillisten lankojen avulla. Kun tumppu alkoi mennä rikki,
pantiin paikaksi »trasa»?

Sormikkaita oli sekä miehillä että naisilla. Vaikkei kesällä
juuri käytettykään käsineitä, piti kumpikin sukupuoli sentään
joskus valkoisia sormikkaita. Ranteeseen loppuva suu oli om-
meltu esim, katkotuilla langanpätkillä ja muistutti ryijyn nuki-
tusta.

Juhlakäsineet.· Eräs v. 1884 syntynyt nainen kertoi hänen
nuoruudessaan neulotun hyvin leveäsuisia, lähes kyynärpäihin
ulottuvia kaksinkertaisia juhlakäsineitä. Sisäpuoli oli vaalean-
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punaista ja ulkopuoli mustaa. Vaikka suu levenikin ja mahtui
takin hihan päälle, ei silmämäärää oltu kuitenkaan lisätty. Sekä
vuori että päällinen tehtiin yhtäjaksoiseksi. »Kloppisuiset» kä-
sineet tarkoittanevat edellisiä. Niissä oli paksut suut ja ne kuu-
luivat olleen muotikäsineitä, joita nuoret käyttivät.

Kintaa~ saatiin lampaan-, vasikan- ja ketunnahoista. Myös
vanhat saappaanvarret kelpasivat tähän tarkoitukseen.

PAAHINEET.

»Koppam.yssy» eli »tykkimyssy» kuului rinuliinipukuun.
Päällinen tehtiin silkistä ja reunaan ommeltiin pitsi. Takana oli
toisinaan suuri samasta kankaasta tehty rusetti. Hiuksien ym-
päri kiinnitettiin muutaman senttimetrin levyinen samettinen
»pinteli», johon tykkimyssy kiinnitettiin nuppineuloin. Ainakin
r.ipille mennessä riippuivat takana mustat puolen metrin mittai-
set silkkiset nauhat.

Eräs n. v. 1850 syntynyt vanhus kertoi vaimonsa saaneen
herrasväen piikana ollessaan ylipalkan »sikneelin» tekoon; »sik,
neelilakki kulottiil lävelliseks». Se Ollisamanvärinen kuin nau-
hatkin, ja kiinnitettiin nuppineuloin.

Silkki kuului kihloihin ja kulki perintönä edelleen niin, että
joku vaimoihminen saattoi vieläkin omistaa 10 silkkiä, vaikkei
hän itse ollut saanut yhtään. Vain aniharvalla oli yksi ainoa.
Talvisilla kirkkomatkoilla oli päässä villaliina ja sen alla silkki.
Päällimmäinen poistettiin kirkon eteisessä ja silkkipäisinä men-
tiin sisään.

Liina. Liinoja kudottiin kotona tai usein ostettiin. Palvelus-
tytöt saivat niitä ylimääräisinä lahjoina. Häitten jälkeen nainen
ei juuri paljastanut päätään, olihan se kielletty raamatussa Je-
sajan kirjassa. Lasta imettäessä hän veti Iiinan ainakin kevyesti
päähänsä. Nuorilla tytöillä oli talvisin kirkossa vain villaliina.
Virkattujakin käytettiin paljon. Kesäliina oli verraten ohut.

Olkihatut. Oljista ja haavanjuurista tehtiin kesäpäähineitä.
N. vv:n 1880-90 paikkeilla ne tulivat käytäntöön. Näitä ei tuotu
ensin kaupungista, vaan muutamat vanhat opettelivat tekemään
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ja toiset köyhät möivät. -Tästä kaiketi johtuikin, että niiden käyttö
tuntui alussa vähän hävettävältä. Nyt olkihattuja ei enää näet
Sekä naiset että miehet rupesivat jo toukokuussa pitämään ja
lopettivat vasta syys-marraskuussa. Vahvoista rukiinoljista tuli
kellertävä, haavankuorista taas aika joukon valkoisempi. Haa-
vasta poistettiin ensin kuori ja .otettiin sitten vasta sitä »ihhoo».
Tehtiin palmikoita ja ommeItiin ne yhteen. Kaikkien sorrnJien
levyinen »röytä» (= reuna) kuului miesten päähineeseen, mutta
naisten hattujenetureuna oli kaareva ja takana oleva röytä ka-
peampi. Parin sormen levyinen »karvi» esti sitä raappimasta
päätä, se kuului tavallaan myös koristeisiin. Toiset panivat si-
vulle värillisen rusetin tai koristivat kukilla.

HIUSMUODIT.

Koska liinoja käytettiin melkein aina, hiukset eivät päässeet
likaantumaan, siksi niitä pestiinkin harvoin kokonaan, lauantai-
sin saunassa vain hiukan edestä. Syksyisin riihipöly täytyi sen-
tään pestä pois. Suurien juhlien edellä pestiin myös. Tavalli-
sissa oloissa ne kamrnattiin saunasta tultua, jolloin ne puhdistui-
vat. Vanhojen naisten hiukset lähtivät niin, että jäljelle jäi vain
sormenpaksuinen »letti».

1800-luvun puolivälissä tytöt panivat ripille päästyään pal-
mikkonsa niskassa ristiin. Palmikkojen päät kiedottiin rihmoin
ja nämä solmittiin lujasti yhteen. Letti kierrettiin luisen tai
puisen »piilin» ympäri, jonka molemmissa päissä olevista nu-
peista toisen sai irti. Nenänpäästä otettiin alkua, että jakaus saa-
tiin keskelle.

Myöhemmin kammattiin aivan suoraan-taakse. Noin v:n
1890:n paikkeilla ja jo hiukan aikaisemmin letit kiedottiin pään
ympäri.

Talonpoikaisnaiset eivät ole koskaan käyttäneet hiuksissaan
koristeita. Säätyläisten suosima nauha oli rouvan merkki.

Ainakin 1800-luvun viimeisellä vuosikymmenellä osattiin jo
kähertää, mutta vain harvat käyttivät tätä kaunistuskeinoa.
Pieni 'osa hiuksia kierrettiin kuuman sukkapuikon ympäri siltä
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puolen jakausta, mihin niitä jäi enemmän. Kovin pitkäaikaisia
sellaiset sikkurat eivät kuuluneet olevan. Vain turhamaiset ja
itserakkaat kaunistivat itseään näin, yleensä heitä naurettiin ja
pilkattiin.

KAUNISTUSAINEET.

Viime vuosisadan loppupuolen tytöille kaunistusaineet eivät
olleet suinkaan tuntemattomia. Forssan ja kaupungin apteekeista
saakka piti tuottaa salvantapaista pehmeää »minkkiä», jota oli pie-
mssa rasioissa. Sitä siveltiin tilkulla poskipäihin·, jotkut panivat
leveämmältikin ja peilistä katseltiin, että se tuli parhaaseen paik-
kaan. Vanhemmat olivat vihaisia ja sanoivat, että Jumalan luo-
mien oli annettava olla sellaisinaan valkoisina tai punaisina. Pojat
kyllä näkivät, mitkä posket olivat »rnirikatut» ja nauroivat sekä
pilkkasivat. He pitivät enemmän sellaisista, joiden posket aina
punoittivat. Huuliin ja kulmakarvoihin ei pantu mitään. Vain
sunnuntaisin parannettiin ulkonäköä, silloin näet leikittiin »num-
meroparisetx-nimistä iltaleikkiä. Niille tytöille, jotka osasivat
oikein menetellä, tuli paljon numeroita.

Ennenkuin peili oli ennättänyt levitä, tytöt saivat katsella
kuvaansa veden pinnasta.

NENÄ LllNA.

»Huono kansa» ei arkena käyttänyt »nestuukkia», vasta jo-
honkin mentäessä se pantiin taskuun tai pidettiin kädessä. Niis-
tämisen jälkeenkin se laskostettiin samalla tavalla kuin se oli
ollut »kaulaamisen» jäljiltä, että se pysyi kauvan puhtaana. Toi-
set työnsivät sen käytön jälkeen ryppyisenä taskuun.

Koska nenäliinoja tarvittiin verraten harvoin ja ne tehtiin
isoiksi, riitti muutama kappale. Miesten ja naisten nestuukit oli-
vat pienien pääliinojen kokoisia ja samansuuruisia. Kun naisten
nenäliinat hienonivat ne pienenivät samalla. Nenäliinatkin ku-
dottiin kotona, vaikkeivät kaikki niitä kutoneet. »Nestuukkikan-
gas» oli liinaa, »krouvit» langat tulivat syrjiin koristeiksi ja palt-
teet päihin. Naisten olivat aina valkoisia. Kun ruvettiin käy-
mään kouluja, opittiin virkkaamaan syrjään pitsi.
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KORUT.

Ani harvoin saivat tytöt ripille päästessään koruja. Kihla-
markkinoilta nainen palasi sormessaan sormus, jota "käytettiin vi-
hittäessäkin, mutta muutamien täytyi sekin lainata. Rikkailla
oli kivisormuksia, joita käytettiin myös vihittäessä, koska oli vain
yksi sormus; pääasia että se oli kultaa.

Rikkaat pitivät heikkojen silmien ja korvien tähden korva-
renkaita ja ne kuuluivat auttaneen. Korvalehteen pistettiin neu-
lalla reikä.

SATEENVARJO.

N. v:n 1885:n paikkeilla sateenvarjo alkoi levitä. Kylmällä
ilmalla ja sateella oli ollut suuria saaleja, nyt tuli lisäksi sateen-
varjo. Hienot naiset käyttivät sitä auringonpaisteellakin. Yhteen
aikaan sateenvarjo oli kovasti suosiossa, mutta nyt se on taas
pois muodista, koska nuorilla on polkupyöriä. Sen käyttö ei ole
koskaan ollut yleistä, vain hiukan »harvinaisemmat» ovat omis-
taneet sen.

KERTOJAT.

Miina Suominen, 74-vuot.
Hilma Saarinen, 78-vuot.
Iida Grönholm, 53-vuot.
Miina Selander, 67-vuot.
Iida Saukko, 84-vuot.
Jalmari Helenius, 57-vuot.
Manda Sälli, 66-vuot.
Manda Vatilahti, 67-vuot.



Urjalan vanhoista parannustavoista
ja parantaj lsta.

Kirj. Kirsti KantaLa.

Tautivuodet ja kulkutaudit.

Nälkävuosina (1867-68) oli Urjalassa paljon polttoa eli
polttotautia, jonka kertojat arvelivat olleen lavantautia. Näitä
vuosia sanottiinkiri myös polttovuosiksi. Polttotaudissa oli kova
kuume, ja sairas tuli ihan sekaiseksi, toiset menivät järveen tai
kaiJvoon. Paljon ihmisiä kuoli tähän tautiin; neljäkymmentäkiri
ruumista oli näihin aikoihin Urjalan kirkolla haudattavana sun-
nuntaisin. Lääkäriä ei .ollut paikkakunnalla, eikä sairaita osattu
hoitaa. Kaskenojan Eenokista kyllä kerrotaan, että hän kävi
kylvöttämässä niitä, jotka olivat kovassa poltossa ja »tuppasivat
vallan sekoomaan». Eräs vaimo ryyppäsi joka aamu »tervan-
kusta» - vettä, joka laskeutuu tervan pohjalle - ja uskoi siten
säilyneensä polttotaudilta.

Samaan aikaan oli myös paljon »isoarupulia» eli isoarokkoa.
Siinä tuli suuria rakkoja joka paikkaan ja sanottiin, että oli
»kasvot yhtenä röhneenä tommottia rupia», sairas oH »ruven-
kröhneessä» ja »matoja vallan ruven syrjässä». Isorokkosta voi-
deltiin kermalla (»krelaalla rasvattiin»), johon vispattiin vähän
tulikukkaa joukkoon.

Isorokkoset, kuten muutkin sairaat, hoidettiin kotona ja pi-
dettiin samassa huoneessa toisien ihmisten kanssa. Ei uskottu
ainakaan niin paljon tartunnanvaaraan, että olisi eristetty sai-
raat, vaan oltiin sitä mieltä, että »ei tauti tartu, eikä rutto
rupee, jollei Jumala salli».
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Pilkkukuumettakin sanottiin tautivuosina olleen.
Kun sitten ruvetti'in isoarokkoa vastaan rokottamaan, meni-

vät ihmiset kyllä rokotukseen; yleensä sitä ei vastustettu. Jolle
rokot eivät nousseet, se oli »kovaverine», Pitäjän kanttori eli
»urpunisti» rokotti sekä myös opettaja Selvenius Urjalankylästä.
Jä~klmmäisen mukana kulki eräs nainen yksi'näisen lapsensa
kanssa, ja tämän lapsen rokoista 'otettiin rokkoainetta toisiin.

Kupparus, sruorn.eniskeminen ja hieromiaien,

Ennen ei juuri lääkärissä käyty, paitsi' luunmurtumien ja
muiden suurempien vammojen takia. »Eikä tohteria ollut muualla
kuin kaupunkissa ja Vorssassa.» Kansalla oli itsellään monen-
laiset parannustapansa ja myös tunnetut parantajansa,

Kuppausta harjoitettiin ennen vanhaan paljon. Myöskin
suoneni'skentä oli yksi entisajan paljon käytetyistä parannuskei-
noista.

Kupparista laulettiin:

»Kuppari istu muurilla
pitkä piippu huulilla
ja kyseli kylän ämmiltä,
onko saunassa lämmintä?»

Kuppausta käytettiin silloin, kun oll »verenpainetta päässä»,
ja keväällä kupattiin, kun käynti tuli raskaaksi ja jalat paina-
viksi tai ajettuivat; nuoriakin ihmisiä kupattiin,

Lisäksi kuppausta harjoitettiin parannuskeinona. kun oli
kleiniä, »joka särkee missä vaan ja muuttaa paikkaakin», ham-
massärkyä, jolloin pantiin sarvi poskeen taikupattiin jalan alta,
selkäkipua, savipuolta, »selkänivelen tulehdusta» ja pukamia eli
paisukkeita. Viimeksimainittuja .sotettiin pois» vain ilmalla, ei
lyöty haavoja ihoon, mutta pantiin sarvia. Eräs kuppari selitti
'm.m., että kupattiin, kun oli verenpaine säärissä, päässä tai se-
lässä, ja että hän oli kuppaamalla parantanut kaksi henkilöä,
joilla oli »tuperkeli» kaulassa.

'"
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Kuppuaminen ja kupparin välineet.

Kuppaaminen tapahtui saunassa. Ensin otettiin löylyä ja
kupattava pestiin kovasti, ja hän asettui pitkäkseen tai istu-
maan .. Sitten pantiin sarvet ihoon sellaisiin paikkoihin, joista
saadaan lihasverta, ei »suaniverta», ei siis pantu suurten suonien
kohdalle, vaan tavallisesti selkään, mutta myös sääreen, sisäpolh-
keeseen, hartioihin ja käsivarsiin. hammassäryssä pantiin pos-
keen ja niskaankin.

Sarvet olivat lehmän tai sonnin sarvia, mutta nuoria. Sarven
kärk'i oli poikki, joten sarvessa oli reikä kummassakin päässä .

.Sumempi pää painettiin moon, pienemmän pään reikä oli pei-
tetty . kaIvolla, joka saatiin sian »pissarakosta», Kalvosta oli
»lihan puali» eli »rpissan puali» sisäänpäin, ja se oli sidottu »nei-
leellä» (langalla) sarven ympäri kiinni. Tämä kalvon muodos-
tama osa oli »hinkka». Hinkan pinnan sivuun oli leikattu pieniä
haavoja, joista ilma pääsi kulkemaan.

Sarvi painettiin iholle, imettiin siihen kiinni' ja vähän ajan
kuluttua katsottrin sen alle. Jos iho sarven kohdalla oli pu-
naista, lyötiin siihen pieniä haavoja pienellä kirveen tapaisella
välineellä - nykyään käytetään partaveistä - sarvi imettiin
kiinni. Kun taas vähän ajan kuluttua katsottiin, pyyhittiin hyy-
tynyt 'Veri pois, JOS sitä oli, virutettiin läm!pimällä vedellä ja
voitiin lyödä uusia haavojakiri. Näin tehtiin niin monta kertaa,
kuin verta tuli - »siksi kun vesikiri tulee» - ja lopuksi rho vi-
rutettiin vedellä, Mutta jos ensimmäisellä kerralla, kun sarvi
otettiin pois, iho oli valkoinen, ei siihen lyötykään !haavoja, sillä
siitä ei tullut verta. Sarvia pantiin toistakymrnentäkin (joskus
18:kin) yht'aikaa ja kipeään kohtaan 4-5 sarvea. Kerrottiin,
että toiset ottivat niinkin paljon sarvia, etttä pyörtyivät. Kup-
parille maksettiin tavallisesti 2-3 penniä sarvelta,

J aikoihin ei: aina pa~tu sarvia, vaan niitä »krassattiin». Si-
dottiin nauha ympäri, ihakattiin kupparin kirveellä pieniä haa-
voja sääriin ja tikulla »kraapittiin» niitä. Tällöin vuoti verta.

Suo n ta lyötiin myös, kun oli hammassärkyä, päänkipua tai
pyörryttämistä. Suorienlyönti tapahtui sisällä asuinhuoneessa.
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ja iskijöinä oli miehiä, kun taas kupparit olivat naisia, Ennen
suonerilyöntiä pidettiin kättä lämpimässä vedessä ja sidottiin
lujasti ranteesta narulla, ettei liikaa verta vuotaisi. Sitten is-
kettiin suoneen kädessä näppärillä eli suoniraudalla, jossa terä
liikkui vieterin avulla, tai pienemmällä kirveen tapaisella esi-
neellä kuin kupparin kirves. Suonta iskettiin joko hankaasta
peukalon ja etusormen välistä tai pikkusormen juuresta. Jäl-
kimrnäisestä paikasta iskettiin hammassäryssä, missä voitiin is-
keä myös poskesta suonta, selkävian vuoksi taas kantapään
takaa.

»Veren puhristumista sillä meinattiin», se kasvattaa uuden
veren, ajateltiin näistä parannustavoista.

Eräs kuppari kertoo, että oli kulkevia kuppareita, jotka le-
vittivät tauteja sarvistaan, mutta kunnon kuppareita ihaettiin ko-
toa. Hän itse olikin »kotilääkäri».

H i ero m i s t a myös harrastettiin. Muutamat kupparit hieroi-
vat, mutta oli erikseen hierojiakin. Selitettiin, että hierottaessa
käytettiin ennen vanhaan saippuaa ja vettä. Sormien piti luis-
taa. Selkäpuoli ihierottiin ensin ja ylöspäin yleensä. Eräs vanha
hieroja taas kertoi käyttäneensä väliin puunöljyä, väliin voita
j,a ottaneensa niskasta alun, hieroneensa siitä ristiluille ja jaloista
taas ylöspäin.

Tauteja ja kipuja porammulceineen,

Polttotaudista ja isostarokosta eli isostarupulista on jo ennen
puhuttu, mutta mainittakoon vielä, että isonarupulina on saatettu
pitää myös vesirokkoa, vaikka se on monin verroin lievempi.
Kerrottiin nim. hyvin monen sairastaneen Isonrupulin, mutta
jälkiä ei kuitenkaan ollut jäänyt kaikkiin. Lisäksi mainittiin
pieni rupuli, joka saattaisi olla juuri vesirokko tai jokin muu
rokkotauti, sekä tuhkar upuli, jossa iho punotti. Tulirokostakin
puhuttiin ja sanottiin, että myöhemmin »pelkäsvät sen tarttuvan».

Haaca. Haavaan pantiin tervarasvaa päälle. Sitä tehtiin
itse siten, etttä ihraa tai talia sekoitettiin tervaan. Sitä käytettiin
muutenkig voiteena.

I
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Jos haava vuoti kovasti verta, pantiin vain vesikääre päälle
tai jos esim. löi kirveellä reiteensä, sidottiin reisi ylhäältä ki-
reälle villaisella langalla, siksi kun veren tulo lakkasi ja veri
hyytyi. Haavaari pantiin myös vain tuktka päälle, ja jos se vuoti
kovin verta, niin »sukkarihmalla ylipualelta haavan kiristettiiIlJ».

Tehtiin lääkettä kasveista, joita sanottiin »piiskun lehiriks»
(lcaunokki). Nä,Ltä lehtiä hakattiin vasaralla pieneksi ja puser-
rettiin mustaa (vihreätä) öljyä pulloon, Sillä voideltiin veri-
haavaa,

Niinikään tehtiin palssamivettä verihaavalääkkeeksi. Pals-
samia »tällättiin vaan pulloon likoon (viinaan) ja niistä tuli sit-
ten lääkettä».

Haavaa harjattiin ja pestiin. »Haettiin Ihämmäihäkinseittiä
" verenvuatoon».

»Soker ia ja romrnia panivat käteen, kun haava tuli.» Haa-
valle pantiin kylmää kaivovettä ja räätikän riaatteja ja sidottiin
narulla kovasti kiinni.

»Valkiaiskuoriaisene lehtiä (näitä kukkia sanottiin myös
papinkukkasiksi) hakattiin ja puserrettiin .niistä punaista {rnus-
taa) vettä ja pantiin haavaan.

J 0'8 iso. haava tuli, paistettiin silakka ja pantiin se haavalle.
Jas haava kasvai pahaa lihaa, »kraapittiin veittellä tervak-

sesta aika nöyhtää ja pantiin siihen».
Rautalepän lehtiä pantiin sellaiseen haavaan, joka rupesi

»pahaa lihaa ottaan», kun mätää rupesi muodostumaan kesänä.
I

Verihaavoihin pantiin voita päälie. Ensin pestiin haava 'puh-
taaksi vedellä ja sitten pantiin voita päälle. Suolatori vai oli
parempaa kuin suolainen, Kovin suolaisesta voista pestiin vähän
suolaa pois.

»Pihkaplaastaria» pantiin haavan päälle, etenkin märkiviin~
haavoihin.

»Leskenlehtiä ja
oli niin monta laia».
Haava' myös sidottiin.

Verilhaavoihin käytettiin joskus haavoittuneen »omaa vettä»
(virtsaa). Verihaavan päälle pantiin myös kuivaa pumpulia,

äijänlehtiä» pantiin haavan päälle, »niitä
»Niillä oli kai semmonen tyräytyskin.»



»Veri seiso" seiso veri,
niinkun .Jortaanin ympäri sillan,
kun Kristus piinas oli.»

126

mikäli semmoista oli, tai viinan tippa pumpuliin ja se haavan
päälle.

Myöhemmin sellaiset, jotka paremmin ymmärsivät haavojen
y.m, vahingoittumain hoitoa ja olivat oikein tällaisessa tunnet-
tuja, käyttivät haavaan »karpuulivettä». Kansa käytti myös
»kanverttiviinaa» haavalääkkeenä.

Entisajan parantajilla oli myöskin voimakkaat »verentyrytys-
sanat», joilla saatiin 'veren tulo lakkaamaan. Tässä pari sellaista
Urjalasta:

»Nouse hiisi helvetistä,
tyrty veri, seiso veri,
seiso niJmlkun se rniäs helvetissä,
joka pyhänä saappaansa rasvasi.»

Eräs, joka tunsi ver'ensulkusanat, sanoi, ettei niitä voi käyt-
tää enää sitten, kun hampaat ovat lähteneet.

Jos sellainen henkilö, joka osasi »verentyrytyssanat», oli
huoneessa, kun .suonta iskettiin, ei tullut verta.

Ajos. Kun .esim, astui k:iviin ja tuli ajos kantapäähän, pan-
tiin suolaa »kuurnaan lehmän paskaan» ja se ajoksen päälle. Se
hautoi sen yhtenä yönä pehmeäksi, ja särky lakkasi.

Hakattiin malttoja kivellä toisen kiven päällä pieneksi, »että
se tuli semrnoirteks piliisk~s,» ja se pantiin ajettuneen kohdan
päälle, ja kun tämä alkoi tulla punaiseksi, pantiin pihkalappu
päälle. »Vaivattiin pihkaa sormilla; ja pantiin trasuun» tai käy-
tettiin pellavansiemenöljyä.

V:eripahlqat. Kylmyydestä luultiin tulevan sellaisia kipeitä,
joita sanottiin »veripahaaks ja pukamiks». Pukamassa oli »sy-. , .

rän» , se märki, mutta »veripahaassas ei ollut.sydäntä, Pukamain
eli paisumain päälle pantiin pellavansiemenpuuroa, se ihautoi sen
pian »märiille». Myös tehtiin »pihkaplaastania», pihkaa ja nauta-
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elävän talia .sulatettiin yhteen ja siilattiin rievun läpi astiaan.
Sitten vedettiin lappuun ja pantiin kipeän paikan päälle.

Sanottiin myös, että »verenvian tähren tulee semmottia
pukarnia ja paisukkeita». Niitten päälle parrtiim rautalepän leh-
tiä, jotta mätä juoksisi pois, tai männyn pihkasta tehtyä laastaria,

Joka Iaskiaisena .söi perunoita, tuli paisukkeita.
Kun itsestään rupesi säl-kemään esim, 'käsi tai jalka, pan-

tiin tervapyttyyn suolavettä, humalia ja kuuma tiilikivi, että
nousi ihöyry,ä. Kipeä jäsen pantiin siihen höyryyn ja peitto
päälle.

Kuoppa.Ian Janne kertoi, että yihdenakan sormea särki ja
si11011Iltuotiin Vesilahdesta äijä. Tämä otti akan käden, piti
peukaloa pystyssä ja kiersi, veitsen kärjellä sormen päätä ja sa-
noi: »Toi ämmä tuolla kaukana tullee, toi ämmä tuolla kaukana
tullee, sillä paha sormi, puh (puhalsi) ». - Hoki' kai useam-
paan !kertaan sanat.

Verenmyrkytykseen käytettiin myöhemmin esanssia eli
elämänöljyä. 'jota saatiin muurahaisista, Se dli mustaa. Jos
verenmyrkytys ei ollut pitkälle mennyt, voideltiin esanssia pääl-
le ja esim, rengas käden ympärille mistä verenmyrkytys ei mene
eteenpäin. Jos taas verenmyrkytys oli »mennyt sisään» kaina-
loon esim., »ettei nää», niin silloin ryypättiin esanssia,

Nyrkähtyminen eli nilkastuminen (nyrjälhtyminen). Kun
jalka nyrkähtyi, pantin kohta pehmeä riJhma kireeseen nilkan
ympäri ja jalka !kylmään veteen.

Jalkaa hierotaan kylmällä vedellä ja saippualla ja pannaan
kylmä kääre nilkan ympärille. »Hiukan sillä lailla hivutteli jä-
senen kohdalta». - Yleensä kylmä vesi on tässä :lääkkeenä.

Kun jailka nälkahtui, haudottiin myös lämpoisellä,
Nari. (Kuiva järmetupen tulehdus). Kun ranteeseen tuli

nari eli narri, kävi parannus seuraavaan tapaan: Pantiin kol-
me sormea tukille, ja toinen löi kirveellä sormien väliin, kum-
paankin väliin kolme kertaa. Jonka kädessä narri oli, kysyi
lyöjältä: »Mitäs lyät?» Tämä vastasi: »Narria».

Pantiin villan en hivel- eli hivellyslanka ranteeseen. Men-
tiin saunaan, siellä noiduttiin ja tehtiin solmuja ja pantiin ran-
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teeseen hivellyslanka. - Oli oikein hivellyslankojen tekijöitä,
joiden luokse mentiin.

»Kun kälet ajettu ranteesta, niin hakattiin tähkäpäillä ja
kysyttiin: Mitäs poltat? Narria, vastas parantaja.»

Kun »oli naria», pantiin kuuma kääre ympärille, eikä us-
kottu noitiin. Nari tuli työstä, ranne »oli kipee ja rutisi».

Nari oli tavallisesti ranteessa. Kerrottiin erään muijan pa-
rantaneen jonkun pojan kättä siten, että poika laski kätensä tu-
kin päälle ja muija löi kirveellä sen ylitse.

Kun »turkisattu», kun kovin sattui, esim, talvella lankeili,
voideltiin katajan tervalla.

Itiottecmat: »Kun käret menee rikki pyykissä, niin siihen on
lääke lämmin kusi,»

Kun vihneitä meni käsiin, sekoitettiin talia ja päreen karsia
ja pantiin ne rättiin. Tämä »plaastari» pantiin sitten käsiin.

Kuten jo kerrottiin, parannettiin savipuolta (seborrea) kup-
paamalla, Savipuolen sanottiin olevan seldaista, että se »veteli
semrnottia haavoja ja syhy, karjan ruokinnassa tuli». Siihen pan-
tiin myös »klasin hikee ja kovasimen hikee».

»Kun tuulesta rupes rohtuun» tai oli jotain muuta sen ta-
paista, tuotiin puodista glyseriiniä ja sitä pantiin kasvoihin ja
käsiin Tuulesta tuli myös tarttuneita ja »maistaa» (ihottumaa).
Tarttuneet olivat »paukoja». Lääkkeenä käytettiin hienoa suo-
laa, jolla pyyhkieltiin, sitten se »heitettiin olkapään ylitte pohja-
seen päin, ei saanu taakseen kattoo, kun tuli pois».

Kun jalat rohtulvat ja halkeilivat, kierrettiin villanen lanka
ympärille.

Kun jalat jäävät lokaisiksi, tulee niihin kipeitä haavoja var-
paisiin ja kautta jalan, päällystäänkin. Silloin »lokakurki söi ja-
lat», on »lokakurki syäny». Sanottiin, että »se parani, kun kusi
päälle».

Pabeltuma. Viinaa käytettiin paljon lääkkeen apuna. »Sian-
sappee liotettiin viinassa, sitä pantiin palleeseen.» MyÖ5palssamä-
viinaa käytettiin. Sitä saatiin siten, että palssamin varsiapantiin
viinapulloon.
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Liiat ja rU1.Lppa (syylä). Liioiksi sanottiin kaikenlaisia kas-
vannaisia, esim. struuma oli .kaulaliika.

Viimeisenä perjantaina kuusta liika poistetaan. Se tarvit-
see yhtä pitkän ajan poismennäkseen. kuin tulerniseensakin.

Ruuppia poistettiin villalangalla. Ruupan ympärille sidot-
.tiin villanen lanka, jossa oli solmuja, ei tietty kenenkä tekemä
lanka oli. Sitten lanka »viätiin johonkin elemmaksi mettään,
ei sitä kauvas viäty, siällä kun mätäni, niin sillon piti ruupankin
mennä.»

Jouhi tai hius sidottiin kireelle ruupan juurelle, kun se hel-
tisi, sidottiin uusi.

Uuniluutavedeliä kasteltiin ruuppia.
Oli villainen, pesemätön lanka, jolla »tahoottiin» ruuppaa ja

vietiin lanka saunan lavon alle, kiven alle. Ei saanut katsoa
taakseen, kun sieltä tuli pois.

Mentiin sian taakse, »kun sika laski» ja kasteltiin ruuppa
sian virtsalla, eikä pyyhitty sitä pois.

Kun »semmonen nahaan alle» muodostui, se oli liika. Se
poistettiin seuraavalla tavalla. Viimeisenä torstaina kuusta,
»viimeks kun maata menee», »kun ei enää ulos menny, otti las-
tun, kolme kertaa paino sillä liikaa, hei~ti sen kuuhun päin
ja sano: »Kuu syä liikaa!» Kerrottiin, että eräs, joka teki näin,
kehui ruupan pienenevän, mutta silloin se kasvoikin uudelleen.
Sitten hän teki taian toisen kerran, eikä puhunut liiasta, en-
nenkuin se oli kokonaan pois.

Käärmeenpurema. Käärmeenpureinaa valeltiin vedellä tai
imettiin, jos oli ehjä suu, taikka kun käärme puri, otettiin maa-
ta ja painettiin sillä puremaa.

Joku osasi myös leikata kappaleen pureman luota, ettei
kaikki myrkky päässyt haavaan.

Pannaan »tärpenttiiniä ja puunöljyä ja sammalia päälle, jos
käärme puree.»

Kun .nähtiin käärme, käytettiin kärmeensanoja:

»Käärme, saatana, älä sinä tu mun päälleni.»

9



»Mato musta, mato valkonen,
mato halajankarvanen,
hyvin teit, ettäs purit.
Jeesus Kristus, kaikkivoipa,
tee paremmin, ettäs parannat.»
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Eräs parantaja (Ruotialan Tiina) teki »troppia» käärmeen-
puremaan siten, että kokosi ennen käen kukkumista keväällä
käärmeitä, nylki ne ja otti lihaa, jonka kuivasi, Sitä pantiin
viinaan, saatiin käärmeenlihaviinaa.

Käärmeenpuremat parannettiin myös sanalla, ja paloviina
oli parasta lääkettä siihen - sanoi eräs -, sitä pantiin haa-
vaan ja annettiin myös ryypätä.

Kun käärme puri niin, ettei nähty sitä, luettiin:

Jos näki käärmeen, ei tarvinnut kaikkea sanoa. Kun näki,
millainen se oli, sanoi esim. »halajankarvainen - -».

Yskii, kuume jo viLustJumine'n. Vilustumista vastaankin oli
ennen monta lääkettä.

Kanferttiviinaa käytettiin vilustumiseenkin. Tuotettiin vii-
naa ja siihen pantiin kuivaa kanferttia.

Apteekista ostettiin »jäärestestamenttia», kuivaa ainetta, jota
pantiin viinaan (saatiin jäärestestamenttiviinaa). Se teki viinan
punaiseksi kuin rommi.

Kaupungista tuotiin paljon punaisia ruusuntippoja ja niitä
otettiin vilustumiseen,

Kuumeessa kun vilutti, juotiin lämmintä vettä ja viinaa.
Ennen vanhaan oli »viina ja sauna päälääke» ja terva myös.
»Terva ja löyly, se oli talonpojan lääke.»

Kun yskä oli, niin silloin kumminkin mentiin saunaan, nos-
tettiin jalat kiukaalle ja kylvötettiin niitä vihdalla.

Yskänlääkkeeksi keitettiin myös sipulimaitoa ja laitettiin
»koiruahokahveeta». »Se oli väkevää tavaraa, se koiruahokah-
vee.» Liotettiin koiruohoja kahvissa tai käytettiin koiruohoa
kuuman veden kanssa.
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Kun joku oli yskässä, niin kun uuni lämpisi, pani hän talia
jalkapohjiinsa ja paistoi niitä pesän edessä.

Ruskeesta so!kerista sulatettiin »yskäntroppia». Sitä sulatet-
tiin kahden tikun päällä kynttilän yläpuolella ja tiputettiin lusik-
kaan.

Keitettiin »railanremmenvettä» ja »vaivaskoivuvettä» yskään
ja rintatautiin eli käy tautiin (keuhkotauti) . Otettiin »railanrem-
meniä» - »vanhossa railossa kasvaa semmosia kelttuja» - niitä
keitettiin, samoin otettiin »vaivasia koivuja» ja laitettiin vaivais-
koivuvettä. Se ei ollut pahaa, kuten »railanremmenvesi».

Pistos. Pistosta vastaan tehtiin lääkettä m.m. kuivasta käär-
meenlihasta. Kun käärme tapettiin, kuivattiin sen liha. Sitä raa-
putettiin ja pantiin johonkin aineeseen, jota sitten ryypättiin.

»Pistoksen troppia» saatiin myös siten, että hirven sarvesta
kaIvettiin jauhoa ja pantiin veteen.

Pistokseen annettiin myös hyvin hienoa »klasijauhoa» ja
»tärpänttiiniä».

Keuhkokuumelääke saatiin siten, että viinaa kuumennettiin
kovin ja pantiin voita siihen sekaan.

Päänsärky. Jos kovin päätä »särkee», »perunan liuloja pan-
tiin liinaan ja liina silottiin siihen ottaan tai kuusenihakoja ha-
kattiin pliiskaks ja etikalla kasteltiin ja pantiin liinaan ja se ot-
talle».

Myös »kanverttiviinalla» kasteltiin särkevää päätä.
Hammassärky. Kuten jo mainittiin, käytettiin hammassä-

ryssä apuna kuppaamista ja suoneniskentää. Eräs kuppari sanoi
m.m., että reumatismi alkaa hampaista. - Mutta oli monenlai-
sia muitakin perannustapoja.

Jo aikaisemmin mainittu parantaja Ruotialan Tiina oli luke-
nut jotain viinaan ja pensselillä sivellyt sitä ympäri hampaisiin.

»Katavantervaa» pantiin hampaaseen, kun sitä särki.
Kun hammasta särki, kaivettiin tikulla verta siitä »ja viätiin

se tikku kasvavan männyn kylkeen kuaren ja rungon väliin ja
jätettiin siihen. Ei saanu takansa kattoa», kun palasi pois.

Eräs pani, kun lasten h~mnnasta särki, pureskelemaan taiki-
napalloja, mutta kertoja sanoi, ettei se auttanut.
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Ämmänojan Maija Välkkilän kylässä oli parantanut hampaita
seuraavaan tapaan: Teräväpäinen tikku pistettiin hampaan reu-
naan, niin että tuli vähän verta. Ojan syrjälIä kasvoi koivu ja
kuusi, ja tikku pistettiin puun kuoreen, luultavasti niin, että nais-
ten tikku pantiin koivuun ja miesten kuuseen. Näin oli näissä
puissa monenvuotisia tikkuja rivissä alhaalta ylöspäin.

Kerrottiin myös erään tikulla kaivaneen hampaita ja vieneen
tikun sitten puunkoloon ja panneen puunkappaleen sen päälle.
Ei saanut takansa katsoa, kun palasi pois puun luota. Hampaat
paranivat kun tikku mätäni.

Pikihikiöljyä ryypättiin hammassäryssä ja sitä pantiin myös
poskelle päällepäin.

Eräs tahkosi suolalla hampaita ja puhalsi sitten suolan suus-
taan valkeeseen.

Riihen kiukaalla myös kylvötettiin hamrnassärkyistä ja luet-
tiin jotkut luvut.

Korv.asärky. Korvalääkettä tehtiin suolaisesta silakasta si-
ten, että sitä paistettiin kynttilän ~ällä. Sen hännästä valui suo-
laista vettä alla olevaan lusikkaan ja sitä tiputettiin korvaan.

Myös »kanverttiviina» oli korvalääke. »Se pitääkin helkatin
jyskäyksen», kun sitä pannaan korvaan.

Rinnasta maitoa pantiin korvaan, kun sitä särki. Samoin kir-
konkellon akselista otettua rasvaa.

Sipulia paistettiin ja sen vettä tiputettiin korvaan.
Kleiau, reumatismi. Kun oli särkyä, käytettiin tervaa lääk-

keenä, siveltiin sitä kipeälle paikalle ja kylvötettiin (tervasauna) .
Voitiin myös ottaa viinaa sisälle, juotiinpa vielä itsensä humalaan-
kino

Niinikään käytettiin kleinin parannukseen katajasta tehtyä
tervaa, sillä hierottiin ja sitten pestiin »ja ryypättiin ja kylvötet-
tiin. Sillä kleini vaan ajettiin vallan pois».

Suopursusta keitettiin haudevettä ja vaivaiskoivuakin lio-
tettiin veteen ja sillä haudottiin kleinistä kohtaa. Oli »paaritiinu»,
johon mentiin kylpemään. Siten »kleiniä parannettiin, kun oli
niin huano, ettei enää päässy liikkumaan».

Keitettiin oivukkavesiä (taikinamarjapensaasta).



133

Kun oli reumatismi, tehtiin oivukoista vihtoja, joilla vihdot-
tiin.

Hieromista tietenkin käytettiin reumatismin parannuksessa
ja vähän kuppaustakin. Eräs kuppari sanoi, että reumatismiset
tavallisesti ensin hierotaan ja sitten pannaan joku sarvi.

Lento. Lennoksi sanottiin erilaisia kipuja, esim. särkyä ja-
loissa, jota sitten oikein parantaja saattoi kylvöttää pois. Seli-
tettiin myös, että lento oli sitä, kun oli »toisen kiroissa». Jos joku
oli toiselle vihainen ja kirosi hänet, »no, semmosia särkyjä piti
tulleen». Esim, kovaa hammassärkyä sanottiin lennoksi.

Vatsnt!audit. »Kun vattaa puree», annettiin »sapramin siä-
meniä», kun piti olla matoja.

Eräs äiti antoi lapselle en, »kun plikan vattaa puri», tervaa
kahvissa. Pantiin »tassilliseen kahveeta teelusikallinen tervaa»
~ pelkkään kahviin, jossa ei ollut sokeria eikä kermaa.

Otetaan myös »kanverttia ja pirunpaskaa, kun vatta kipee
on». Toinen sanoi, että otettiin »kanverttiviinaa ja pirunpaska-
viinaa sisustenpolttocn, kun sisältä rupes kii ottaan». Kuivaa
kanferttia saatiin apteekista ja i-ihkamakauppiaillakin oli sitä.

Vatsankipuun tehtiin lääkettä keittämällä maidossa »torvas-
tillan juuria», niitten lastuja tai pieniä murenia. Maito tulee
siitä punaiseksi. »Torvastilla» on kasvi, jolla on paksut juuret,
heikot lehdet ja ruskeat kukkaset, niin selitettiin.

Myöskin »jeerastestamenttiviinaa» otettiin': »kun
poltti». Jeeras- eli jäärestestamentti oli kuivaa, mustaa
niinkuin jotakin kukkasen juurta. Sitä ostettiin.

Karvaita pippuria vain pistettiin suuhun ja ryypättiin vettä
päälle, »kun sisältä kii otti, kyllä se helpotti».

»Raaka kananmuna oli paras lääke, kun liika veteläks tuli»
vatsa (kaksi raakaa kananmunaa), ja myöskin (koivun) tuhkaa
pantiin viinaan ja juotiin sitä.

Matoihinkin käytettiin tuhkaviinaa. Kerrottiin, että jolla-
kulla oli »rnatoja, jokka meinas syälä vallan takapuolen pois.
Puskuri-äjä teki tuhkaviinaa ja juatti aina kahvikupillisen.»

Eräs selitti, että »kun korpee, tulee vettä suuhun ja poltti

sisältä
ainetta,
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rinnassa (närästää), käski kuivaamaan nasiamen marjoja. Ne
poltti, mutta voipalliin pantiin ja nieleskeltiin. Se oli rintariisiä.»

Pahaa umpitautia sanottiin Urjalassa kivitaudiksikin ja sa-
nottiin, että siihen on joku kuollutkiri.

Ajota.udiksi sanottiin sitä, »kun ajettu niin tavattomasti».
Sydä.ntautiin otettiin jäkälistä tehtyä lääkettä. Koottiin »jä:

käläitä, tällättii sitte likoomaan niitä viinaan».

KeLtatauti.. Keltatautia parannettiin keltoilla (luultavasti
eräs [äkälälaji) . Maitoa pantiin pataan ja keltoja sekaan. Kie-
hutettiin vähän aikaa ja »juatiin niin kuumana, kuin voitiin
ryyppiä häntä».

Keltatautisia kylvettivät parantajat. Eräs isäntä, jossa oli
keltatauti, käärittiin hyvin lantaiseen ja virtsaiseen hevosen loi-
meen ja kylvötettiin sen läpi ja noiduttiin kai siinä myös.

SikotOjutia parannettiin sian leukaluunrasvalla.
»Saunan löyly, se on kaikkein paras lääke r u u suu n.» Se

tuli kylmästä. »Vilutti ja puriotti ja rupes pahkoja kasvattaan.»
Jo silloin oli sauna hyvä, »kun vilutti ja pelkäs ruusun tulevan».
Silloin koetettiin pian saada lämmintä.

Vil;u,1/a,uti. Vilutaudissa, kun kovasti vilutti, auttoi terva-
sauna. Kastettiin vihta tervaan ja kylvötettiin joka paikkaa.
»Ajaalla lähti» sitten terva.

SyheLmä. Syhelmä ei ollut harvinaista ennen vanhaan. Eräs
kertoja kuvasi sen sellaiseksi, että tulee »piäntä vismaa ja vesi-
päitä». Siihen käytettiin esim. jotain rasvoja. - Apteekista tuo-
tiin pikiöljyä, ja sillä voideltiin syhelmäpaikkoja ja kylvötettiin
aina kuumassa.

Syhelmän lääkettä tehtiin myös seuraavasti: Räätikästä teh-
tiin kuppi, siihen pantiin tulikukkaa ja härskiä ihraa. Tämä pan-
tiin kuumalle pesän arinalle missä ihra suli ja tulikukka sekosi
siihen. Tätä lääkettä voideltiin ihoon niin kuumana, ettei juuri
polttanut. Annettiin myöstulikiveä syötäväksi sille, jolla oli
syhelmä.

Räätikkäkupissa haudottiin rasvaa ja tervaa »säkössä» (pe-
sän 'hiihllä) syhelmää varten.
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Vanhaa ihraa, viinaa ja tulikukkaa sekoitettiin ja sillä voi-
deltiin. Annettiin olla iholla viikon verran, tai ei juuri niin
kauan, ja sitten vasta pestiin pois.

Silmäta.udit. Sanottiin ennen vanhaan olleen paljon heikko-
silmäisiä ja sokeita, kun huoneissa oli sauhua.

Kun silmä oli kipeä, pienennettiin sokeria niin pieneksi, kuin
saatiin, ja pantiin olkeen ja puhallettiin silmään.

Kun »paskoo» (trakooma) oli - »kun rääppää vuati silmät
ja oli pahat» - pantiin viinaa silmiin. Koetettiin salaa heittää
pikarista tai suusta »pruutata» sitä. Se kirveli kovin; mutta näin
saatiin sitä menemään niihin. Myös tehtiin niin, että kastettiin
kangastilkku viinaan ja pantiin se silmän päälle. Piti maata tunti
siten ja sitten toistettiin sama temppu.

Selitettiin olleen kahta lajia »paskoa»: »tuarre pasko ja kui-
va pasko». Edellisessä tuli paljon »rääppää» ja silmät syhyivät
ja »oli kuumetta». »Kuiva pasko» ei tehnyt rääppää, se »veristi ja
syhy», kirveli ja kuumotti. Sanottiin, että se olikin paha. Viinaa
käytettiin näiden parannukseen.

Somupaat. Lasten sampaisiin, mikä »kirvelee ja liäkittee niin
kovin», valmistettiin myös itse lääkkeitä.

Otettiin maasta »sampaan lehtiä» ja pantiin maitoon kiehu-
maan.Sitten juotiin »sammaslehtimaitoo».

Kun »pilvee» putoo maahan, - on niinkuin sammakon ku-
tua, harmaata kirkasta, pehmeätä niljua, esim, kiven päällä, -
siihen sekoitettiin nisujauhoja ja kuivattiin. Sitä annettiin pik-
kulapsille, kun ne olivat sampaissa,

Oli erikoisia lähteitä - Urjalassa mainitaan ainakin yksi -
joista tuotiin vettä lasten suun pesuun, kun oli sampaita. Turun
tien varrella oli (luult. ei Urjalan puolella) »Linnasten lähre» ,
josta »reissuilta toivat» vettä.

Kun tuli »kiälen päälle valkosta», tampaa, otettiin »ohkanen
riapu sormen ympär! ja sillä tahoottiin pois, riapu oli kasrtettu
veteen». Se oli yksi sampaitten parannuskeino.

Lampaanmaidolla ja hevosenmaidolla »pestiin sitä lakee ja
suuta ja kai mar sitä alaskin meni».
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Kun joku tuli hulluksi, saatettiin häntäkin kylvättämällä -
minkä teki parantaja, jolla oli joitakin taikatietoja - koettaa pa-
rantaa.

Kylvättämistä käytettiin siinäkin tapauksessa apuna, kun
pain.aJ.aunetnvaivasi. Se oli lapsissa sekä aikuisissa. Se »yällä
kumminkin valvotti ja väsytti, eikä antanu unta, likisteli».

Kuten olemme nähneet, käytettiin saunaa paljon parannuk-
sissa. Sanottiinkin: »J os ei sauna, viina ja terva auta, on kualema
eressä».

Kylvättämistä käytettiin paljon pikkulasten hoidoss.akin,
mihin yleensä sisältyi paljon taikuutta. Niitä muijia, jotka kä-
vivät kylvöttämässä lapsia, kun niissä oli vikoja, sanottiin »huu-
sausmuijiksi». Eräästä tällaisesta on sananparsikin: »Lapsia tärn-
ne, sano Lallun Liisa, vaikka yks laps jo putos saunan lavon alle».

Pieni lapsi oli niin kauan levoton, kunnes oli »'harjakset» kyl-
vätetty pois. Tehtiin sahdin käytteeseen (vehnä-) jauhoista tai-
kina ja se levitettiin lapsen iholle peittämään kaikki muu paitsi
pää, - erään tiedon mukaan pantiin sitä vain selkään ja käsiin.
Taikinan päälle kiedottiin musta silkki ja kylvötettiin sen päältä.
Sitten VEdettiin sälkki ja taikina pois, jolloin lapsi huusi kovin.
Sanottiin myös käytetyn hapanleipätaikinaa ja aivinaista riepua.

»Vihran lehti lapsen kylvättää.» Kurn lapsi oli äreä, se oli
pelästynyt, ja kylvötettiin silloinkin. Samoin tehtiin, kun lapsi
»oli niskalla», »oli mennyt nukerolleen», kun se itki ja oksensi.
Lisäksi se silloin nostettiin. Peukalo pantiin suuhun ja toinen
käsi niskan taakse ja nostettiin kolme kertaa ja puristettiin hie-
roen. Vasta sen jälkeen kylvätettiin. Kun kylvötettiin »nu-
kerolta», tehtiin se siten, että vihdottiin takapuolta ja niskaa.
Kun kylvätettiin »makoselta», hierottiin vatsaa hiljaa.

Kun Hakalan Tiina, eräs Ehvossa asunut noita, joka oli Ve-
näjän läänistä Humppilan puolelta kotoisin, kylvötti lasta, pani
hän raudan suuhunsa, otti lapsen syliinsä ja kiersi tätä kiukaan
päällä sen ympäri kolme kertaa ja hölisi jotakin, mitä ei tiedetty
kertoa. Kun hän otti lapsen siitä pois, luki hän Isämeidän. Sit-
ten hän antoi lapsen pois ja se, joka otti lapsen ja vei sen
pois, ei saanut katsoa taakseen mennessään.
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Poraavaa lasta kylvötettiin myöskin siten, että heitettiin
kolme kertaa vettä kiukaaseen, kierrettiin (heilutettiin) vihtaa
kolme kertaa lapsen ympäri ja luettiin Isämeidän takaperin siten,
»että ammenesta aljettiin», Sillä vihdalla sitten kylvötettiin lasta
lavolla jiaannet:t:iin lapsi sitten alas vaatteeseen kää:rittäväksi.

Liisa Laakso Annulan kylässä oli kylvöttänyt lapsia, joilla oli
painonvika - ne olivat äreitä - seuraavalla tavalla: Hän heitti
kolme kertaa kämmenellään vettä kiukaalle ja sanoi:

»Urjalan kirkonvartija, hoi kotio!
Uurenkaupungin kirkonvartija, hoi kotio!
kun sinä painat yhren kerran,
minä painan kaks kertaa,
kun sinä painat kaks kertaa,
minä painan kolme kertaa, j.n.e. 12:een.»

Äreitä lapsia vietiin myös tienhaaraan ja sanottiin joitakin
sanoja tai vietiin pajaan, kun pajan ahjossa »puheltiin». Viejä
kysyi: »Mitäs puhallat?» Toinen vastasi: »Puhallan painon vikaa
pois.» Tämä toistettiin kolme kertaa.

Lapsen rauhan luultiin menevän, jos vieras puhutteli lasta.
Pikkulapsen vaatteita ei pitänyt viedä ulos kuivamaan, sillä

tuulesta tuli tarttuneita ja »maistaa». Niinikään jos vei lapsen
ulos, ei saanut »paljaalla perseellään maalle panna», piti panna
vaate alle. . Maastakin tuli tarttuneita. Eikä lapsen vaatteita
saanut pyykkiä pestessä vääntää, ettei lapsi tulisi väänteisiin.

P ari k a n s an k e r tom aa sa i r a u s t a p a u s t a.
Eräs nuori mies oli kihloissa, mutta kihlaus purkautui ja mies
tuli hulluksi. Sanottiin erotetun morsiamen isän tehneen hänet
mielenvikaiseksi. Tunnettu parantaja, Ruotialan Tiina, kylvötti
sairasta, mutta ei saanut paranemaan. Sitten mentiin tietäjiin
Pohjanmaalle, ja tietäjä sanoi, että katiskassa on uhri, joka pitäisi
saada ylös, jolloin sairas paranisi.

Kerrottiin, i!ttä Lymylän Maijastiinalta Haritusta meni puhe.
Hän oli jo vanha silloin. Kulki sitten »kaupparyssiä», ja eräs
»ryssä» sanoi: »Annakkos toopin viinaa, niin kyllä minä sen pa-
rannan?» »Ryssäs otti kellon ja pani vettä siihen ja antoi Mai-
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jastiinan juoda. Seuraavana päivänä Maijastiina puhui. Maija-
stiina sanoi, että kyllä hän kannunkin viinaa antaa, ja »ryssä»
sai viinaa kuinka paljon hyvänsä. Kelloa, josta Maijastiina joi,
oli »kaapittu» rautanaulalla tai muulla semmoisella.

Parantajia.

Urjalassa on ennen vanhaan elänyt monta kansanomaista
parantajaa eli »puskuria» eli noitaa, mutta myös vähän oppi-
neemmat henkilöt sitoivat haavoja tai tekivät muuta semmoista,
kun pitäjässä ei ollut lääkäriä.

R u 0 t i ala n T iin a eli Armastiina oli m. m. käärmeen-
pureman parantaja ja oli koettanut parantaa erästä hulluakin
kylvöttämällä, kuten edellä kerrottiin, mutta paransi muutakin,
esim, hampaita.

Tiinan sisar, Ä mm ä no jan ,Ma i j a, oli parantaja, ja hei-
dän äitinsä Ä m m ä n 0 jan K r e,eta oli ollut noita. Ammän-
ojan Maija asui Välkkilän kylässä Eskolan torpassa. Hänen luo-
naan kävi potilaita kaukaakin, esim. Vesllahdesta, Kalvolasta ja
Tampereen takaakin, mutta sanottiin, ettei häntä omalla paikalla
paljon käytetty. Sekä ihmisiä että eläimiä tuotiin hänen luok-
seen. Hänellä oli sauna, ja sinne hän vei usein potilaansa ja
kylvötti siellä; poskeakin vihdottiin hammassäryssä. Kerrottiin
myös hänen taikakonsteistaan, että »Maija räknäsi sualoihin».
Hänen sanottiin käyttävän vähän »ahteekin apuakin». Haavojen
parantaja hän ei ollut.

J u h a eli Jussi T a a t il a oli tunnettu parantaja Kokolla
päin, Hän oli Tasson »tolppari». »Ryssäin aikana piiloon met-
tään meni ja sinne töllin rakensi.» Taatila »tyräännytti» verta.
Eräs kertoja ei uskonut hänen noituuteensa, vaan kun verta
vuoti, »sito ylempää kiinni», mutta toinen sanoi häntä noitalää-
käriksi. Hänestä kerrottiin, että kun oli vamma tullut, josta
vuoti kovin verta, ja mentiin häntä hakemaan, niin kun hän kuuli,
mitä asiaa oli, sanoi, ettei ollut kiirettä ja veri lakkasi silloin
tulemasta. Eräs kertomus esimerkkinä hänen taidostaan: Erään
Matin »Isovarvas meni pikkusormen päälle». Matti pyysi Taa-
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tilaa lyömään isonvarpaan pois, mutta tämä ei suostunut, vaan
käski Matin itse lyödä ja lupasi, ettei verta tule. Matti löi var-
paan pois niin, että se lensi toiselle puolelle huonetta, mutta verta
ei tullut. - Taatila paransi myös eläimiä, esim, mainittiin hänen
lääkinneen syömätöntä lehmää.

Kas ken 0 jan E eno k k i kävi kylvöttämässä esim. niitä,
jotka olivat kovassa poltossa. Hänellä oli mäki, jonne hän esim.
kerran meni ja toi sieltä pullon, josta käski sellaisen potilaan ryy-
pätä, jonka sormea särki.

Annulan kylässä elää Li i s aLa a k s 0, joka ennen aikaan
teki suoni- ja hivellyslankaa ja kylvötti lapsia.

Annulassa eli ennen T i i n a P ä i v ä n i e m i, joka myös kyl-
vötti lapsia ja oli muutenkin pieni parantaja. Hän kylvötti kerran
terveeksi ihmisen, jonka suu oli halvauksessa jäänyt väärään.

Lasten kylvöttäjänä mainittiin T i s k ari n Sam u 1i, jonka
kerrottiin sanoneen, kun yksi lapsi lavon alle putosi: »Se se sen
kans hyvvää tekee». Kortteli viinaa hänen piti saadla joka lapsen
ky1vöttämisestä.

Samoin kerrottiin Kim P 0 - A n t i n sanoneen pudotettu aan
lapsen lavon alle: »Kyllä se hyvää vaan kaikki tekee». Hän kyl-
vötti nim. myös pelästyneitä lapsia. Hän kylvötti niitä kiukaalla
ja höpisi lukuja.

Honkolan läänissä oli E ero 1a n A n t t i, joka sitoi poikki-
menneitä ja veti paikalleen jäseniä, »kun meni pois sijaltaasa».
Hän kuoli tapaturmaisesti, hevonen sotki hänet jalkoihinsa.

Honkolan Ehvosta muistettiin myös S il t a - M i k k 0, joka'
iski suonta.

Nuutajärven läänissä oli K r a a t ari - J ,an n e, joka antoi
ensi avun tapaturmissa, pani lastoiihin ja paikoilleen.

K a II e 0 jan e n, Tuorreen poikia, paranteli myös, mutta
ei ollut noituuteen taipuvainen. Hänen luonaan kävi Vesilah-
destakin potilaita. Hän asui Urjalan kylässä ja kirkonkylässä
sekä piti kauppaa. Hän oli valtiopäivämiehenäkin.

Amiraali F u r u h j e 1m, joka omisti Honkolan kartanon,
hoiti myös sairaita, etenkin silmäsairaita, »ilman palkata köy-
hiäkin hoiti». Hän teki sitä mielellään ja ihoiti etenkin lapsia.
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Jos hän näki lasten silmissä jotain vikaa, käski hän tuomaan lap-
sen luokseen. Myöskin sisällisiä kipuja hän hoiti, mutta ei kos-
kenut verihaavaan, Niitä hoiti taas hänen tyttärensä »A n n i
P r ö ö k y n ä» ja ,eräs naiskonttcristikin Honkolassa. Kun po-
tilas joutui viipymään amiraalin luona, pani hän hänet työhön,
jos tämä jaksoi sekä antoi kaksi kertaa päivässä ruokaa ja maksoi
palkkaakiri. Itse hän ei ottanut palkkiota työstään. Antoipa hän
lääkkeitäkin potilaan mukaan ja vaatteita varattomille.

Myös kansakoulunopettajain y. m. puoleen käännyttiin apua
hakemaan, kun oli haavoja, paiseita tai veripahkoja. Näistä hen-
kilöistä, jotka »tohtoroittivat», mainittiin esim. opettaja Selvenius,
Astalan emäntä ja isäntä, kanttori Leander sekä opettajat Tal-
vinen ja Järvi. Sanotiin kaikkein vanhimrnalla ajalla olleenkin
Iukkarin tehtävänä sitoa, kun isompi vamma tuli, tämä myös pa-
ranteli hampaita ja otti niitä pois.

Kuppareista mainittakoon La h m a n Ve et r i ik a ja
L i t s in M a i j a s t iin a (Kehro) . Vielä nykyäänkin tämän
ammatin harjoittajia elää pitäjässä, esim. Tie n suu n El s a,
75-vuotias kupparivaimo Pääskyn kulmalla, kuppari M iin a
Pää s k y n k i v e n oppilas.

Urjalassa tunnettiin näitten lisäksi lähipitäjistä huomattavia
parantajia, joiden luona monet pitäjäläiset olivat käyneet. Kyl-
mäkosken puolella asui Taipaleen »tohteri» eli 'I'ohteri-Eero, joka
paransi sekä ihmisiä että eläimiä ja iski suonta. Vesilahdella eli
Pirttikosken Taata, joka myös paransi ihmisiä ja eläimiä sekä
kylvötti lapsia. Myös käytiin Tyrväällä Vilppolan Mantan eli
Tyrvään Mantan luona (hänen oikea nimensä oli Manta Jokinen).
Vielä mainittiin Lankenojan Huittisista, parantaneen ihmisiä
omatekoisilla lääkkeillä ja »Seeferin prouvan» Janakkalasta ol-
leen hyvän parantajan

Edellä esitettyjä mielenkiintoisia tietoja Urjalassa käytännössä olleista
osittain taikauskoon, osittain kokemukseen perustuvista vanhanaikaisista pa-
rannustavoista sekä entisajan »lääkäreistä» ovat antaneet m.m. seuraavat ker-
tojat:

Justiina Ahola, 78 V., Honkola.
Kalle Eskola, ,74 v., Kokko.
Anna Jutila, 66 V., Salmi.
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Juho Kangasniemi (ent, Vahlsten), 66 V., Urjalankylä, Pääskynkulma.
Liisa Laakso, n. 90 V., Annula.
Amanda Lepo, 66 V., Laukeela.
Amanda Charlotta Leppäsilta, 89 V., Pääskynkulma.
Juhannes Mattila, 60 V., sekä hänen vaimonsa. Välkkilä.
Iida Nikkilä, 69 v. (kuollut syysk. 1937), Urjalankylä.
Leskivaimo Oksanen, n. 60 V., Laukeela.
Iida Pääskynpää, 76 V., Pääskynkulma.
Kalle Rauta, 64 V., Urjalankylä.
Kustaa Ruotiala, 82 V., Laukeela.
Mari Saarinen, 74 V., Urjalankylä.
Robert Sahlberg (Kuoppalan Janne), 84 V., Urjalankylä. Tursankulma.
Manta Sälli, 66 V., Urjalankylä.
Elsa Tiensuu, 75 V., Pääskynkulma.
Liisa Helviiki Toivonen, 78 V., Kokko.
Amanda Uotila, 70 V., Urjalankylä.


