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1. TAMMELAN PIIRILAAKARIKUNNAN

SYNTY.

Nykyinen piirilaakärilaitoksernme juontaa alkunsa jo Ruotsin
vallan ajoilta. 1700-luvun alkupuoliskolla olivat näet Pohjanmaan
talonpojat vapaaehtoisesti sitoutuneet palkkaamaan itselleen maavälskärin. Ensimmäinen tämän toimen haltija oli Herman Henrik
Hart, joka oli muuttanut Suomeen Westfalenista. Hänen kuoltuaan
tuli Pohjanmaan piirilää:käriksi hänen poikansa, tohtori Barthold Rudolf Hart vuonna 1749·
Seuraavana vuonna (1750) suostuivat Helsingin ja Porvoon kaupungit sekä muutamat lähipitäjät maksamaan 300 taalaria vuosittain lääkärin palkkaamiseksi ja vuonna 1751 nimitettiin näin syntyneeseen Uudenmaan ja Hämeeen läänin piirilääkärin virkaan vakinainen viranhoitaja.
Samalla tavalla syntyi maassamme muutamia
muitakin piirilääkärikuntia.
Kun saädyt vuonna 1773 myönsivät erityisen veron lääkintölaitosta varten, lakkasi asukkaiden vapaaehtoinen lääkärinpalkkaus.
Maahamme perustettiin samalla uusia piirilaakarikuntia,
niin että
niitä Ruotsin vallan viimeisinä vuosina oli kaikkiaan II.
Maamme jouduttua Venäjän yhteyteen perustettiin
tänne
vuonna 1811 erityinen keskusvirasto, n. s. Collegium medicum, jonka
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tehtäväksi jäJtettiin maan lääkintöasiain
hoito ja valvonta niiden perusteiden
mukaan,
jotka
voimassaolevain
asetusten kautta olivat
Ruotsin Collegium rnedicumia ja Serafimin ritarijärjestöä
1) varten
voimassa ja vahvistetut.
Jo samana vuonna sai vastaperustettu
"lääkintöhallitus"
tehtavakseeen
ryhtyä järjestelemään
maamme piirilääkärilaitosta,
jotta se saataisiin paremmalle kannalle.
Collegium medicum laatikin ehdotuksen
uudeksi piirilääkärikun:tajaoksi.
Ehdotus hyväksyttiin
miltei sellaisenaan ja piirilaäkarikuntain
luku enennettiin kahdeksikymmeneksi.
- Tammela
kuului edelleenkin Hämeenlinnan piiriin.
Kun Vanha Suomi y hdistettiin
maahamme,
lisääntyi piirilääkärikuntien luku, niin että niitä vuonna 1820 perustetun Saarijärven
piirin kanssa oli yhteensä 24.
Tällaiseksi
jäikin
piirilääkärilaitoksemme
aina vuoteen 1837
saakka.
Vain joitakin pienempiä muutoksia tehtiin vuosina 1840,
1844 ja 1853. - Vähitellen alettiin kuitenkin huomata, että järjestely oli epätyydyotavä,
Lääkäreitä oli vähän ja piirit suhteettoman
laajat jo alaltaankin.
Kun asukasluku yhä 'lisää11ltyi, kävi piirilääkärien työ ylivoimaiseksi.
Kaukaisimmilla
paikkakunnilla
ehti lääkäri käydä töin tuskin kerran vuodessa.
Kun hän vielä lisäksi asui
kaupungissa, on helppo arvata, että usein valttamattömimmat
yleisetkin terveyshoidolliset
toimenpiteet
jäivät sikseeen, yksityisestä terveydenhoidosta
puhumattakaan.
- Havainnollisen
käsityksen asiasta
saamme, kun tarkastelernme
esimerkiksi esitystämme lähinnä olevan
Hämeenlinnan
piirjlaakarin
hoitoaluetta
vuonna 18}"9' Tohtori
Granlundin
huolehdibtavana
oli vielä näin myöhään Hämeenlinnan,
Tammelan ja osia Jämsän piirilaakarikunnasta.")
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kettu pinta-ala oli hänen vuosikertomuksissaan
1858 ja 1859 antamien tietojen mukaan (]2
29
19 =) 70 neliöpeninkulmaa
ja
asukasluku suunnilleen 95,525.1) Edellisenä vuonna oli tohtori Granlundin hoidettavana
vielä Hollolan piirin osia, joiden ala oli n. 18
neliöpeninkulmaa
ja asukasluku 17,000 hengen paikkeilla.
Kun asiain tila oli tällainen, ei ole ihmetekävää,
että muutosta
ja uutta järjestelyä kaivattiin.
Vuonna 1857 uudistuksia tehtiinkiri
ja piirilääkärikuntain
lukua lisättiin 26 :sta 48 :aan eli lähes kaksinkertaiseksi.

+

+

Viimemainitulla
asetuksella muodostettiin
Tammelakin
ymparistöineeen omaksi piirilääikärikunnaksi,
ja Tammelan pitäjä sai silloin ensikerran lääkärin alueelleen.
Uuteen piiriin tuli kuulumaan
paitsi Tammelan emaseurakuntaa,
Jokioisten, Humppilan
ja Perttulan kappelit, Someron emäseurakunta
ja Somemiemen kappeli, Urjala, Akaan ernaseurakunta
ja Kylmäkosken
kappeli, Sääksmäki ja
Kalvola.
Koko alueen pinta-ala oli Hämeenlinnan
piirilääkärin
t'iedonan tojen mukaan vuonna 1858 n. 29 neliöpeninkulmaa
ja asukasluku 40,]60 henkeä.
Vuoteen 1870 asti kuului Tammelan piirilääkärikuntaan osa Punkalaitumen
pitäjääkin, mutta mainittuna vuonna
siirrettiin se Turun lääniin.
Samalla siirrettiin Turun [ääniin kuulunut osa Someron pitäjää Hämeen läänin puolelle.
Somero kuului
kokonaisuudessaan
Tammelan piirilääkärikuntaan
siis vasta vuodesta
1870 alkaen.
Näiden siirtojen kautta piirilaäkärikunta
jonkun verran laajeni.
PiirilääJkärin asuinpaikkana
on perustamisesta
saakka ollut nykyinen Forssan kauppala.
II.

TAMMELA.2)

Maantieteellinen ja historiallinen katsaus.
Tammela sijaitsee Lounais-Hämeessä
Pyhä- ja Kuivajärven
niihin laskevien Loimijoen latvavesien varrella. Pinta-alaltaan

sekä
on se

1) Todellisuudessa lukumäärä oli hiukan korkeampi, sillä tiedot Hämeenlinnan piiristä ovat vuodelta 1858.
2) Kun esitykseni 'koskee Tammelaa
sellaisena, kuin se oli ennen v. I922
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vesistöjä
lukuunottamatta
(616.66
85.44 =) 702.1 neliökilometriä.
Maanlaatu
on enimmäkseen karua.
Pitäjän keskustaan pistää
kyllä viimeinen kaistale 'lounaissuomalaista
alarrkoa, ja For.ssan lähistöllä Loimijoen ympäristö
on viljavaa tasankoa, mutta muuten
antavat maisemille leimansa pitkät, luoteesta kaakkoon suuntautuvat vierirrkiviharjut
ja suuret suot.
Tammela onkin Lounais-Hämeen suorikkaimpia
pitäjiä.
Varsinkin laitaosissa on paljon rahkasoita ja mäntyrämeitä.
Erittäin huomattava
on SUUl',iTorronsuo,
joka on Etelä-Suomen
laajimpia yhtenäisiä rahkasuoaiueita.
Pintaalaitaan on se n. 2600 ha ja vielä nykyäänkin
melkein kokonaan
viljelemätöntä.
Väestön pääelinkeinona
on ollut maanviljelys.
Jonkun verran
on harjoitettu puutarhanhoitoakin.
Huolimatta
siitä, että pitäjässä
toimi Mustialan maanviljelysopisto,oli
maatadeus vielä r Soo-luvun
lopulla
alhaisella
kannalla.
Viljelystavat
ja -työkalutkin
olivat melko alkuperäisiä.
Kuvaavaa on se seikka, että tohtori Granlund vuosikertomuksessaan
1858 erikoisesti korostaa sitä, että Tammelassa vielä mainittuun
aikaan käytettiin vetojuhtina
yleisesti härkiä. Tohtori Friman mainitsee paria vuotta myöhemmin, että maanviljelys hänen mielestään on Sorneroila ja Tammelassa kaikkein kehi ttymä ttömin tä.
Kun sivu elin keinot, etupäässä rahdinveto 1), jota Tammelassa
erikoisesti harrastettiin,
olivat riippuvaisia
maanviljelyksestä
ja kun
tehdasteollisuus
vasta vuosisadan lopulla pääsi huomattavammin
kehittymään,
saatamme helposti käsittää, millaisia iskuja esimerkiksi
katovuodet
antoivat koko asujamiston hyvinvoinnille
terveydellisiltäkin näkökannoilta
katsoen.
Voisi melkein sanoa, että terveysolot

eli n.s. jakamaronra Tammelaa (verr. tämä.n luvun doppuun l), Ollen jo maantieteellisessä kuvautksessani
yhdistänyt nykyisen Tammelan, Forssan kauppalan
alueen ja n.s. Kojonkulrnan ja käytän lyhyyden vuoksi nimitystä Tammela koko
alueelle, milloin selvyys ei toisin vaadi.
1) Että rahdinvedolla
on ollut huomattava sija Tammelan elinkeinoelämässä, sica rtodistavat piiri lääkäri Frirnanin unaininnar vuosikertomuksissa
ja
sanomalehdissakirr-seka
suulliset kertomukset.
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ainakin noin vuoden 1870 tienoille saakka olivat suoraan verran. nollisia vuoden tuloon.
Sen jälkeen tapahtunut
nopea kehitys kai, kiHa elinkeinoelämän
aloilla, kulkuyhteyksien
paraneminen
ja yleinen sivistystason
nousu ovat tätä suhdetta tasoitraneet.
Hitaasti
'On kehitys kuitenkin kulkenut, ja 'On varsin vaikea muuta kuin osapuilleen arvata, milloin rnikin välillinen seikka on ratkaisevasti
alkanut vaikuttaa ylleiseen kehitykseen.
::.

Milloin Tammelasta tul. itsenäinen seurakunta ja pitäjä, ei voida
varmuudella sanoa. C. A. Strandberg mainitsee Paimenmuistoissaari
Birger Jaarlin jo r joo-luvun
puolivälissä tänne seurakunnan
perustaneen. Jalmari Finnen mukaan on Tammelan kirkko Petrus Kurjen perustama
1400- ja r yoo-lukujen vaihteessa.
Tutkimuksessaan
Suomen seurakunnista
mainitsee professori Ruuch, että Tammelan
seurakunta oli olemassa ainakin jo ennen vuotta 1540 1). Nimi Tammela mainitaan ensi kerran v. 1423 Janakkalan
.käräjäpöytäkirjoissa,
mutta mahdollista on, että sillä tarkoitetaan
vain sennimistä kylää.
Eräiden r yoo-luvun alkupuolen tuomiokirjojen
mukaan kuului
Tammela Loimon hallintopitäjään
2), joka v. 1506 kasitri pääkohdissaan nykyiset
Someron,
Sornerniemen, Tammelan,
jokioisten,
Ypäjän, Humppilan
ja Koijärven pitäjät sekä Forssan kauppalan.
Kirkollisen jaoituksen mukaan kuuluivat
Tammelaan
kappeliseurakuntina.
Jokioinen, Humppila ja Ypäjä vuoteen 1892. Forssa
erosi vasta 1922 ja Koijärvi Forssasta 1923.
III.

YLEISIA

TERVEYSOLOJA.

Asunto-olot.
Ihmisen hyvinvointiin
ja yleiseen terveydentjlaan
niin moraalisessa kuin Fyysillisessäkin suhteessa 'On sillä yrnpäristölla,
jossa hän
joutuu elämään ja toimimaan,
varsin suuri vaikutus.
Ennen kaikkea on tällöin huomioon otettava lähin ympäristö, asunnot, se ilmapiiri, jossa varsinkin lapset, vastustuskyvyltään
heikoimmat,
joutu1)

Oma maa VI, siv. 795.

2)

Nimi

myöhemmin

Porras.
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vat alituisesti oleskelernaan.
A varat, valoisat huoneet ovat jo sinänsä
omiaan edistämään
niin henkistä kuin ruumiiliistakin
hyvinvointia
ja siten antamaan toimintatarmoa
ja yritteliäisyyttä,
pimeät ja ahtaat
huoneet ovat useimmiten lian ja taudin pesäpaikkoja.
Asunto-olot Forssan tehdaskylassa,
jonka väkiluku piirilaäkarin
tiedonannon 1) mukaan nousi jo v. 1860 tuhanteen henkilöön, olivat
tietenkin kokonaan toisenlaiset kuin muualla pitajassä, mutta koska
niistä on melkein mahdotonta
saada mitään erityistietoja,
on seuraa.vassa ollut pakko asutustiheyttä
ja asuntojen suuruussuhteita
käsiteltäessä esittää numerotiedot
koko picajasta.
Huomattava
on, 'että
tällöin
suoranainen
vertaus vastaaviin oloihin Hämeen 'läänissä ja
koko maassa erikoistilastojen
puutteen vuoksi on Tammelan
maalaisseudulle jonkun verran epäoikeudenmukainen.
Vanhan Tammelan kylät· olivat tyypillisiä hämäläiskyliä
tiheine
rakennusrykelrnineen.
Vain hitaasti on vanha rakennusjarjestelrna
saanut väistyä ja antaa tilaa uudelle, avararnrnalle ja parempia terveydellisiä etuja omaavalle rakennustavalle.
Vanha polvi muistaa
vielä hyvin ajan, jolloin kylän talot, riihet ja aitat sijaitsivat yksissä
ryhmissä.
Paikoin muistuttavat
niistä enää vain paikannimet
sellaiset kuin "riihi- ja aittamäki"
y.m., paikoin on vielä olemassa perustuskivetkin,
joiden nojalla voi entisen rakennus järjestyksen
helposti todeta, vieläpä melko tarkasti konstruoidakin.
Tyypillisimpiä
kyliä ovat olieet Porras, Hykkilä ja Lungas.
Talot
oli rakennettu
umpikartanoiksi.
Asuinrakennukset,
joita tavallisesti oli kaksi, toinen vieraita varten, piahto (s.o. navetta),
talli y.m. muodostivat joka puolelta suljetun suorakaiteen,
josta vain
ahdas portti johti ulos. Pihalla oli vielä tavallisesti aitaus, jossa kesän aikana öisin saidytettiin karjaa.
Tällä tavoin rakennettuja taloja
on Tammelassa vieläkin.
Tyypillisimmät
'ovat Lunkaan Säteri, joka
tosin enää ei ole asuttavassa kunnossa ja varsinkin Kallion Ryhtä,
y.m.
Forssassa ei tällainen rakennustapa
ollut käytännössä.
Forssan tehdasväestö asui suurimmaksi
osaksi yhtiölle kuuluvissa asun1)

Piirilääkärin

vuosikertomus

1860.
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noissa lähellä tehdasta.
Vain vähäinen osa asui ympäristökylissä
ja
-torpissa.
Forssan tehdaskylä
oli kasvanut vähitellen tehtaan ympärille.
Rakennukset
sijaitsivat Iahella toisiaan ja niitä ra'kennettaessa ei aikaisemmin noudatettu
minkäänlaista
suunnitelmaa.
Ensirnaisen
asemakaavaluonnoksen
nykyistä tehdastyöväestön
asutusaluetta Ronrtismäkea varten olen tavannut piirilääkärin arkistossa,
ja on se vasta vuodelta 1 877.
Itse rakennustyön
suorituksesta maaseudulla en varmuudella
voi
sanoa sitä tai tätä.
Forssan tehtaan rakennpttamista
asunnoista on
piirilääkärin
vuosikertomuksessa
v. 1860 mainittu, että työ on "jokseenkin hyvin suoritettu".
Asuntojen suuruussuhteita
selvittelee seuraava taulukko.
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Niinkuin ylläolevasta käy ilmi, on Tammelassa sellaisten ruokakuntain luku, joilla on ollut käytettävissään
vain yksi huone, 10,4 %
suurempi
kuin
Hämeen läänissä ja 14.9 % suurempi kuin koko
maassa maaseudulla.
Seuraavassa ryhmässä on Tammelan prosenttiluku huomattavasti
pienempi ja pienenee yhä.
Keskisuuria;
4-5
1)
Taulukko on 'laadittu tilattoman väen alakomitean vuodelta I90I tekemän tutkimuksen perusteella.
Se ei anna siis mitään .havainnollista kuvaa kehityksen kulusta, mutta on kyllä omiaan antamaan pohjaa kehitystasoa arvosteltaessa.

1
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huonetta käsittäviä asuntoja on enaa vain 4.9 % eli enemmän kuin
puolta vähemmän kuin koko maassa.
Mitä väen uiheyteeen huonetta kohti tulee, oli se Tammelassa
sama kuin Hämeen laänissäkin eli 2.1, vastaavan Luvun koko maassa
maaseudulla
ollessa vähän suurempi eli 2.4. Sellaisenaan otettuna
näyttävät
tilastotiedot
väestön asutustiheydestä
Tammelalle
edullisilta. On kuitenkin huomioon otettava, että Tammelassa sellaisten
ruokakuntien
luku, joiden asunnoissa oli huoneita enemmän kuin 6,
oli jonkun verran suurempi kuin maassa yleensä.
Toisaalta
taas
niissä
asuvan
väestön,
kartanonornistajain
ja tehtaan virkailijain
lukumäärä
oli suhteellisen vähäinen.
Nämä seikat yhdessä tietenkin vaikuttavat
tasaavasti asutustiheyteen
yleensä.
Varaikkaammat
asuivat väljemmin, työväestön ja pieneläjäin täytyi tyytyä ahtaarnpiin oloihin.
Tällaisiksi olivat asunto-olot muodostuneet
r Soo-luvun loppuun
mennessä.
Saatamme arvata, että ne eivät olleet ainakaan paremmat ennen sitä, vaan pikemminkin
päinvastoin,
vaikka otammekin
huomioon väkiluvun
nopean kasvun.
Tätä
väitettä
tukee sekin
seikka, että piirilääkärien
vuosikertomuksissa
ei enää vuosisadan lopulla esiinny mainintoja liikatiheydestä.
Osaltaan sitä tukevat myöskin kuojleisuuden
ja varsinkin
ensimaisella ikä vuodella kuolleiden
luvun suhteellinen väheneminen.')

Tavat ja puhtaus.
Kansan sivistystaso oli vielä r Soo-luvun loppupuoliskolla
verrattain alhainen ja tavat sen mukaisia.
Tuon tuostakin mainitsevat
piirilääkärit
siitä vuosikertomuksissaan
2) lisäten tavallisesti, että sivistys on alhaisin Somerolla ja Tammelassa.
Vuosisadan
loppupuolella alkavat sivistyspyrkimykset
elpyä.
Jo heti nälkävuosien
jälkeen on tämä havaittavissa
3). Mutta
kauan
kesti ennenkuin
tämä harrastus tuli yleiseksi ja ennenkuin 'Opin idut pääsivät kan1)
2)
3)
kuuta

Katso vakilukutilastoa!
Piirilääkärin vuosikertomukset
1860, 1866, 1870, 1876.
Uuden Suometcaren selostus Mustialan kokouksesta 7 ja 8 p:nä heinä-

1871.

11

sassa Juurtumaan, semrninkin kun kansa luonteeltaan oli hidasta ja
välin pi tarnatön tä.
Tavat olivat yksinkertaiset, tarpeet hyvin vähäiset.
Talonpojan jokapäiväisenä ruokana oli kuiva leipä, suolakala, perunat ja
kalja. Kahvia käytettiin runsaasti.
Sitä ei saanut puuttua pienimmästäkään mökistä. ') - Juopottelu oli yleistä, varsinkin ennen kotitarvepolton
kieltoa.
Sen jälkeen väheni paloviinan käyttö huomattavasti, ja juopurnuksetkin kävivät harvinaisemmiksi, saatavissa
kun ei ollut muuta kuin olutta.
Sitä käytettiin kyllä sitten runsaammin. Ehdottomasti raittiita oli ani harvoja, tuskin yhtään. ~)
Tappelut eivät siksi olleetkaan harvinaisia, vaan toisinaan, vieläpä
aivan sataluvun [opussa, niita järjestettiin oikein kylänkeskeisiäkin.
Vasta vuosisadan lopulla alkoivat tehdas tuotteet vähitellen levitä kansan keskuuteen.
Kankaat ja vaatteet valmistettiin 'kotona,
ja ne olivat hyvin yksinkertaisia.
Villavaatteita käytettiin yleisesti
talvisin. . Niiden pääl'lä oli valkea, karkeasta kankaasta kudottu
mekko. Tohtori Björkstenin mielestä ei vaatekerta täysin vastannut
ilmaston vaatimuksia.
Ruumiin puhtaudesta ei, jokaviikkoista saunassa käyntiä lukuunottamatta, paljon huolehdittu.
Piiri lääkärin tiedonannon mukaan
käytettiin saippuaa ja vettä saunan väliajoilla vain silloin, kun lähdettiin käymään jossakin.
Talouskalujen ja vaatteiden puhtaanapidossa oli paljon toivomisen varaa.
Sama 'koskee myös asuntojen puhtaanapitoa.
Asuinhuoneet
pestiin kerta vuodessa, tavallisimmin keväällä. Muuten tyydyttiin
vain lakaisemiseen. Toisissa taloissa ei lattiaa saanut pestä ollenkaan, kun "vyHi" muka pilaantui vedestä. - Ikkunat olivat pieniä
eikä niitä voinut avata. Valoa tuli vähän, ja ainoa tuuletuslaitos oli
Forssan tehtaankiri rakennuttamissa taloissa uuni.")
Kun siisteys asuin huoneissa oli puutteellista, saatamme hyvin
käsittää, että pihamai'lla siitä varsin vähän välitettiin.
Siat kulkivat vapaina levitellen kaikenlaisia kartanolle heitettyjä jätteitä
1)
2)
3)

Vertaa piirilääkärin
vuosikerro mukseen 1876!
Piiri lääkärin vuosikertomukset
1866, 1870, 1876!
Piirilääkärin vuosikertomus 186 o.
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ja lantatunkioita.
- Ulkohuoneita
ei vielä r 8 50- ja r 860-luvuilla
liene ollut ollenkaan, vaan niiden virkaa toimittivat
navettojen
ja
talli en seinustoilla olevat lantakasat
tai monessa paikassa kahden
läheUe toisiaan rakennetun
rakennuksen
välinen kapea sola n. s.
"paskaväli",
joka saattoi
olla
parin
naapuritalon
yhteinenkin.
Muistitiedon
mukaan
ilmestyivät
ensimaiset
ukkohuoneet Tammelaan
sotilasvirkataloihin
ja muutamiin
kiertokoulupaikkoihin
viitisenkymmentä
vuotta sitten. - Forssassa niitä oli olemassa tehtaan perustamisesta
saakka.
Niiden hoito oli kuitenkin aivan mitätöntä, paitsi eräiden kulku tautien (koleran) uhatessa.
Vain tehtaassa
oli kunnolliset käymälät.
Puhtauden merkitystä ei yleensä käsitetty eikä sille osattu paljon arvoa antaa.
Vasta vuosisadan lopulla alkaa uusia käsi tystapoja kasvavan vararllisuuden ja enenevän sivistyksen mukana levitä
kansaan.
Hyvin hitaasti on kehitys kuitenkin kulkenut, ja useimmiten vasta äärimmäinen
hatätila on saanut ihmiset ymmärtämään
yksinkertaisimpienkin
terveydellisten
varakeinojen
hyödyn ja tarpeellisuuden.

Ve den saa n n i st a ei ole paljon sanottavaa.
Nykyäänkään
ei Forssassa vielä ole vesijohtolaitosta.
]uoma- ja taloudessa tarvitta va vesi saatiin järvistä, kaivoista ja lähteistä.
Kaivovesi on ainakin Forssassa useissa paikoissa hyvin
rautapitoista.
Kaivojen
paikka oli yleensä huonosti valittu .. Vielä nytkin on joissakin Tammelan taloissa kaivo aivan navetan vieressä.
Vedenottopaikkojen
hoitokiri oli puutteellista,
kun mitään valvontaa
ei ollut olemassa.
Ensimäinen maininta yleisestä rkaivojen puhdistuksesta
Forssassa on
vasta vuodelta
r892, jolloin se samoinkuin
käymälöiden,
Iantasai,liöiden y.m. desinfisioiminen
suoritettiin tehtaan puolesta ja valvonnanalaisena.
Kuivina .kesinä vesi usein väheni aivan mitattömiin
kaivoista ja paheni.
Piirjlaakarit arvelevatkin,
että Tammelassa ja
Forssassa yleisesti esiintyvä vatsuri johtui huonosta vedestä.
Vuonna
r880 näyttää
sarma syy vaikuttaneen
lavantaudin
suureen
levenerruseen.

IV.

TER VEYSTILANNE.

Ennen kato vuosia.
Tammelassa
18 50-luvulla
esiintyneista
taudeista
ja terveystilanteesta yleensäkin on melkein mahdotonta
luoda
osapuilleenkaan
oikeaa kuvaa lähdeaineiston
puutteen vuoksi.
Tammelaharr
kuului
aina vuoteen 1857 virallisesti
Hämeenlinnan
piirilääkärikuntaan,
mutta
vielä vuosina
1858 ja 1859 hoiti Hämeenlinnan
piirilääkäri
oman
virkansa
ohella
Tamrnelarrkin
piir ilaäkarikuntaa.
Joiltakin tietoja on kuitenkin
Hämeenlinnan
piirilääkärin
vuosikertomuksissa,
joskin ne ovat hajanaisia ja ylimalkaisia ja kohdistuvat etupäässä sukupuolitauteihin.
Kuitenkin mainitaan kulkutaudeista vuosina 1850 ja 1852. Edellisenä vuonna näyttää lavantauti olleen varsin yleinen muutamissa Tammelan
syrjäkylissä,
jälkimmäisenä
vuonna esiintyi tuhkarokkoa
ja varsin huomattavasti
puna tautia.
Vuonna 1859 huoma uttaa piirilääkäri
vain, että terveystilanne on Tammelassa
hyvin tyydyttävä.
')
Ettei terveystilanne
18 50-luvulla Ikuitenkaan ollut niinkään suotuisa kuin edellisestä voisi luulla, sen voimme pääpiirteissaan
todeta,
jos vertaamme
toisiinsa väestötilastoja
tältä ja seuraavilta
vuosikymmeniltä.
Varsinkin
näyttää viisivuotiskausi
1851-55
olleen
hyvinkin tuhoisa.
Kuolleisuus oli 30,5 0/00 eli 4 0/00 suurempi kuin
minään muuna viisivuotiskautena
koko sataluvun lopussa, katovuosikautta hikuunotramacta.
Luonnollinen
väen lisäys oli vain 6,1 0/00'
eli 8,6 0/00 pienempi kuin suuruudessa lähinnä seuraava kausi 1861
-65 lukuunottamatta
vuosia 1866-70.
Samaa todistavat papiston
kuolinsyyrnerkinnatkin,
joskin niihin on suhtauduttava
varovaisesti, varsinkin, mildoin ne ovat muiden tosiseikkojen
kanssa ristiriidassa.
Joka tapauksessa näyttävät
niiden mukaan vuodet 1853,
1854 ja 1856 olleen hyvin tautisia,
Vuonna 1856 kuoli tuhkarokkoon 47 ja punatautiin
13 henkilöä.
Seuraavana vuonna taudit jatkoivat tuhojaan vaiklka pienemmässä mittakaavassa.
Vuonna 1855
raivosi pitäjässä isorokko vaatien uhrikseen 38 henkilöä.
Lavan') Hameenlinnan

piirilääkärin

vuosikertomukset

1850-59.
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tauti, joka jo koko 1850-luvun ajan säännöllisesti esiintyy Ikuolinsyymerkinnöissä,
vaikka
harvoin, näyttää 1856-58
vaatineen
uhreja tavallista enemmän.
Vaikka numerot sinänsä eivät pitäisikään paikkaansa eri tauteihin nähden, todistavat ne kuitenkin,
että edellä esitetty suuri kuolleisuus johtuu suuremmasta kivuloisuudesta tänä kuin sitä seuraavana kautena.
Siirrymme sitten ajanjaksoon 1860-66, jolta tiedot jo ovat
luotettavarnpia, koska kulkutautien esiintymisestä on olemassa paikkakunnalla asuneen piirilääkärin tiedonantoja.
Tilastotiedot ovat
tältäkin ajalta papiston antamia ja epätarkkoja.
Vv. 1860-61 ei varsinaisia kulkutauteja näytä pitäjässä esiintyneen.
Piiri'lää'käri mainitsee jonkun verran hinkuyskää ja vatsuria kumpanakin vuonna. Vuosi 1862 oli sitävastoin hyvin tautinen.
Kuolleisuus Tammelassa ja sen kappeleisssa oli '~uomattavasti suurempi kuin monina edellisinä ja seuraavina vuosina. Tammelassa kuoli silloin 295 henkilöä. Korkein kuolinluku sitä ennen
oli vuonna 1860 190 ja jälkeen, ennen katovuosia. 1863 188. Mainittuna vuonna esiintyneistä taudeista tekivät varsinkin kurkkumätä, kuristustauti, tulska- ja tulirokko tuhojaan. Ensiksi mainittu
vaati uhrikseen paitsi lapsia myöskin aikaihmisia. Seuraavana
vuonna esiintyivät samat taudit, mutta niiden valta oli jo vähentynyt.
Ennen nä:lkävuosia ei enää varsinaisia kulkutautikausia
sattunut. Hajanaisia tapauksia ky,uä esiintyi, mutta niillä ei ollut suurempaa merkitystä.
Maininnan arvoinen lienee se, että vuonna
1865 väestötaulujen mukaan 12 henkilöä kuoli isoonrokkoon. Tiedonautoa on kuitenkin 'syytä epäillä, sernminkin kun piirilää:käri
nimenomaan huomauttaa kansan usein sekoittaneen taudin tuhkarokkoon ja käyttäneen kummastakin nimitystä "rupuli".
Katovuodet

I867-68.

Vuonna 1866 oli vuodentulo Tammelassa jo paljon huonompi
kuin missään muualla Hämeen läänissä. Kun useina edellisinäkiri
vuosina
oli saatu keskirrkertaista huonompi sato, oli puute ovella
vuoden 1867 alkaessa.
Talvi oli kylmä ja pitkä, ja myöhäinen

15
kevät viivytti toukojen tekemistä.
Vuodentulotoiveet
olivat kuitenkin kohtalaiset, mutta syksyllä tuli hadla ja vei viljat niin tyystin,
että monessa paikassa ei juolusuurusta
saatu oman
pellon
antimista. 1) Perunatkiri kärsivät pitkistä syyssateista. ja sato jäi huononpuoleiseksi.
Tahi tuli ankara ja pitkä, puutetta ja kurjuutta
oli kaikkialla.
Varakkaimmissakin
paikoissa syötiin leipää, joka oli
valmistettu
ruis- ja ikaurajauhoista,
mikä sekotus piirilääkärin
mukaan siihen saa'kka oli ollut Tammelassa
kokonaan
tuntematon.
Köyhemmät
valmistivat
leipänsä herneerivarsista
ja oljista tehdystä
iauhosta, johon siteeksi sekoitertiin ruis- ja kaurajauhoja.")
Jäkälääkin
koottiin
oikei~ kunnan päätöksestä ja sakon uhalla, mutta
missä määrin sitä käytettiin leipaaineeksi, en voi varmuudella
sanoa.
Mainintoja
pettuleivän
valmistuksesta
Ja kaytösta
en ole tavannut.
On hyvin yrnmarrettavaa,
että ihmisten kestävyys ja vastustuskyky
heikon,
huonon ja riietamattöman
ravinnon
vuoksi oli
varsin vähäinen.
Taudit ja kuolema tekivät tuhojaan niittaen suuremman saaliin kuin vuosisatoihin.
Jo syksyllä r866 allkoi kuolleiden lukumäärä
entiseen verraten
nopeasti
kohota.
Keväällä,
johon mennessä pitkä ankara talvi
niukkoine ravintoineen
oli heikontanut
ihmisiä, kohosi kuolleisuus
korkeimmilleen.
Vielä keskikesällä se oli niin suuri, että viikottain
haudattiin
keskimäärin
r 6 ruumista.")
Syksyllä
taudin valta kyllä vähän vaheni, mutta seuraavana
talvena ja keväänä kohosi se suorastaan hirvittävaksi.
Maaliskuun
puolivälissä
r 868 haudattiin
eräänäkin
sunnuntaina
,,}2 ruumista
ja useita sanottiin jääneen pitäjälle."
Kuolleiden [ukumaara
vuoden ensimäisella
neljänneksellä
oli 405, koko vuoden kuolleiden
lukumäärän
tavallisesti noustessa vain pariin sataan.')
Seuraavasta

taulukosta,

johon on merkitty

1) Sanomia Turusta 17. IX. 1867 (Kirjoitus
2) Piirilääkärin vuosikertomus
1867.
") Åbo Under rattelser n:o 90, 1867.
-1) Hämäläinen
n:ot 14 ja 24 1867.

vakilukuvaihteluita

Jokioisilta).
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1861-7°,
Tammelan

I

käy havainnollisesti

ilmi katovuosien

tuhoisa

vaestösuhteisiin.
Kuolleita
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I
x 2,1
x 0,55
x 1,4
x 1,6
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x 1,3
-1,7
--8.0
x 1,9
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Kuolleisuus, joka 186o-luvun alkupuolella vaihteli suhteellisen
vähän, lukuunotramacta
vuotta 1862, .kohosi jo v. 1867 3.2 prosentilla eli 5,3:een.
Vuonna 1868 oli vastaava prosenttiluku
10,2
eli lähes viisikertainen
verrattuna
nälkävuosien
edelliseen vuoteen
1866. Kun vastaavat luvut koko maasta ovat 3,8 ja 7,8, oli kuolleisuus Tammelassa v. 1867 1,5 ja vuonna 1868 2,{ prosenttia keskimaaraa
suurempi, mikä selvästi todistaa sitä, että pitäjä oli kovimmin koeteltuja maassamme.
Syntyväisyyskin
aleni bhes puoleen siitä, mita se oli normaalisissa oloissa.
Eräänä syynä siihen
on mainittava
solmittujen avioliittojen
lukumäärän
väheneminen.
Vuosina 1861-65 oli keskimäärin solmittu 6r avioliittoa vuosittain,
mutta vuonna 1866 solmittiin enää vain 52, 1867 31 ja 1868 48.
Huomattava
on myöskin rintalasten
suuri kuolleisuusprosentoi 42,6.
Taudeista, jotka näinä vuosina raivosivat, teki lavantauti
")
suurinta tuhoa.
Sitä sairastaneiden määrä oli vuonna 1868 yli 50
% kaikista potilaista.
") On todennaköista,
että kuolinsyymerkinnoissa
on usein
lavantautina
merkitty tauti ollut pilkkukuumetta
(vert. Oma Maa II, tein. painos, sivu 582),
mutta koska sitä ei voi niiden perusteella erottaa lavarrtaudista, on kumpaakin käsiteltävä yhdessä ja yhtenä ryhmänä,

,

r ~
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Jo vuoden 1866 lopussa maimtsee piirilääkäri
Iavantawtitapauksia esiintyneen useampia kuin tavallisesti.
Kulkutaudin
luonteen saavutti se kuitenkin vasta seuraavana kevättalvena.
Siitä lähtien kohosi siihen kuolleiden luku nopeasti aina seuraavaan
kevääseen saakka, jolloin se maalis- ja huhtikuussa
oli korkeimmillaan.
Edellisenä
kuukautena
kuoli lavantautiin
104 jälkimmäisenä
102
henkilöä.
Kaikkiaan
kuoli lavantautiin
Tammelassa
v. 1867 139
ja v. 1868 519 henkeä.
Seuraavana vuonna oli vastaava luku enää
vain 9.
Muista taudeista on mainittava
isorokko, jonka uhriksi v. 1867
joutui 30 ja 1868 9 henkeä, sekä hinkuyskä, johon v. 1867 kuoli 21
ihmistä.
Nälkään
kuolleiksi on merkitty v. 1868 J2 henkeä.
Yleensä on huomattava,
entä taudit maaseudulla
tekivät suurempaa tuhoa kuin Forssassa.
Piirilää:käri huomauttaa
tästä erikoisesti vuosikertomuksessaan.
Syynä
siihen,
että
kuoHeisuus
Forssassa ja suuremrnihla maatjloilla Tammelassakin,
huolimatta
aivan tavattomasta
sairaaloisuudesta,
oli pienempi, sanoo tohtori Friman olleen paremman
ravinnon
ja hoidon sekä sen, että ihmiset
olivat pakotettuja
noudattamaan
annettuja
määräyksiä.
Tautien uhriksi eivät joutuneet kuitenkaan yiksinomaan ihmiset,
vaan myöskin kotielaimet,
varsinkin
hevoset ja Iehrnat.
"Eläinrutto" s. o. pernatauti
teki suuria tuhoja.
Tohtori Frimanin summittaisten
laskujen mukaan kuoli siihen Ali-Sääksmäen
kihlakunnassa kesällä
1868 elokuun 20 päivään mennessä kaikkiaan
704
hevosta
ja 1175 nautaa, niistä Tammelassa
76 hevosta ja 144
nautaa. 1)
Kun hätä ja kurjuus oli näin suuri, ryhdyttiin
pitäjässä tarmokkaisiiri toimenpiteisiin
sen lievittämiseksi.
Ne kohdistuivat
suurimmaksi osaksi nälänhädän
lieventämiseen.
Kunta ja yksityiset
henkilöt,
joilla vähänkin
oli varaa, avustivat: voimiensa mukaan.
Töitä koetettiin hankkia tarvitseville
ja elintarpeita
jaettiin.
Kun-

1) Hämäläinen
luvut.

n:o

37, 1868.

Yhteissummasta

puuttuvat

Somerniemen

2
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nan asettaman
hätä apu toimikunnan
tilikertomus
paaetyy
23,789
markkaan.
Se oli työpalkkoina
jakanut 2285 leiv. jauhoja ja vähän
rahaa.
Kunta
itse hankki elintarpeita.
ja ulkopuoleltakin
saaoiin avustusta m.m, läänin kuvernöörihä,
Göteborgin rkaupungiha
ja Helsingin lapsilta, jotka pitivät tanssiaiset hätääkärsivien
avustamiseksi.
Forssassa ruokittiin
päivittäin
150 ja Mustialassa n. 60
-80
nälkäistä.
Pirtäjän "herrasmieherkin"
kokosivat
keskuudestaan 1100 markkaa elatusavuksi
sairaiUe.
- Yleensä 'On pantava
merkille se suuri solidaarisuus,
joka vallitsi eri kansaluokkien
välillänäinä
kovina aikoina.
Mitä varsinaiseen
sairashoitoon
tulee, jäi se kokonaan
piioilääkärin huoleksi.
Koko tarmollaan
ja osaaottavalla
sydämellään
toimikin tohtori Friman .sairaiden ja karsivien auttamiseksi.
Jo keväällä 1867, kun taudit raivosivat pitä jällä .kiertelevissa kerjälaislaumoissa, järjesti hän Forssaan valiaikaisen
lasaretin
erikoisesti
heitä varten.
Mustialaarskin järjestettiin joitakin sairassijoja.
Kurnpikin hoitopaikka
oli alkukesastä pari kuukautta
tupaten
Itäynnä
potilaita,
eivätkä kaikki hoitoa tarvitsevat
niihin lähimainkaan
mahtuneet.
')
Oman pitäjäläisistä
mainitsee tohcori Friman itse,
että sairaat, mikäli mahdollista,
ovat saaneet hoitoa kotikylissäan.
Kaksi kylänmiestä
on huolehtinut
siitä, ettei köyhiltä potilailta ole
puuttunut
hoitoa ja lääkkeitä. 2)

Kulkutaudit

nälkvuosien

jälkeen.

L a van t a u t i ~),joka
nälkä vuosina oli saavuttanut
kerrassaan hirviutävän
vallan, esiintyy
säännöllisesti
seuraavinarkin
vuosina kuolemansyymerkinnöissa,
mutta
siihen kuolleiden
lukumaara
on vain mitätön murto-osa
verrattuna
vuosiin 1867-68.
Aina vuoteen 1878 saakka vaihtelee se 3-10
ja kohoaa mainittuna
vuonna 18 :aan.
Vuonna 1879 alkoi tauti, vaikka lievässä muodossa, esiintyä Forssan tehdasväestön
keskuudessa.
Seuraavana
') Åbo Underrättelser
n:o 90, 1867.
2) Hämäläinen n:o 24, 1868.
3) Vertaa alimuistutukscen
siv. 16.
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vuonna levisi se varsinkin syy s p u ole 11 a 1), ja nyt sattui
jo
useita kuolemantapauksiakiri.
Kaiken kaikkiaan. kuoli Tammelassa
lavan tautiin vuonna 1880 44 henkilöä, joista 17 Forssasta.
Syyksi
taudin leviämiseen arvelee piirilääkäri
kesän aikana vallinneen kuivuuden, joka turmeli juomaveden
kaivoissa.
Seuraavina
vuosinakin esiintyi hajanaisia tapauksia etupäässä Forssassa.
Varsinaisen kulkutaudin
luontoisena esiintyy lavantauti
taas vuosina 188:;
-86,
mikäli papiston
tiedonantoihin
voi luottaa.
Kuolemantapausten lukumäärä
vaihteli 31-42
vuodessa.
Piirilääkäri
huomauttaa taudin olevan pitäjässä hyvin "modernin",
mutta mainitsee samalla, ettei hän itse ole todennut ainoatakaan
tapausta.
Vuoden 1886 jälkeen seurasi väliaika, jolloin lavantauti
esiinryy vain
hajanaisina
tapauksina
aina vuoteen 1894 saakka.
Senjärkeen se
taas sai suuremman valian, jota kesti koko vuosisadan viimeisen viisivuotiskauden.
Siihen kuolleiden lukumäärä
vaiheeli 27-62
vuodessa.
Korkein kuolinluku
62 oli v. 1-899. Piiri lääkäri on kuitenkin viimeisenä
viisivuotiskautena
todennut
ainoastaan
24 tapausta, joista 22 vuotena 1897.
1 s 0 r o k k 0 2).
Katovuosia
lähinnä seuranneena
aikana ei
lsoarakkoa
Tammelassa esiintynyt
muuta kuin rnitattöman
vähän.
Vuosina 1869-73
nouseekin siihen kuolleiden
lukumäärä
kaiken
kaikkiaan
viiteen
henkeen
eli siis vain 1 henki vuotta kohden.
Piirilääkärien
vuosikertomukset
todistavat
samaa.
Joulukuussa
1873 alkoi isorokko kuitenkin levitä Urjalassa, ja
seuraavana
vuonna siirtyi se Tamme1ankin
puolelle ja pian koko
piirilaakarikuntaan.
Kovin
oli taudin valta vuoden alkukuukausina, mutta lientyi sitten vähitellen.
Kuolleisuus kohosi hyvin
korkeaksi.
Tammelassa kuoli isoonrokkoon
v. 1874 106 henkeä,
niistä 30 alle 1 vuoden vanhana.
Isoonrokkon
kuolleiden luku oli
siis yli 45 % koko kuolleisuudesta
262 :sta. Vastaavat
luvut koko
maassa olivat 8427 kuollutta eli 19>4 %.
Seuraavana vuonna kuoli puheenaolevaan
tautiin enää vain 4
1) Yleensäkin näyttää siltä, että lavantauti
syisin kuin muina vuodenaikoina.
2) Katso taulukkoa 43.

esiintyi

aina enemmän

syk-
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henkilöä, vaikka Itilanne yleensä maassa oli edellista vuotta paljon
huonompi.
Kuolleiden luku kohosi silloin näet 20,7 % :iin. Vuoteen 1881 saakka pysyi tilanne normaalisena.
Mainitun vuoden
alussa ilmestyi isorokko taas Jokioisille ja Forssaan leviten pian laajemmallekin alalle ja esiintyen vielä seuraavanakin vuonna. Varsinkin Forssassa vaati se uhrikseen useita ·ihmishenkiä. KuoHeiden
lukumäärä oli yhteensä 72.
Vuodet 1881-82
muodostavat viimeisen suuremman isorokkokauden Tammelassa samoin kuin koko maassakin r Soo-luvulla.
Niiden jälkeen ei tämä tauti enää päässyt laajemmassa mitassa tuhojaan tekemään.
Vuosisadan viimeisellä vuosikymmenellä, jolloin
palkollinen rokotus jo oli voimassa, supistuu isoonrokkoon kuolleiden lukumäärä 3 :een, niistäkin 2 !kuolilut jo vuonna 189I.
T u 1i r 0 k k o.
Yksityisiä tulirokkotapauksia
esiintyi pitäjässä melkein joka vuosi.
Toisinaan saavutti tauti suuremmankiri
vallan esiintyen vaarallisena kulkutautina.
Niinpä_vuonna
1877
kohtasi tulirokkoepidemia koko
Tammelan
piirilaakärikuntaa,
Akaata lukuunottamatta.
Tauti raivosi keväästä alkaen vuoden
loppuun saakka.
Tammelassa sai tulirokko saaliikseen 1° 1 henkilöä' niistä suurin osa lapsia. - Seuraavan kerran esiintyy tulirokko kulkutautina vuonna 1886 Forssan tehdas työväestön lapsissa.
Kaikkiaan oli piirilääkärin hoidossa 147 rulirokkopotilasra.
Vuosina 1889-93 esiintyi myös useita tapauksia, ja tulirokkoon kuolleiden lukumäärä oli tavallista korkeampi.
Piirilääkäri kuitenkin
epäili annettujen tietojen todenperäisyyttä.
- Viimeisen kerran
esiintyy tulirokko >laajemmalti levinneenä v. 1900, jolloin Tammelassa siihen kuoli 15 henkilöä.
Huomattava on, että molempina
suurina tulirokkokausina
1877 ja 19°° tauti esiintyy professori
Strengin tutkimusten mukaan levinneenä yleisesti maassamme.
T u h k a ,r 0 'k k 0 a 1) tuskin milloinkaan puuttui picäjasta.
Useimmiten se esiintyi kuitenkin niin lievässä muodossa, että siihen
sortuneiden lukumäärä oli varsin pieni.
Suurimmattuhkarokkovuodet ovat olleet 1875, 1880, 1881 1883, jolloin rokon toi Fors1) Katso

siv.

14.
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saan eräs Berlinistä muuttanut perhe, I885 ja I89I, jolloin tauti
taas raivosi Forssassa, niin että tehtaan koulukin taytyi sulkea joksikin ajaksi. Kaikkiaan todettiin Forssassa viimemainittuna vuonna
I20 tuhkarokkotapausta.
Niistä oli suurin osa kuitenkin lieviä.
Vuonna I893 raivosi tuhkarokko Letkun kylässä. Useita vanhempiakin ihmisiä sairastui siihen.
Kuolleisuus oli kuitenkin aivan
pieni.
Viimeiset huomattavimmat tuhkarokkovuodet olivat I 895,
jolloin piirilääkärin tietoon tulleiden taudintapausten luku oli I56,
ja I900, jolloin niiden lukumäärä nousi 382:een.
K u r k k um ad ä n (ja k u r i s t U S t a u d i n) esiintymisestä
on vaikea saada luotettavia tietoja. Papiston tiedoriannoissa esiintyy aina joitakin näihin tauteihin kuolleita, joten näyttää todennäköiseltä, että puheenaolevia tauteja on melkein yhtäjaksoisesti
esiintynyt. Vasta vuonna I 883 mainitsee piirilääkäri niistä, tyytyen
silloinkin vain huomauttamaan "papiston" tiedonantojen mukaan
- - Ensimäinen tarkempi Tammelaa koskeva tiedonanto
on vuodelta I 886, jolloin kunkkumätaän
ja kuristustautiin kuolleiden luku oli (13
21) = 34.
Seuraavina vuosina ei taudeista
taas ole tarkempia mainintoja.
Papiston tiendonantojen mukaan
kuoli niihin viimeisenä vuosikymmenenä yhteensä 78 henkilöä, ja
piirilääkärin mukaan oli todettujen taudintapausten luku vuosina
1896- I 900 yhteensä 5I.

+

Muista kulkutaudeista ansaitsee h in k u y s k ä ja vuosisadan lopussa esiintynyt i n f 1 u e n s satulla
mainituiksi.
Edellinen
oli
varmaankin
yleisempi
kuin mitä piirilääkärien vuosikertomuksista käy selville. Tämän johtopaatoksen
voi joltisellakin varmuudella tehdä, koska papiston kuolinilrnoituksissa hinkuyskä esiintyy melkein säännöllisesti ja varsinkin, koska
on hyvin otaksuttavaa, ettei lääkärin puoleen mielellään käännytty
tai ei osattu käänttyä tällaisessa taudissa. Mainittakoon tässä, että
viimeisenä viisivuotiskautena
oli hinkuyskätapausten
luku yhteensä 367.
Influenssa, joka jo vuosina I799-I808,
I830-33,1836-37
ja I847-48 oli maassamme esiintynyt hyvin vaikeana, mutta joka
piieilaakarin mukaan vuoteen r889 asti oli aivan tuntematon Tarn-
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melan seuduilla, levisi mainittuna
vuonna yhtäkkiä koko piirilääkarikuntaan.
Tammelassa ilmeni se ensin Mustialan opistossa, jossa
joulukuun alussa todettiin yhtaikaa
15 tapausta.
VäJhän myöhemmin sattui Forssassakin
taudin tapauksia,
ja vuoden loppuun mennessä todettiin yksistään tehdastyöväestön
keskuudessa 252 influenssatapausta.
Tauti kohtasi poikkeuksetta
kaikkia ikäluokkia.
mutta
eli laadultaan Iievaa.
Kuolemantapauksia
sattui sen tähden vähän,
pääasiassa keuhkotautia
sairastavien ,joukossa.
Seuraavan
vuoden
parina ensi kuukautena
todettiin Forssassa vielä 70 "tämän omituisen .taudin" tapausta, mutta vähitellen sen valta lientyi, niin että
seuraavina
vuosina ei sitä enää piirilaakarien
vuosikertomuksissakaan
mainita.
Vuonna 1892 oli taas pienehkö epidemia, joka
kohtasi varsinkin Vierernän 'kylää, jossa 10 lasta kuoli influenssaan.
Forssan
tehdastyöväestön
.keskuudessa raivosi influenssa v. 1894.
Vuoden alkupuoliskola
todettiin silloin 274 tapausta.
Vuosisadan
viimeisinä vuosina 1895-1900
on tauti esiintynyt
säännöllisesti.
Todettujen
tapausten lukumäärä
on yhteensä 822.

Sukupuolitaudit .
Piirilääkärien
vuosikertomuksissa
esiintyvistä
maininnoista
paattäen näyttavat
sukupuolitaudit
olleen varsin laajalti levinneita
Tammelan
pitäjässä.
Vuosikertomuksessaan
1860 mainitsee piirilääkäri, että lääninsairaalaan
011 otettu
nelisenkymmentä
venerisiä
tauteja sairastavaa henkilöä.
Samalla hän huomauttaa,
että tauteja
levittävät
arkangelilaiset
kulkukauppiaat
ja että nämä olisi asetettava jokakuukautisen
tarkastuksen
alaisiksi.
Yhtenä syynä näyttää
myös olleen roklkoaineen siirto henkilöstä toiseen. 1)
Jonkunlaista
parannusta 'on kuitenkin havaittavissa
aina 1860luvun alkupuoli kolta lähtien.
Vuonna
1870 kertoo piirilääkäri
kuitenkin vielä, että taudit ovat syvälle juurtuneet ja leviävät rahvaan välinpitämättömyyden,
huolettomuuden
ja epäsiisteyden
tähden. Vasta vuosisadan lopulla on tervehtyminen,
vaikkakin
hidas,
huomattavissa.
1)

Piirilääkärin

vuosikertomus

1864.
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Täysin varmaa kuvaa sukupuolitautien
leviämisestä on melkein
mahdoton
saada.
Piirilääkärikunnat
ovat niin laajoja, että yleisiä tarkastuksia
ei ehditty panna toimeen kuin aniharvoin,
ja silloinkin saapuivat niihin vain terveet.
Sellaiset, jotka tiesivät itsensä
sairaiksi,
piileskelivät,
kunnes lää'käri oli poistunut
paikkakunnalta.')
Jonkinlaista
valaistusta
luonevat kuitenkin
lääninsairaalassa
vuosittain
hoidettujen
sukupuolitautisten
lukumäärää
osoittavat
numerot, jotka ovat esitetyt seuraavassa taulukossa:

Vuosina:

Sairairten

lukumäärä

r851-55
r856-60

125

r861-65

lOI

1866-70
1871-75

Ensi silmäyksellä
näyttää
siltä, enta isukupuolitaudir
olisivat
levinneet varsin huomattavasti
vuosina 187I-;-75.
Koska piirilääkärit
eivät
kuitenkaan
vuosikertomuksissaan
erikoisesti korosta
seikkaa tänä aikana,
lienee otaksuntavinta,
että sairaustapausten
lukumäärä
on vain näennäisesti
lisääntynyt,
toisin sanoen tarrnokkaammat tarkastustoimenpiteet
ovat tuoneet vain useampia tapauksia päivänvaloon.
Vuodesta
I 874 alkaen on lääkintähalli tuksen vuosikertom uksissa tiedot kustakin kunnasta lääninsairaaloissa
hoidetuista
kuppatautipotilaista.
Tammelaa
koskevat
tiedot alkavat vasta seuraavasta vuodesta, siis 1875:stä.
Koska on hyvin luultavaa, että tilastot tältä ajalta jo aritavat melko varman kuvan oloista, esitän ne
tässä kokonaisuudessaan.

')

Piirilääkärin

vuosikertomus

1870.
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Koko lukumäärä

Vuosina

..........
1875
..........
1876-80
..........
1881-85
..........
1886-90
..........
1891-95
........
1896-1900

Keskimäärin
vuosittain

42
96
177
80
52
48

42
19,2
35,4
16,0
I°A
9,6

Viisivuotiskautta 1881-85 lukuunottamatta näyttaa siis taudin valta yhtäjaksoisesti vähentyneen noin puoleen entisestään.
Mistä syystä kuppatautisten luku vv. 1881-85 on huomattavasti
suurempi kuin 'tavallisesti, en ole voinut saada selvää. Lääkärien
vuosikertomuksissakaan ei ole mitään asiaa valaisevaa mainittu.
Keuhkotauti.
Keuhkotaudin esiintymisestä maassamme on vielä paljon vaikeampaa päätellä sinne tai tänne, kuin edellisessä luvussa käsiteltyjen sukupuolitautien.
Tietomme ovat vain suhteellisia, ja perustuvat ne melkein yksinomaan papiston kuolinsyyilmoituksiin.
Joissakin

pitäjissä

ovat lääkärit

toimittaneet

joukkorarkastuksia,

ja silloin ovat tiedot jo luotettavampia.
Tammelassa ei tällaista
tarkastusta ole toimeenpantu ennenkuin aivan viime vuosina. Kun
piirilääkärien vuosikertomuksissakaari ei mitään erikoisesti T ammelaa koskevaa mainita, täytyy tyytyä esittämään vain papiston tiedonannot.
Keuhkotautiin kuolleita Tammelassa.
Vuosina

1851-55
1856-60
1861-65
1866-7°
1871-75

Keskimäärin

........
........
........

........
........

1000

asukasta

vuosittain

kohti

17,4
3°,2
33,0
39,6
43,6

2,8
4,4
4A
5,2
5,0

2S
r876-80
r88r-86
r886-90
r89r-95
r896-r900

2 r,3

2,2

20,0

r,8

36,2

3,r

36>4

2,8
2,9

40,6

Koko maata käsittäviä tutkimuksia r Soo-luvulla on olemassa
vain vuosilta
r888-97 valtion asettaman tuberkuloosikomitean
rruetmnossa. Mainittuna aikana oli r 5-60 vuoden ikäisinä keuhkotautiin kuolleiita koko maassa maaseudulla 2,8 0/00 samanikäisestä
asukasmäärästä.
Vastaava promilleluku Tammelassa on jokseenkin
yhtä suuri, kuten edellisestä taulukosta selviää.
Mitään varmaa keuhkotaudin leviämisestä tai vähenemisestä
ei edellisen nojalla voi päätelilä, mutta, että se on ollut varsin yleinen, on selvää.

V.
Kansan

TERVEYDENHOITO.
käsityksiä

ja parannustapoja.")

Kansan alhainen sivistystaso, josta piirilääkärit tuon tuostakin
huomauttavat
vuosikertomuksissaan ja josta jo edelläkin on kerrottu, on ollut syynä siihen, että taikausko ja senmukaiset käsitykset olivat syvästi juurtuneet ihmisten mieliin. Hyvin hitaasti kulki
kehitys tässä suhteessa vielä niinkin myöhään kuin r Soo-luvun lopulla. Vain pitäjän va1istuneimmat henkilöt ja kunnan johtomiehet
osapuilleen ymmärsivät olojen ja ajan vaatimukset. Heidän ansiokseen onkin luettava se, että niinkin paljon saatiin aikaan, kuin mitä
edempänä ilmenee. Varsinainen kansa .sitävastoin pitäytyi vanhoihin uskomuksiin, ja varsin vaikeaa oli uusien saada jalansijaa. Vielä
tänäkin päivänä tapaa metsäkylissä joitakin vanhan polven edustajia, jotka hyvin vastenmielisesti kertovat vanhoista tavoista ja
1) Esitykseni
tutkimuksiin.

tämä

kohta

perustuu

kesällä

1928

Tammelaan

tehtyihin
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varsinkin parannusta voista. Osaksi lienee syynä peiko joutua nykyaikaisten ihmisten silmissä naurunalaiseksi, osaksi kuvastuu siinä
ehkä vielä vanha ikäsitys voiman menettämisestä, jos tiedoistaan toisille jurtelisi. 1) Nuori polvi ajattelee jo nykyään tietenkin aivan uudenaiikaisesti.
Mitä ta u tt i e naI k u per ä ä n tulee, en ole saanut ainoatakaan mainintaa siitä, että puheenaolevana aikana enää pahat vallat
tai pahat ja kateejliset ihmiset niitä olisivat ai:kaan saattaneet naapurin vahingoksi. Tämä seikka on sitäkin merkittävämpää, kun esimerkiksi karjaonneen nahden 'tuo käsitys on säilynyt varsin myöhään.
Vielä joitakin aikoja sitten on tapahtunut mm., entä pääsiäisyönä on
salaa leikattu villoja lampaiden otsista. - Yleisin käsitys tautien alkuperästä näyttää olleen se,etltä ne olivat Jumalan lähettämiä. Varsinkin kulkutautien
raivotessa näyttää tämä uskomus olleen voimakas. Ne olivat välttämättömyys, johon piti alistua. "Kuoli kun
kuoli, ei sille mitään saanut", oli tavallisin vastaus tiedustellessani
esimerkiksi isonrokon parannuskeino ja. Vain yksi mainitsi äitinsä
käyttäneen puunöljyä rupien voiteletniseen.
Pienistä vioittumista ja taudeista tuskin niinkään pitkälle ajateltiin. Tapaturmat olivat 'sattumia, ja tauti tarttui tai sai alkunsa
maasta, vedestä tai ilmasta. Eräs tällainen hyvin yleinen tauti näyttää olleen "maite", jonkinlainen iho tauti lievine kuumeineen ja syhyineen. Tavallisin tarttumalähde oli maa, erikoisesti hamppupelto,
tai ilma ja tuuli.
P a r ann us k e i n 0 i s ta sitavastoin taikauskoineri
käsitys
tulee täysin selvästi ilmi. Loitsulukuja ja manauksia käytettiin ahkerasti. Sitä todistaa, paitsi kertomukset, erittäinkin se seikka, että vanhemmista ihmisistä vielä moni osaa näitä lukuja, onpa nuorempienkin
joukossa useita, joiden mieliin ne osittain ovat syöpyneet. Niinpä
niukaus- ja Ikäärmelluku sekä ajosten manausluku muistettiin vielä
viime kesänä monessa paikassa.
Niukauslangan 2) teon osasi vielä
1)
voiman

Kirjoittajalle
menettämisen

henk ilöl'le.
2) Niukauslanka

huomautettiin
uhalla

kertoa

tehdään

nimenomaan,
vain

itseään

tuntemattoman

että
monin

henkilön

tierojansa
kerroin

sai niiden
nuoremmalle

valrnistarnasta

villa-
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usea selittää. Hammassärky param, JOS tikku, jolla hammasta kaivettiin, lyötiin kokonaan jonkun puun sisään. Kipu katosl näet
tikun kanssa puuhun. Savipuoliaisen parantamiseen käytettiin paitsi
lääkkeitä
myöskin n.s. viislopon 1) piirtämistä sairaalle paikalle.
Samalla luettiin jokin luku, jota ei kuitenkaan kukaan käyttämistäni kertojista enää muistanut. Myöskin voitiin savipuolta parantaa sivelemällä siihen nimettömällä sormella akkunan hikeä. Maitetta poistettiin mallasjauhoilla tai rnullalla sivelemalla.
Sen
piti tapahtua kolmasti, alhaalta ylöspäin, ja vaikutus oli parempi,
jos sairas seisoi alasti maakivella.")
L ä ä Ik ke Iiden valmistuksessa piti myös noudattaa kaiken-laisia salaperäisiä menoja, toisinaan .lukea lukujakin. Niinpä letunsuoloja")
valmistettaessa
piti lukea seuraava luku yhdeksaan
kertaan:
Kun
lyön
Kun
lyön

sinä lyöt kerran,
minä kaksi kertaa.
sinä lyöt kaksi kertaa,
minä kolme kertaa

Näin jatkettiin kunnes päästiin kymmeneen ') asti.
Kun verestäviin silmiin keitettiin lääkettä aidanseipään kuorista n.s. liputtimista, piti näitä ottaa y h d e k 's ä s t ä, toisten mukaan vielä lisäksi joka yhdeksännestä seiväsparista.
langasta siten, että siihen yhdellä vedolla syntyy 9 solmua. Joka solmulle luetaan määrätty luku. Lanka kiinnitetään nyrjähtäneeseen
niveleeseen joko vain
kiertämällä tai 3 :].]a solmulla ja annetaan olla siinä kunnes se paranee.
1) Viislopo = viisikulma, (piirrettävä
kättä kertaakaan
nostamatta).
2) Maakivi = kiinteä, suureksi osaksi maan sisässä oleva kivi.
3) Let unsuoloja annettiin "letun laakin" lyömälle eläimelle.
Joskus niitä
käytettiin ihmistenkin ilääklkeenä. Niitä valmistettiin
hieromalla suoloja vastanyljetyn lehmän tai vasikan nahan sisäpuoleen, ennenkuin kukaan ehti niihin
koskea nylkernisen jälkeen.
4) Kerto.ja muisti kymmeneen.
Mahdollista on kuitenkin, että jatkettiin
vain yhdeksään, koska 9 muutenkin, kuten yleensä parittomat
luvut, esiintyy
taikalukuna.
Vertaa edeJl. ja heti seuraavaan!
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Synnyttäjille
annettiin se i t se m ä nriihen
seinänraoista
otettua jyvää tuskien lievittämiseksi.
Varsin huomattava
on se seikka, että vielä r Sco-luvun lopulla
näyttää Tammelassa
olleen vallalla ikivanha käsitys laäkkeen ulkonaisen
laadun
ja sen vaikutuksen
välillä vallitsevasta
kiinteästä,
sisäisestä suhteesta 1). Niinpä
k e 1 t a t a u t i a parannettiin
k e 1tai
s i s t a kananjaloista
valmistetulla
lääkkeellä.
Myöskin voitiin laakkeena
käyttää
eräästä k e 1 tai s e s t a, vanhoissa seinissä
kasvavasta,
itiökasvista keitettvä vettä. - Sama uskomus lienee
takana siinäkin, että lapsen suuhun hänen
sairastaessaan
s a mp a i t a pantiin sammakko.
Mutta paitsi näitä keinoja, j-oissa jokaisessa enemmän tai vähemmän selvästi. esiintyy taikausko kaiken takana, oli· vielä paljon
muita, sanoisinko luonnollisia
ja terveempiä
kasityksia,
Haavoja sidottiin.
Nyrjähtäneitä,
sijoiltaan menneitä ja katkenneita
jäseniä lastoitettiin
ilman mitään lukuja tai menoja.
Samoin valmistettiin
kaikenlaisia
lääkkeitä,
joita käytettiin
milloin suuremmalla milloin pienemmällä
menestyksellä.
Esimerkkeinä
mainittakoon pari.
- - Ruusun parantamiseksi
käytettiin hamppua niin yleisesti,
että varakkaimpien
"ylhteiskunnallisiin
velvollisuuksiin"
näyttää
kuuluneen sen antaminen vahavaraisille ilman maksua. - Keuhkotautiin valmistettiin
useampia eri lääkkeitä.
Tavallisimpia
olivat
tervavesi.
kallioimarrevesi,
suopursuvesi
ja männyn
kasvaimista
keitetty
vesi. - Katajaterva,
joka kelpasi useaan eri tautiin, oli
niin
arvokas
lääke, että kulkukauppiaat
pitivät
sitä kauppata varanakin.
Kuppaaminen,
suoneniskentä,
vunan Ja tervan käy nö ovat
vieläkin suosittuja parannuskeinoja.
Ihmisten
tietämättömyyttä
ja
kypsymätöntä
ajatustatapaa
kuvastavat
selvimmin seuraavat esimerkit.
1) Tämä n. s. signatuurioppi
on osa siitä vastaavaisuudcsta,
joka entisajan
käsityksen mukaan vallitsi koko maailmassa.
Se ilmeni vanhoissa filosofisissa
järjestelmissä ja varsinkin astrologien uskossa tahrikuvioiden
vaikutuksesta ihrniskolrto loihin ja .koko rnaailrnan menoon.

29Pistoksiin, kaikesta paattaen keuhkokuumeeseen, annettiin veteen sekoitettua hienonnettua lasia. 1) Lapsille annettiin itkua vastaan vettä, JOIllaensin [iotettiin oven kädensijaa. Sarnpaisiin käytettiin yleisesti hevosen kuolaa.
Nämä esimerkit vahvistavat myös 'käsitystä, jonka piirilääkärit
useissa vuosikertomuksissaan lausuvat rintalasten hoidon huonoudesta koko piirilääkäri:kunnassa, mutta erittäinkin
juuri
Tammelassa.")

Puoskareita ja parantajia oli melkein joka kylässä. Muutamilla paikkakunnilla, kuten esimerkiksi Liesjärvellä, näyttää niitä
olleen useampiakin. Niiden luona käyniin ahkerasti tai tuotiin heitä
tarpeen vaatiessa kotiinkiri.
Elleivät omat tietomiehet auttaneet,
käytiin ulkopuolella pitäjää, aina Ruovedelläkin asti.
Vielä nykyäänkin on pitäjässä kuuluisia parantelijoita.
Missä määrin puoskaroimista harjoitettiin ammattina, on melkein mahdoton saada tietää. Luultavaa on, ettei sitä varsinaisena
elinkeinona ainakaan 1 Soo-luvun lopussa enää ollut.
Lääkäriin ei paljon turvauduttu varsinkaan alkuaikoina.
Syrjakylissä tuskin tiedettiin sellaista henkilöä pitäjässä olevankaan.
Tapasin
vielä viime kesänä muutamia 65-75 vuoden vanhoja
henkilöitä, jotka kertoivat, etteivät he vielä rippikouluiässään, siis
1870-75 tienoilla, olleet kuulleet lääkäristä mitään.
Toisaalta lienee vaikuttanut syvälle juurtunut epäluuloisuus
kaikkea
uutta
vastaan, mikä ilmeni varsinkin vastenmielisyytenä kätilötoimintaa
ja rokotusta kohtaan.
Yleinen

terveydenhoito.

Vuoden 1865 ikunnallisasetus oli jättänyt huolenpidon terveyden- ja sairashoidosta kunnan alueella kuntakokousten
huoleksi.
Kunnallislautakunnat
olivat velvoitettuja
huolehtimaan
terveys1) Vertaa
ed elI. alimuistutukseen,
Mahdollisesti
sessä "pistävä" -lääke pistosta vastaan.
2) a) Vertaa piirilääkärin vuosikertomukseen
1860!
kuolleisuustilastoon
ja huomaa suhde muuhun lääniin!

tässäkin
b) Vertaa

kysymyk-rintalasten

JO
toimenpiteistä,
jonka koskivat kulku- ja kuppatautipotilaita.
Tämä
asetus ei kuitenkaan
saanut kuntia ryhtymään
mihinkään
erikoisiin
toimenpiteisiin
terveydellisten
olojen parantamiseksi.
Huolimatta
siitä, että 'katovuosien .koettelemukset
olivat niin raskaasti koskeneet
juuri Tammelan
ikuntaa, ei täälläkään
ryhdytty
epäkohtia
korjaamaan.
Kuten jo on kerrottu, oli varsinainen
sairashoitekin
jäänyt yksinomaan piirilääkärin
huoleksi, paitsi mikäli se koski elintarpeiden hankkimista.
Vasta sitten, kun vuonna 1879 joulukuun
12 päivänä annettiin asetus terveydenhoidosta
maassamme,
alettiin näihin
asioihin
Ikiinnittää
maaseudulla
'enemmän
huomiota.
Asetuksessa
näet
määrättiin,
että kunnallislautakuntain
tuli joka vuosi, helmikuussa,
lähettää
kertomus
kunnan
terveydentilasta
asianomaiselle
piirilääkärille.
Vuonna
1885
17.10.
läJhettämässsään
kirjelmässä
kehoitti
Hämeen läänin kuvernööri
Tammelan
kuntaa järjestämään
terveydenhoitoa pitäjässä.
Asiaa valmistelemaan
asetettiinkiri
erikoinen
valiokunta,
mutta sen työ jäi tuloksertomaksi.
Kuinka huonolla
kannalla asiat tärnarrkin jälkeen olivat, osoittaa se, että piirilääkäri
vielä vuonna 1889 vuosikertomuksessaan
mainitsee, että hän ei siihen mennessä ollut saanut edes yhtään ainoaa ilmoitusta kunnallislautakunnilta.
Samalla hän huomauttaa,
että vaikka piirilääkärikunnassa
ei olekaan yhtään kaupunkia,
on siellä kuitenkin useita
yleisiä laitoksia ja suuria tiheästi asuttuja kyliä, joissa terveyskaitsijoilla olisi yllin kyllin työtä, jos vain olisi halua ja tahtoa.
Kuvernööri
puuttui uudelleen asiaan vuonna 1892.
Lähettämässään kirjelmässä
22. 2. hän kehoirti kuntaa laatimaan
terveydenhoito-ohjesäännön.
Piirilaäkärin
avustamana
valmisrikin
kun.nadlislautsskunnan
asettama saantövaliokunta
"Terveyden'hoito-ohsaantöehdotuksen
Tammelan
kunnalle",
jonka kunnaldislautakunra
pienin muutoksin !hyväksyi.
Kuntakokous.
jolle ehdotus esitettiin,
hyväksyi myös sen lisäämällä kuitenkin asuntoja koskevaan kohtaan
vaatimuksen,
että jokaiseen huoneeseen oli tehtävä
avattava
akkuna.
Kuvernööri
vahvisti säännöt kuukautta
myöhemmin,
19· 7.
1892.
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Seuraavana vuonna valittiin sääntöjen edellyttämät
terveydenhoidon katsastajat.
Heitä oli yhteensä 51 ja heidän tehtäviinsä
kuului pitää silmäUä, että annettuja
sääntöjä noudatettiin,
ilmoittaa
piirissään
ilmenevistä
tarttuvista
taudeista ja olla piiri- tai
kunnanlaakarin
apuna ehkäisemässä
niitä, vieläpä pitää terveydellisiä tutkintoja
terveydelle vahingollisista
epäkohdista,
jos viranomaiset niin määräävät
tai yksityiset pyytävät.
Varsin vähäiseksi
'heidän toimintansa
kuitenkin
jäi.
Forssassakin,
jossa tosiaan valvontaa ja huolenpitoa
olisi tarvittu,
oli työ jokseenkin merkityksetöntä. 1) Tarpeen tullen oli toisten miesten puututtava
asioihin ..
Syynä
lienee suureksi osaksi ollut ymmärtämättömyys,
asetusten
tuntemattomuus
ja vastenmielisyys
sekaantua naapurin asioihin.
Oli kuitenkin
onni, että pitajassa, kuten jo edellisessäkin
luvussa huomautin,
oli miehiä, jotka harrastivat
terveysasioitakin
ja
ja jotka vaaran uhatessa kykenivät ryhtymään
mahdollisimman
tarmokkaihin toimenpiteisiin
sen estämiseksi.
Ennen kaikkea on mainittava monet etevät piirilääkärit,
Tammelan
kirkkoherra
tohtori
A. E. Granfelt, Forssan tehtaan isäntä A. W. Wahren ja Mustialan
opiston johtaja K. A. Zitting, joiden toiminta varsinkin katovuosina
ansaitsee kaiken kiitoksen.
Näiden henkilöiden ansioksi on suurelta
osalta luettava se, että kehitys sentään aina, vaikka hitaastikin, kulki
eteenpäin.
Kansa itse näytti nukkuvan.
Se heräsi vain silloin, kun
surma oli ovella, silloin, kun isorokko ja koleera uhkasivat, nukahtaakseen heti pahimman
vaaran mentyä ohi.
Ainoana
huomattavana
yleisempänä
terveyshoidol1isena
toimenpiteenä,
johon r Sco-luvun lopulla pitäjässä ryhdyttiin,
arisaitsee tulla mainituksi desinfisioimistyöt
Forssassa vuonna 1892. Mainittuna vuonna uhkasi näet 'koleera maatamme
ja Forssan Osakeyhtiö toimiautti puhdistuksen
ja desinfisioimisen
kaikissa lantasailiöissä, käymälöissä,
pihoissa ja kaivoissa.
Tarvittavat
desinfisioimisaineet antoi yhtiö, joka myös koko kesän ja syksyn piti erittäin
tiheita terveystarkastuksia.
1) Vertaa
terveydenhoitoa
oloja!

Tanrno Hirsjärven
käsittävään lukuun

Tammelan kunnan histor ian kunnallista
ja edellä olevaan lukuun Yleisiä terveys-
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Tällä kerralla säästyi maamme kaikeksi onneksi uhkaavalta.
vaaralta, mutta toimenpiteet eivät ainakaan Forssassa olleet hukkaan menneeet. Piirilääkäri huomauttaa nimenomaan vuosikertomuksessaan, entä :kyseeessä olevana vuonna esiintyi verraten vähän
vatsuria ja muita vatsatauteja, jotka muuten Forssassa olivat hyvin
yleisiä.') Toisaalta nämä toimenpiceet avasiv,~t kansan -silmät ja
selvittivät heille järkiperäisen
Ja tarmokkaan
terveydenhoidon
hyötyä.
Piirilääkärit.
Aina vuoteen 18 F saakka oli piirilääkärien tehtävänä paaasiassa yksityisten sairaiden hoito. Kulkutautien raivotessa oli heidän kyHä toimitettava tietoja maistraateille ja maaherroille sekä
vuosittain tarkastettava apteekit ja valvottava kätilöiden toimintaa, mutta vain ,harvoin ryhtyivät he mihinkään yleisiin, yhteiskuntaa turvaaviin toimenpiteisiin.
Vuonna 18 F annettiin piirilääkäreille uusi ohjesääntö, joka
poisti pahimmat epäkohdat. Piirilääkärien tehtäväksi tuli nyt etupäässä
yle i sen
t e r v e y den hoi don
vai v 0 m i n e n
piirissään.
Heidän tuli tutkia syitä, jonka mahdollisesti aiheuttivat sairauksia piirilääkärikunnissa,
ja toimia terveydellisten epäkohtain parantamiseksi.
Vahingollisten tapojen ja puoskaroimisen.
vastustaminen
kuului heidän tehtäviinsä, samoin taistelu kansan
ennakkoluuloja vastaan, Heidän huolehdittavanaan on myös, että
piirin läakintöhenkilökuncaan kuuluvat henkilöt täyttävät velvollisuutensa. Apunaan saavat he kayttaa paikallisia terveysviranomaisia ja tarpeen vaatiessa läänin maaherraa. Oikeuslääkeopilliset tehtävät kuuluvat myös piirilääkäreille. - Vuosittain tulee piirilääkä-rien läakintatiallitukselle
laatia kertomus toiminnastaan, samoin
joka kuukausi tiedonanto esiintyneistä tarttuvista taudeista. - Yksityisille sairaille saa piirilääkäri antaa apua mikäli muut virkatehtävät sen sallivat.
1)
jat

1392.

Piiri.Jäärkärin

vuosikertomus

Ja

Forssa

O.Y:n

hallituksen

pöytäkir-
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Kuten jo aikaisemmin
on kerrottu,
kuului Tammela
vuoteen
1857 a ti Hämeenlinnan
piirilääkärikun
taan.
Oman lääkärinsä
sai
Tammelan piirilääkärikun
ta kui tenkin vasta vuoden 1859 lopulla,
jolloin tohtori Friman, joka jo edellisenä vuonna oli virkaan nimitetty, asettui asumaan Forssaan.
Mitä piirilääkärien
toimintaan
erikoisesti Tammelan
piirissä ja
pitäjässä tulee, lienee osaksi jo selvinnyt siitä, mitä aikaisemmin on
esitetty.
On kuitenkin syytä tässä erikoisesti huomauttaa
siitä seikasta, että Tammelassa viime vuosisadan lopulla toimineet piirilääkärit
olivat melkein poikkeuksetta
miehiä, joiden toiminnalle
on
annettava
täysi tunnustus.
Vaikkakin
useiden toimiaika oli varsin
lyhyt· ja arvostelun lausuminen siksi hyvin vaikea, on useiden myöhemmin
lääikil1'täalalla
saavuttama
maine osaltaan omiaan puhumaan sen puolesta, euta he Tammelassakin
tekivät parhaansa
01.0jen kehictamisen hyväksi.
Ja että tästä ensi ikädessa Olli etua sille
paikkakunnalle,
jolla lääkäri asui, on itsestään ymmärrettävää.
1·
Johan
Aleksander
F r i m a n oli syntynyt 25· 4.
r819, tuli lääketieteen
lisensiaatiksi
r y. r z , r845 ja lääketieteen
ja
kirurgian ·tohtoriksi 25. 6. 1847. V. r858 10. 3. nimitettiin
hänet
piirilaakariksi
Tammelaan
toimittuaan
sitä ennen samanlaisessa
virassa
Ahvenanmaalla.
Tammelan
piirilääkärinä
oli tohtori
Friman kuolemaansa saakka 17. 2. r875.
Tohtori
Friman
oli valistunut ja lämminsydäminen
henkilö,
joka kaikessa harrasti piirilääkärikuntansa
ja erittäinkin
Tammelan pitäjän asukkaiden parasta.
Sitä todistavat
hänen toimintansa
useissa kunnallisissa
luottamustehtävissä,
monet sanomalehtikirjoituksensa ja virkakirjeensa
sekä tekemänsä
lahjoitukset.
Tohtori
Frimanin toiminnasta katovuosina
on jo ollut puhe. Kaunein todistus hänen saavuttamastaan
rakkaudesta
ja kunnioituksesta
oli se
syvä kaipaus, jonka hän jätti kaikkiin pitäjäläisiin.
Tohtori Frimanin toiminta rokotuksen ja kätilötoiminnan
edistämiseksi ja parantamiseksi
on huomattava,
ei vain Tammelan piirilaä'kärikunnassa,
vaan koko maassa.
Innostaan ja uutteruudestaan
hän onkin lääkintöhallituksen
palvelusluettelossa
jo v. 1863 saanut
maininnan "kiitettävästi".
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Tohtori Frirnanin kuoleman jälkeen hoiti piirilääkärin virkaa
väliaikaisesti lääketi,eteen lisensiaatti H. E. N i 1s 0 n syyskuun 1
päivään.
Isak
Björksten
tuli Tammelan piirilääkäriksi 14. 7. 1875 ja hoiti virkaa vuoteen 1878, jolloin hänet 18. 4.
nimitettiin lääkin töneuvokseksi.
Tohtori Björksten syntyi Loviisassa 15. 12. 1828, tuli lääketieteen ja kirurgian tohtoriksi 31. 5. 186o ja kuoli 14. 3. 1912.
Tohtori Björksten oli kyvykäs ja toimincatarrnoinen mies. Jo
ennen Tammelaan tuloaan oli hän toiminut linnan- ja sairaalanlääkärinä Lappeenrannassa.
Hänen innokkuuttaan toimiensa hoidossa todistavat
hänen Mikkeliin perustamansa vesiparannusja
Lappeenrantaan perustamansa kylpylaitos. - Tammelasta kutsuttiin tohtori Björksten, [kuten jo rnainittiinkin, lääkintöhallituksen
jäseneksi. Hänen hoitoonsa uskottiin tällöin yleinen terveydenhoito
piirilaakärjkunnissa,
suojelusrokotus ja sairaanhoitolaitokset.
Hänen toimistaan täällä mainittakoon suunnitelma apteekkilaitoksen
uudelleen jarjestamisesta
poistamalla etuoikeudet.
Vuoden 1875
terveydenhoitoa koskevien säännöksien laatimisessa hän myös oli
osallisena. - Vir1katehtäviensä ohella riitti tohtori Björkstenillä
aikaa historian'kin tutkimiseen. Hän on nimittäin julkaissut laajan
kaksiosaisen Suomen rokotuksen historian.
Kun tohtori Björksten nimitettiin laakintohallitukseen,
hoiti
Tammelan piiri lääkärin virkaa aluksi lääketieteen kandidaatti, sitsittemmin
patologisen
anacomian
professori E. A. H 0 m n
ja vuoden Ioppupuclella
lääiketieteen lisensiaatti A. G. D 0mander.
3. La r s B e r n d tOI s 0 n i nimitettiin Tammelan punlääkäriksi 12. II. 1878 ja hoiti virkaa seuraavan vuoden alusta kuolemaansa saakka 2. 1. 188o.
Tohtori Olsoni oli syntynyt 8. 10. 1830, tuli laaketieteen lisensiaatiksi 17. 12. 1859 ja lääketieteen ja kirurgian tohtoriksi 30. 5·
1860. Ennen Tammelaan tuloaan oli hän ollut lääkärinä Oulussa
ja jo vuonna 1866 saanut toiminnastaan kiitettävän maininnan. Vuosina 1877-78
oli tohtori Olsoni ollut Oulun kaupungin edustajana porvarissäädyssä.
2.

Johan

e
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4. A x e 1 F r i d 0 1f P r 0 C 0 p e määrättiin piirilaakariksi
Tammelaan 25. 5· r880 ja oli virassa kuolemaansa asti 3. 6. r889·
Tohtori Procope syntyi 28. 5. r 832, tuli lääketieteen lisensiaatiksi 26. 5. r865 ja lää'ketieteen ja kirurgian tohtoriksi 1. 6. r865.
Aikaisemmin oli hän toiminut m.m. piirilääkarina Kajaanissa.
5. F red r i ik W i 11h e l m W e s t e r l u n d oli T arnmelan piirilääkärinä 5. r r , r 889- r 90 r ,
Tohtori Westerlund syntyi Tampereella 20. 8. r844, tuli lääketieteen lisensiaatiksi 24. 5. r 873 ja lääketieteen ja kirurgian tohtoriksi 26. 5. r 873, toimi piirilääkärinä ennen Tammelaa Tyrväällä
ja Loviisassa ja senjälkeen syntymäkaupungissaan Tampereella.
Tohtori We.9terlund oli hyvin huomattu maaseudun lääkintöolojen tuntija. Suomen lääkäriseuran kokouksissa hän vuosina r 879,
r 883 ja r 887 alusti asiasta keskustelukysymyksiäkin.
Erittäin merkittäviä ovat hänen kesillä vuosina r898-r900
Suomen sotaväen
jkeskuudessa toimittarnansa antropologiset tutkimukset.
Ne käsittivät kaikkiaan 5,600 miestä, ja selvitti hän tulokset pohjoismaisten luonnontutkijain kokouksessa r902. Vuonna r900 hän. jo Pariisissa oli esittänyt diagrammeja, karttoja ja valokuvia suomalaisten antropologisesta luonteesta.
Oman virkansa ohella toimivat piirilää:kärit myös F 0 r s san
te h t aan
l ä ä k ä r ei n ä. Viimeinen tämän viran haltija oli
tohtori Westerlund.
Hänen jälkeensä ei mainittu toimi enää ole
ollut piirilääkärin hoidettavana.
Kunnanlääkärilaitos.
Kaupungeissamme oli yksityinen sairashoito jo viime vuosisaJalla järjestetty verrattain tyydyttävästi, mutta toisin oli laita maalaiskunnissa.
Piirilaakaritkin
asuivat useimmiten kaupungeissa
matkat olivat pitJkiä ja kalliita, tiet huonoja, kansa tietämätöntä
ja sentähden välinpitamatöntäkin,
eikä piirilääkärien tehtäviin
varsinaisesti kuulunutkaan yksityinen sairaanhoito.
Kohoavan varallisuuden ja leviävän sivistyksen mukana alkoivat kuitenkin uudet ajatukset voittaa jalansijaa terveyshoidollise1lakin alalla.
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Aikaisemmin
mamrtut asetukset vuosilta r 865 ja r 879 antoivat asialle uutta vauhtia ja herättivät
pyrkimyksen
parannuksiin.
Jo vuoden r880:n alussa ryhtyivät
muutamat
kunnat maassamme toimenpiteisiin
puutteiden
poistamiseksi.
Alun teki Viitasaaren kunta, joka vuonna r 882 palkkasi itselleen lääkärin.
Esimerkkiä seurasi Juvan kunta vuonna
r884.
Näin sai Suomessa.
alkunsa omaperäinen
kunnanlääkärilaitos,
jolla sellaisenaan
ei ole
vastinetta
missään muussa maassa.
Kun maamme kunnisle alettiin myöntää valtioapua
oman lääkärin palkkaamiseksi,
niin huolimatta
siitä, että pitäjässä jo asui
piirilääkäri,
muutamat
Tammelan
kuntalaiset
antoivat
kunnallislautakunnan
puheenjohtajalle
tehtäväksi
esittää lamakunnalle
lääkärin palkkaamisen
kuntaan
r z . r r , r886.
Lautakunta
tiedusteli
Jokioisten
osakeyhtiön
ja Mustialan
maanviljelysopiston
kantaa.
asiassa. Kun nämä ilmoittivat
ottavansa
osaa lääkärin palkkaukseen, esitettiin asia kuntakokoukselle.
Tämä hyväksyikin
ehdotuksen yksimielisesti 21. r z , r886, ja niin sai Tammelan kunnandaakarinvirka alkunsa.
Vuonna
r892
kanssa suorittamaan

suostui
Jokioisten kunta yhdessä Tammelan
kunnanlääkärin
palkan.
Tammelan
kunnan-

lääkäri tuli siten yhteiseksi J okioisten kanssa, ja otti hän määrättyinä aikoina vastaan potilaita jokioisillakin,
Mitä kunnaulaakarin
virka tehtäviin tullee, on niistä, kunnille
apurahoja
myönnentaessa,
asetettu ehdoksi, että kunnanlääkärin
on noudatettava
voimassa olevaa piirilääkärin
ohjesääntöä
y.m.
asiassa annettuja tai annettavia määräyksiä ja että hän on lääkintöhallituksen käskyn alainen.
Lääkärin valitsee kunta, mutta sen on
hankittava
lääikintöhallitukselta
virkamääräys.
Näiden yleisten määräysten
ohella on: kunnilla oma ohjesääntönsä lääkäriään
varten.
Niinpä Tammelan
kunnan lääkärin ohjesäännössä vaaditaan
laakarilta,
että hän on vähintäin
lääketieteen
lisensiaatti,
Hänen tuli asua Forssan tehtaalla tai sen läheisyydessä,
käydä tarpeen vaatiessa kerran viikossa tai usamminkin
kunnallis-.
kodissa, hoitaa maksuttomasti
varattomia
potilaita ja ryhtyä ehkäiseviin toimenpiteisiin
kulkutautien
sattuessa.
Kunnallislautakun-
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nan kokouksissa hänen oli oltava läsnä, terveydenhoitoasioissa
puheja äänivaltaisena.
Kunnanlääkäri
ei saanut olla poissa pitajastä 4
päivää pitempää
aikaa ilman etulaista.
Mainittakoon
vielä, että
vuoden 1890 ohjesäännön mukaan kunnanlääJkärin
tulee olla perelityn yt "Ruotsin kieleen".
Vuonna 1897 päätettiin
Rakennuksen
kustansi kunta,
pieni vuotuinen vuokra.

lääkärille
rakentaa
mutta tuli laakarin

asunta
suorittaa

Forssaan.
kunnalle

I. Ensimainen
Tammelan
kunnanlääkärinviran
hoitaja oli
E r n s t Eva 1 d B e r g r .0 t h, joka yksimielisesti
toimeen valittiin 18. 3. 1887.
Hän erosi 1891 ja siirtyi Tampereelle
taiseksi
kaupunginläälkäriksi.
Tohtori Bergroth syntyi Pietarsaaressa
I. 4. 1857 ja tuli lääketieteen lisensiaatiksi 29. 5. 1887, vv. 1886 ja 1890 hoiti hän väliaikaisesti
Tammelan
piirilääkärin
virkaa, vv. I9a6-II
oli hän
lääkärinä
Yhdysvalloissa
ja senjälkeen
piirilääkärinä
useissa piireissä kotimaassa,
kuoli Tammisaaressa
29. II. 1925. Tohtori
Bergroth
oli huomattava
hyönteistutkija.
Hän onkin
täiMä
alalla tunnettu laajalti kautta Euroopan ollen m.m. useiden hyönteis- ja eläintieteellisten
seurain jäsen ja kunniajäsen.
Useita tutkijoita avusti hän ahkerasti erinomaisen laajalla kirjallisuuden
tunte-

muksella.
2. K a r l Jo h a n W i n t e r tuli Tammelan
kunnanlääkäriksi 15. 7. 1892 ja erosi I. 9· 1893 siirtyen samanlaiseen
toimeen
Vihtiin.
Tohtori Winter syntyi Nastolassa
13. 7. 1860, tuli lääketieteen lisensiaatiksi 19. 12. I89I.
Ennen Tammelaan
tuloaan oli hän
toiminut m.m. Sortavalan
sairaalalääkärinä,
piirilääkärinä
Kurkijoella ja kunnanlää:kärinä
J aakkimassa. - Tohtori Winter oli ensirnainen Tammelan ja Jokioisten yhteinen kunnanlääkäri.
3. A r t h u r W i 1 hei m G ul i n,
Tammelan
kunnanlääkäriviran
nykyinen
hoitaja, toimi ensin väliaikaisena
I. 8. 1893
alkaen ja tuli väkinaiseksi 7. 2. 1894.
Tohtori Gulin .on syntynyt
Porvoossa
2 I. 3. 1863 ja tullut
lääketieteen
lisensiaatiksi
20. 9. 1893 ja toiminut paitsi Tamme-
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lassa, jossa hän on useita kertoja hoitanut
rin virkaakin,
myös syntymäkaupunkinsa
vuonna 1901.

väliaikaisesti
piirilääkälääkärinä
väliaikaisesti

Apteekkiolot.
Suomessa, kuten useimmissa muissakin maissa, on Iaaketavaroiden myynti erotettu vapaista elinkeinoista ja sijoitettu apteekkeihin, osaksi myös rohdoskauppoihin.
Oikeudelliselta
luonteeltaan
ovat apteekkimme
joko reaalieli bnta-apteekkeja
tai henkilökohtaisia.
Edelliset
voivat
siirtää tai myydä toiselle henkilölle omaisuuden tavoin.
Vuoden 1837
jä:lkeen ei reaalioikeuksia
enää ole myönnetty.
Persoonalliset
apteekit ja!kautuvat
siirrettäviin
ja varsinaisiin
persoonaliisiin.
Vuodesta 1893 alkaen on myönnetty
enää vain puhtaasti
henloilökohtaisia apteekkioikeuksia.
Nykyään
ovat apteekkiolot
maassamme
järjestelyn alaisina, sitllä persoonallisten
apteekkien oikeudet kestävät
eri anomuksestakin
vain vuoteen 1928.
Ensimäinen
apteekki
perustettiin
maahamme
jo r j oo-iuvun
lopulla,
mutta kauan kesti, ennenkuin
edes kaikissa kaupungeissamme sellaisia oli, maaseudusta
puhumattakaan.
Hämeenlinnassakin perustettiin
ensimäinen apteekki vasta vuonna 1753 ja Tampereelle 1820.
On hyvin ymmärrettävää,
että lääkkeiden
saanti maaseudulle
oli varsin hankalaa, ja siksi Tammelassakin
jo vuonna 1777 pitajänkokous päätti hankkia lääkkeitä 'köyhille.
Varak'kailla
oli tilaisuus hankkia ni,j.tä pappilasta,
jonne sijoitettiin
jonkinlainen
"apteekki" 1).
Viime vuosisadan
puolivälissä
ryhdyttiin
apteekkioloja
maassamme järjestelemään
ja helpottamaan
lää:kkeiden saantia.
Vuonna
1855 teki lääkintöhallitus
näet esityksen uusien apteekkien
perustamisesta maahamme.
Tä:män ehdotuksen ja 3 1. 3. 1857 lääkin töhallituksen
päällikölle
saapuneen asiaa koskevan keisarillisen
kirjelmän mukaisesti alettiinkin uusia apteekkioikeuksia
myöntää.
1)

Katso Tarmo

Hirsjärvi,

Tammelan

kunnan historia!
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Jo saman vuoden lopulla syyskuun 24 palvana myönnettiin
Tammelan apteekkioikeudet apteekkari J. E. Therrnanille.
Apteekki avattiin kuitenkin vasta pari vuotta myöhemmin, nimittäin
r 3· r 859 Forssassa, jonne piirilääkärikin asettui asumaan saman
vuoden lopussa, 'kuten aikaisemmin on kerrottu.
r. Ensimäinen apteekkari, jo mainittu J 0 h a n E m i 1 The rm a n, syntyi Savonlinnassa 27· 7. 1825, tuli provisoriksi 23· 9·
1853 ja apteekkariksi 25. 9. 1861, kuoli Tammelassa 28. 9. 1878.
2. Petter
jo h a n Marck
syntyi 2. II. r834, tuli provisoriksi 22. 5. r86r, sai oikeudet Tammelan apteekkiin 30. 4. r862.
3. K a r l Jo h a n C u jan der sai oikeudet Tammelan apteekkiin 24. 9. r863 ja myi apteekin r883·
Apteekkari Cujander oli syntynyt Turussa 24. 6. r 836, tullut provisori'ksi 31. 5. 1862 ja apteekkariksi 21. ro. r865.
Hän
kuoli syntymäkaupungissaan
r8. ro. r883.
4. Em il J u 1 i u s Le i n b e r g, syntyi Turussa 6. 2. r 855
ja tuli provisoriksi ro. 5: r879.
Vuonna r883 hän osti Tammelan apteekin ja sai oikeudet siihen samana vuonna 22. 5.
5. Karl
The 0 fr 0 n Häll s t r ö m osti Tammelan apteekin ja sai oikeudet siihen ro. 3. r896. Vuonna r902 hän myi
apteekin.
Apteekkari
Hällström syntyi Varkaudessa r3· 4. r886, tuli
provisoriksi 30. 5. r 892 ja apteekkariksi 29· 5. r 896.
Apteekin toiminnasta ei liene paljon sanottavaa.
Piirilääkärien tarkastuskertomuksissa nimetään vain henkilökunta, tehdään
joitakin mainintoja lääkevarastosta ja yleensä todetaan kaiken olevan asianmukaisessa kunnossa.
Lääkintöhallituksen
vuosikertomuksissa on vuodesta r 89 r alkaen tiedot apteekkien valrnistamien
reseptien lukumäärästä.
Koska kuitenkin on aivan mahdotonta
päätellä Tammelan osuutta niihin, olen jättänyt ne huomioon ottamatta.

5.

Kätilölaitos.
Jo vuonna r778 oli pitäjänkokous paattanyt ottaa pItG1pan
kätilön. Luultavasti tämän päätöksen nojalla toimikin pitäjän kä-
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tilöna sittemmin Christina Oikolin.
Vuonna 1816 kehoirti lääninhallitus kuntaa lähettämään
jonkun sopivan naishenkilön
Turkuun
saamaan oppia kätilön toimessa.
Kehoitus ei kuitenkaan
aiheuttanut mitään toimenpiteitä.
Vuosisadan
puolivälissä
heräsi taas kysymys pitäjän kätilönvirasta, ja 20. 7. 1850 päätettiinkin
kätilö palkata viideksi vuodeksi. Tämä päätös uudistettiin myöhemmin vuosina 1856 ja 186 I.
Vuonna r880 }1. 1. sovioriin siitä, että emäpitäjä ja kappelit kukin
itse kokoavat kätilön palkan, ja vuodesta 1882 alkaen oli Tammelalla oma kätilö.
Seuraava kätilöitä koskeva päätös tehtiin 25. 1 I.
1896, jolloin kuntakokous
kunnallislautakunnan
ehdotuksesta
päätti
ottaa
Tammelaan
toisen kätilön, jonka asuinpaikkana
tulisi olemaan Tammelan
kirkonkylä.
Pitäjän kätilöinä .olivat vuodesta 1850 alkaen toimineet seuraavat henkilöt: Kristiina La u r e n, Emilia Sofia Li n d hoi m,
Maria Margareta
P ala n der ja Maja-Lisa B r 0 ä n d a sekä toisena ,käti:lönä vuodesta 1896: Brita j u nc u n e n, Elin Lauhkone n ja Edla Maria La a k s 0 n e n.')
Kuinka ·kansa suhtautui
kätilöihinsä?
Kuten yleensä kaikessa muussakin, mikä oli uutta ja vastoin totuttuja tapoja, oli asujarnisto tässäkin suhteessa hyvin epäluuloista.
Vain harvoin turvauduttiin
vieraaseen apuun.
Useimmissa kylissä oli oma "pirttimuorinsa",
joka tarpeen tullen antoi avustusta.
Monasti ei näitäkään tarvittu, vaan tultiin toimeen ilman muuta.
Syy ei ollut yksinomaan kansan välinpitämättömyydessä,
vaan
itse kätilötoiminnan
järjestelyssä.
Katilolla ei näet ollut oikeutta
toimittaa koneellisia synnytyksiä,
vaan sellaisen tullessa kysymykseen oli paikalle aina haettava lääkäri.
Usein kävi niin, että lääkäri ei ehtinytkään
ajoissa perille, vaan tapahtui onnettomuus,
joko
lapsi tai synnyttäjä
ja lapsi kumpikin kuolivat.
Tohtori
Friman
kertoo esimerkkinä
pari taldaista hyvin järkyttävää
tapausta vuo2
delta 1860. )
Kun näin oli asianlaita,
ei ole syytä ihmetellä, jos
') Tarmo Hirsjärvi, Tammelan kunnan histor ia. - Piirilääkärin vuosikertomuksen mukaan ei pitäjässä vuonna r864 ollut ollenkaan kätilöä
2)
G. Heinr icius, Obstetrikens
och Gy nakologiens Historia. i Finl m.i,
sivut 3I4 ja 3I5'
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kansa ei asettanutkaan
tutkinnon suorittaneita
kätilöitä yhtään korkeammalle kuin omia "kylämuijia".
Sama koskee yleensä koko maata.')
Kätilöihin ei luoteta. Siksi
ryhtyvätkiri
piirilääkärit
ajamaan asiaa.
Tohtori Friman Tammelasta kuuluu tässä suhteessa esitaistelijain
joukkoon.
Tuon tuostakin hän huomauttaa
lääikintöhallitUlksdle,
mikä suuri puute kätilölaitoksessa oli se, ettei kätilöille annettu opetusta koneellisessa synnytyksessä ja heille myönnetty
oikeutta sitä myöskin toimittaa.")
Kesti
kuitenkin
VIielä kauan aikaa, ennenkuin
parannusta
oloissa on havaittavissa.
Vuonna r879 6. 5. annettiin kyllä uusi
ohjesääntö
maan katjlölaitoksesta, pahimmat
epäkohdat
poistettiin, mutta ennenkuin kansa kykeni seuraamaan mukana, kesti vielä
kauan aikaa.
Osoitukseksi
tapahtuneesta
kehityksestä
mainittakoon
tässä
muutamia lukuja.")
Vuonna r 863 ilmoittaa tohtori Friman Tammelan kätilön a vustaneen
20 synnycystapauksessa
283 :sta eli siis
vain 7,1 prosentissa, r876 oli vastaava prosenttiluku
jo r5,6. Vuo. teen r895 mennessä kohosi se jo 25,6 prosenttiin,
ja vuonna r900
oli vastaava luku 44,0, ja kätilö avustanut
kaikkiaan
248 tapauksessa. Kuten jo näistä numeroista näkyy, on kehitys kulkenut nopeasti eteenpäin.
Vajaassa neljässäkymmenessä
vuodessa on kätilöjen toiminta enemmän kuin nelinkertaistunut.
Syyt ovat etsittavat
paitsi kätilölaitoksessa
itsessään tapahtuneesta
edistyksestä,
myöskin yleisestä kehityksestä ja sivistystason noususta.

Rokotus.
t

Aina vuoteen r 825 saakka oli rokonistutus
maassamme
tslapäisellä kannalla.
Tammelassakaari
ei suurempaa joukkorokotusta
ollut tapahtunut
kuin pari kertaa.
Vasta sitten, kun rokotuksen
huolto
mainittuna
vuonna siirtyi Suomen Talousseuralea
lääkintö') Sama kuin edella, sivut 3°9-319 ja Woldemar Backman: Nykarleby
Provinsia.llakardistrrkt,
sivu 83.
2) Edellinen aliviitta ; Piirilääkärin
vuosikertomukset
186o, 1861, 1863.
3) Tarkkaa
tilastoa on ollut puuttuvien
lähteiden takia mahdoton liatia ja siksi on ollut tyydyttävä
vain muutamiin
harvoihin
numerotietoihin.
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viranomaisille, tuli se säännöllisemmäksi. Rokottajien tuli olla tutkinnon suorittaneita, ja valtio palkkasi heidät. Maa jaettiin rokotuspiireihin, joita Hämeenlinnan piirilaakärikunnassa oli kaikkiaan
neljä. Tammela kuului Hämeenlinnan piiriin. Rokotus oli kuitenkin yhä edelleen vapaaehooisuuden kannalla.
Tälleen jäivät olot aina vuoteen I 859 saakka, jolloin julkaistiin uusi asetus rokotuksesta.
Rokottaminen annettiin kätilöiden
sivutoimeksi.
Rokotuspiirit järjestettiin vuonna I87I uudestaan.
Sen mukaan Tammelan piiriin tuli emäseurakunnan lisäksi kuulumaan sen kappelit sekä Urjala, Akaa, Kylmä/koski, Kalvola ja
Sääksmäki.
Seuraava muutos, joka mer.kitykseltään oli käänteentekevä
koko maassa, tapahtui vuonna I883. Silloin näet rokotus tuli pakolliseksi. Asetusta sovellettiin
kuiterrkin vähitellen, niin että
vasta vuonna I 890 se tuli ikoko maata käsittäväksi.
Hämeenlinnassa alettiin sitä sovelluttaa vuoden I 888 alusta. Uuden asetuksen mukaisesti muodosti jokainen kunta oman rokotuspiirinsa.
Mitä erikoisesti Tammelan kuntaan tulee, on huomattava, että
sieHä koetettiin jo varsin aikaisin saada rokotusta paremmalle kannalle. Jo vuonna I 873 hyväksyttiin näet rokotusohjeet kunnalle
ja vuoden I887 lopulla päätettiin pitää pitäjä yhtenä rokotuspiirinä ja rokottajaksi ottaa kätilö M. Broända. On syytä erikoisesti
panna merkille, että jälkimainen toimenpide tapahtui siis aikaisemmin kuin vuoden I 883:n asetuksen sovelluttaminen läänissä. Vuonna
I893 piti kunnan määrätä omasta puolestaan sakkokin sellaisille
henkilöille, jotka eivät rokottaneet lapsiaan asetusten mukaisesti,
mutta kuvernööri ei päätöstä hyväksynyt.')
Itse rokotus Tammelassa r Soo-luvun lopulla selviää tähän liitetystä taulukosta.
1)

Tarmo

Hirsjärvi,

Tammelan

kunnan

historia!
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Rokotettuja

Vuosina

1851-55
1856-60
1861-65
1866-70
1871-75
1876-80
1881-85
1886-9°
1891-95
1896-1900

Tammelassa 1851-1900.1)

Keskimäärin
vuosittain

160
II8
96
174
195
226
339
483
378
473

% syntyneiden
lukumäärästä

7°,3
45,5
31,1
64,7
53,9
56,4
78,8
102,5 2)
80,4
90,6

Rokkoihin kuollut keskimäärin
vuosittain

7,6
1,0
3,4
9,4
22,6
1>3 3)
15,8
0,6
0,4
0,2

Kun tarkastelemrne
sitä, pistää heti silmään jonkinlainen
vastaavaisuus kahden viimeisessä sarakkeessa olevien numeroiden
välillä a·ina viisivuotiskauteen
1886-90
saakka, jolloin pakkorokotus astui voimaan.
Silloin, kun rokkoihin kuolleita on enemmän,
näyttää myös rokotettujen
prosenttimäärä
olevan korkea.
Tämä
käy vielä selvemmin ilmi, jos otamme tarkastettavaksernme
muutamia erikoisia isorokkovuosia.
Niinpä vuonna
1865 rokotettiin
pitäjässä ainoastaan
58 henkilöä, mutta seuraavana
vuonna jo 222.
Syyksi on 'lähinnä laskettava se, että edellisenä vuonna liikkui isorokko pitäjässä, ja kuolleisuus oli suurempi kuin pitkään aikaan sitä.
ennen. Sama ilmiö on havaittavissa,
joskaan ei yhtä jyrkkänä, vuosina 1873 ja 1875.
Kun rokotettujen
luku edellisenä vuonna oli
195, oli se viimemainittuna
257 laskeakseen heti seuraavana vuonna
162:een.
Syy oli sama kuin edellä, vuonna 1874 nousi näet rokkoon kuolleiden luku 106 :een.
Tämä
on omiaan hyvin kuvaamaan
kansan suhtautumista
1) Tiedot vv. 1851-75 perustuvat
väkilukutaulukoi-ssa
oleviin
antoihin, muut piirilaakariarkisron
rokotuspaivakirjoihin.
2) Suuri prosent.tiluku johtuu pakkorokotuksen
sovelluttarnisesta.
3) Tieto vain vuosilta 1878-80.

tiedon-
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asiaan.
Se tukee osaltaan sitä alumpana esitettyä väitettä, että
vain hätä avasi ihmisten silmiä ja pakotti heitä ajattelemaan
terveydellisiäkin seikkoja. - Välinpitämättömyys
ja huolettomuus
ovat ne sanat, jotka paraiten .kuvaavat ihmisten mielialaa.
Joskus
kuitenkin
ja varsinkin vielä 185°- ja 1860-'!uvuilla
ilmeni vastustushaluakin,
mikä osaksi johtui, kuten aikaisemmin on
mainittu, kuppataudin
tartunnan ja osaksi kustannusten pelosta.
Jos vertaamme Tammelan oloja oloihin muuadla maassa, niin
on havaittavissa
hyvinkin suuria eroavaisuuksia,
jotka eivät millään ta voin ole Tammelalle imartelevia.
Niinpä vuosina 1856-60
ja 1861-65,
jolloin rokotettujen
prosen ttimäärä syn tyneisiin nähden Tammelassa on vain
45,5 ja
31,1, se koko maassa on 73,J ja 74,3 eli jälkimäisenä viisivuotiskautena enemmän kuin puolta pienempi kuin maassa yleensä.
Samanlaista epäsuhtaisuutta
on ha vaitta vissa aina viisivuotiskauteen
1886
-90 asti. Tänä aikana kohosi rokoteetujen luku Tammelassa 102,5
prosenttiin, kun 'se koko maassa oli vain 90,1.
Tämän ä:killisen
muutoksen selittää se, että rokotuspakko
tuli Tammelassa voimaan
aikaisemmin kuin koko maassa, kuten jo on mainjttu.
Heti seuraavalla jaksolla jääkin pitäjä taas jälkeen jonkun verran.
Prosenttiluvut ovat koko maassa 86,6 ja Tammelassa 80,4, Vuosisadan
viimeisenä viisivuotiskautena
on rokotettujen
määrä Tammelassa
90,6 koko maassa 83,1.
Lopuksi on huomautettava,
että edellinen vertailu on Tammelalle epäedullinen siinä suhteessa, että koko maan tilastoihin sisältyvät
myös kaupunkien
numerot, jotka vaikuttavat
tasaavasti
maaseutuun nähden, koska olot kaupungeissa tässä suhteessa olivat
paremmalla kannajla.
Selvä käsitys parempaan
päin, varsinkin
vuosisadan lopulla, jolloin rokotuspakko
oli voimassa, on havaittavissa Tammelassakin.
Si,tä todistaa edellisen lisäksi vielä rokkoihin kuolleiden lukurnaarän
väheneminen aivan mitattömiin.
Sairashoitolaitokset.
Ensimäinen sairaala Tammelassa oli Forssa Osakeyhtiön
työläisiään varten perustama.
Ensi kerran mainitaan se piirilääkärin

45.
Friman kertoo suna
vuosikertomuksessa
vuonna
186o.
Tohtori
silloin olleen kolme sairashuonetta.
Samalla mainitsee hän kaikIäakarinhoidon
Ja
kien tehtaalai ten perheineen
saavan vapaan
lääkkeet. - Paci suihkuakin oli heille varattu.
Seuraavan kerran mainitaan sairashuoneesta
taas vasta vuonna
1870. Vuosikertomuksessa
on merkintä:
"naimattomia
työntekijöitä varten on olemassa pieni sairashuone
sekä vapaa
lääkärinhoito ja vapaat lääkkeet kaikille työntekijöille."
Vasta viisi vuotta myöhemmin on sairaalasta seuraava maininta ja tarkempi selonteko.
Se johtunee varmaankin
siitä, että sairaalaa tänä aikana oli laajennettu
ja hoidettavien
lukumäärä
lisääntynyt.
Tohtori
Björksten kertoo näet sairaalan
käsittäneen
kysymyksessä
olevana vuonna jo neljä sairashuonetta.
leikkuuhuoneen ja sairaanhoitajattaren
huoneen.
Sairashuoneeseen
otettiin kaikki potilaat, jotka eivät kotona voineet saada tarpeellista
hoitoa.
Milloin olosuhteet sallivat, otettiin sinne muitakin
potilaita kuin tehdastyöväestöä.
Hoito ja lääkkeet olivat edelleenkin
vapaat.
Sairaskassasta
jaettiin avustusta
sairaille ja heidän perheilleen huoltajan
työkyvyttömyyden
aikana.
Vuodesta
1876 alkaen on
piirilääkärin
vuosikertomuksissa
tilastotietoja,
jotka valaisevat
Forssa O.Y:n sairaalan
toimintaa.
Samoin on Forssan tehtaan arkistossa tilastoa vuodesta
18-85 alkaen. Kummatkaari
eivät kuitenkaan
ole aivan täydellisiä, varsinkaan aikaisempina
vuosina, joten seuraavaan nilastolliseen katsaukseen on jäänyt pakostakin
aukkoja.
Forssan tehtaan

sairaala.

Vuosi

Sairaita hoidettu

Sairaspäiviä

1876
1877
1878
1879
1880
I88r
1882

89
87

1334

59
88

17°3

57
26

428

46
1883
1884
1885
1886

34
34
23

582
525
329
609

1887
1888

27
23

1889

3°
35
34
46

49°
483
863

1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
19°0
Samalla
luona olivat

5°
64
49
39
38
55
61
54

1°7°
729
775
1558
1939
1710
1120
937
933
1640
II06

tulkoon mainituksi, että sairaskäynnit
tehtaan lääkärin
vuodesta 1885 vuoteen
19°°
mennessä
kasvaneet

3036:sta 5477:ään.
Huomattava
on, että Forssan tehdas vuonna
1892, jolloin
koleera uhkasi maatamme, luovutti huoneuston tilapäiseksi 'koleerasairaalaksi
varustaen
sen 12 :l1a vuoteella.
Erikoinen
haita jakin
sairaalaan otettiin.
Potidaita olisi saanut ottaa myös Tammelan
kunnasta, joka 'Sitoutui suorittamaan
sairaalan hoitokulut.")
Vuosisadan lopulla ruvettiin
Tammelaan
puuhaamaan
rk u n n a n s a ,i r a ala a k i n.
Kun
näet valtiopäivillä
vuonna 1885
päätettiin
myöntää kunnille avustusta
sairaalain perustamiseen
ja
ylläpitoon,
ehdotti Hämeen läänin kuvernööri
II. 12. 18862),
että
Tammelaan
perustettaisiin
samantapainen
sairastupa
kuin
jonkun
1) Piiri,)ääkärin kertomus 1892 ja Forssa O. Y:n hallituksen
malta vuodelta. - Vertaa kohtaa Yleinen terveydenhoito!
2) Tarmo Hirsjärvi, Tammelan kunnan historia.

pöytäkirja . sa-
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aikaa ennemmin Ruovedelle,
Piirilääkäri
puolestaan
esrttr, että
sairaalaan
varattaisiin
neljä sairasvuodetta,
ja lupautui hän kohtuullista korvausta vastaan hoitamaan potilaita.
Asia jäi kuirtenkin
tällä kerralla silleeri.
Sairaala-ajatus
ei kuitenkaan
häipynyt
ihmisten mielistä.
Arpajaisia ja iltarnia pidettiin asian hyväksi ja kokoon saatiinkin lähes
2000 markkaa.
Kun sitten Forssa o. Y:n apulaisisännöitsija
Rudolf
Meyer vuonna 1896 [ahjoitti sairaalan perustamiseksi
10,000 markkaa, päätti kuntakokous
samana vuonna, joulukuun 12 päivänä, sairaalan rakennettavaksi
ja ylläpidettavaksi.
Senaatti myönsi perustamiskustannuksiin
750 markan suuruisen apurahan
sekä saman
määrän vuosittain
10 sairassijan ylläpitämiseksi.
Kun sairaala valmistui vasta vuoden 1898 lopulla, ei sen toirninnasta tässä yhteydessä ole paljon sanottavaa.
Sairaalan lääkärinä toimi kunnanlää'käri.
Vuonna 1899 hoidettiin siellä yhteensä
78 ja 1900 76 potilasta.
Näistä oli omia kuntalaisia
edellisenä
vuonna 40 ja jä:lkimäisenä 47. Sairaspäivien
luku oli vuonna 1899
3.423 ja 1900 3.838.
Kunnan köyhät sairaat saivat hoidon ilmaiseksi.
Vuosina 1899
-1900
oli varattomia
potilailta sairaalassa yhteensä 57. Vastaava
sairaspäivien
luku oli 2.931.
Vertauksen
vuoksi
mainittakoon,
että ensimäisenä kymmenvuotiskautena
1899-19°8
hoidettiin
sairaalassa yhteensä 977 potilasta.
Niistä oli omia kuntalaisia
503.
Sairaspäivien
luku oli
33.686.
Varantornia
sairaita oli mainittuna
aikana 362 ja vastaavia sairaspai viä 11. 898 eli runsas kolmasosa.
Oikeuslääketieteellisiä
ollut leikkaushuone,
hautausmaa ta.
IV. VERTAILEVAA

*

leikkauksia

joka vuonna

varten

on Tammelan

1894 rakennettiin

TARKASTELUA,
VALOSSA.

uudestaan

kirkolla
lähelle

VAESTOKEHITYKSEN

Kun, varsinkin sivistystason ollessa alhainen, terveydelliset
olot
hyvin suuressa määrässä ovat riippuvaisia
yleisestä
taloudellisesta

'
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hyvinvoinnista,
on niitä arvosteltaessa
aina pidettävä
tämä seikka
taustana.
Talouselämän
kehittyessä
ihmisten elintavat
näet vähitellen, sanoisinko miltei huomaamatta,
kehittyivät
terveydellisessäkin suhteessa edullisempaan
suuntaan.
Sivistystason
.kohotessa
siirrytään terveysoloissakiri
yhä paremmin järjestettyihin
muotoihin.
Tästä emme kuitenkaan saa vetää sitä johtopäätöstä,
että koko>
kehitys eri paikkakunnilla
olisi yksinomaan
suoranainen
seuraus
vastaavasta
tapahtuneesta
taloudejlisesta
noususta.
On nimittäin
huomattava,
että esimerkiksi piirilaakanilaitos
on aivan alkuajoistaan saakka ollut valtion huolenpidon
alainen, ja kehitys siinä on
kulkenut miltei y.ksinomaan lainsäädäntötietä
yksityisten
kuntien
tahdosta suurestikaan riippumatta.
Melkein samaa voisi sanoa rokotuksestakin.
Meidän on ymmärrettävä
asia niin, että yleisten
ja kunnan tahdosta riippuvien terveys- ja sairashoito-olojen
kehitys
on tapahtunut,
haen
jo monasti on mainittu,
paikkakunnan
talouselämän ,kanssa rinnan tai ehkä jonkun verran myöhemmin
sen
seurauksena.
Huomautetta'koon
kuitenkin
vielä, että edistys on
saattanut
olla nopeampaa
niiJ:lä paikkakunnilla,
joilla piiri lääkäri
on asunut ja oldut esimerkkinä
sekä innolla mukana asioita järjestämässä, kuten esimerkiksi juuri Tammelassa.
1)
Näihin seikkoihin olen viitannut jo maantieteellisessa
katsauksessa, ja lienee sama selvinnyt
pääpiirteissään
myös varsinaisesta
terveysolojen estyksestäkin.
Taloudeldinen nousu alkaa suurten nälkävuosien
jäJtkeen. Maa/taloutta
ryhdytään
innolla parantamaan.
Maanviljelysseurat
ovat vijkkaassa
toiminnassa. 2) Kulkuyhteydet
paranevat,
ja varallisuus
alkaa nousta.
Jonkun
ajan kuluttua
seuraavat sitten kunnanlääkäri,
rokotuksen järjestäminen
ennen varsinaisen
rckotusasetuksen
sovell uttarnista,
tervey den hoi to-oh jesääntö, toinen kä'oilö ja viimeiseksi vuosisadan lopussa kunnan sairaala. Kun väestökehitys
on omiaan selventämään
edellä esitettyjen
1) Myöskin on Forssa O. Y:n toiminnalle annettava tässä suhteessa suuri
merkitys, kuten edeillä jo lienee selvinnytkin.
2) Vertaa esimerkiksi Uuden Suomentaren kirjoitukseen
Hämeen ja Uudenmaan läänin maanviljelysseurojen
kokouksesta Mustialassa 7. ja 8 p:nä heinäkuuta 1871!
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asiain suhdetta toisiinsa ja samalla antamaan jonkinlaisen yleiskuvan
kaikesta edellisestä, olen liittänyt
esitykseni loppuun
vertailevan
katsauksen Tammelan
väestöoloihin
r Soo-luvun lopulla.

Väkiluku ja todellinen väenlisäys.
Jo aivan pikainen silmäys vieressä olevaan Tammelan väikilukuraulukkoon
oikeuttaa
meidät tekemään
muutamia
johropaätöksiä.
1) Väkiluku näyttää
lisääntyneen
r Soo-luvun alkupuolella
ja
aina vuoteen 1870 asti varsin hitaasti, mutta
2) sen jälkeen on s,e kasvanut nopeasti ja kahdella viimeisellä
vuosikymmenelia
melko tasaisesnikin.
Selvemmäksi tulee kuva kuitenkin, jos tarkastarnrne taulukkoa
lähemmin.
Siihen on näet kirkonkirjoihin
merkityn väkiluvun
[isäbi merkitty
viisivuotiskausittainen
lisäys
verrattuna
'lähinnä
edellisen kymmen- tai viisiluvun väestöön.
Vertauksen
vuoksi on
taulukkoon
otettu myös 1800-1uvun alkupuoliskolta
vastaavat
prosen ttil uvu t.
Vuosina

Väkiluku

1850
1855
1860

6,124
6,327
7.294

1865
1870
1875
1880
1885

7,732
7,785
8,956
10,280

1890
1895
19°0

11,285
12,325
13,{°3
14)641

Lisäys %

Vuosina

4,9
3,3
15,3
6,0

1800
'1805

0)7
15,0
14,8
9,8
9,2
8,7
9,2

1810
1815
1820
1825

Lisäys %

7'{
2,3
4,8
5,4
11,3

1830
1835
1840
1845

7,9
3,6

1850

4,9

7'{
0,6

väestön
Huomaamme
helposti,
sllta
että
viisivuosinaikasvu on all1a vuoteen 1855 saakka verrattain
pieni.
Viimeisenä viisivuotiskautena
1855-60
kohoa» se kuitenkin korkeaan-

nen

4

50
malle kuin milloinkaan keko sataluvulla.
Syynä siihen on, partsi
jonkun verran suurempi syntyväisyys, voimakas sisäinen muuttoliike, joka tuntuvasti lisäsi pitäjän asukaslukua mainittuna ajanjaksona. 1)
Vuosina r 865-70 on lisäysprosentti toiseksi pienin koko sataluvulla. Sen selittävät vuosien r867-68
kadon aiheuttamat epänorrnaaliset olot, joista toisessa paikassa on tarkemmin tehty selvää.
Huomautettakoon kuitenkin, että vuodet r 866-70 väestökehitykselle olivat epailemarta sittenkin paljon epäedullisemmat kuin r 840
-45, vajkika todellinen lisäys onkin viimeksi mainittuna ajankohtana näennäisesti pienempi.
Vuosina r866-70roi
näet sisäinen
muuttoliike pitäjään 280 henikilöä eli toiseksi eniten koko vuosisadan Ioppupuoliskolda. Tätä otaksumaa tukee osaltaan luonnollista vaenlisaysta osoittava taulukkokin.
Kolmannen kauden väestökehityksessä
muodostavat,
kuten
mainittu, vuosisadan kolme viimeistä vuosikymmentä,
r 870-luvullaon kehitys nopeampaa.
Väestön ·lukumäärä kasvaa kiihkeästi. Lisäysprosentit ovat r 5,0 ja r4,8. Kahdella viliimeiselilävuosikymmenellä lisäys .tapahtuu hitaammin, mutta tasaisemmin. Prosenttiluku ei vaihtele kuin 0,9 pysytellen 'koko ajan keskimäärin 9,2
vaiheilla eli siis paljon korkeammalla kuin ennen katovuosia. Vuosien r870-r880
huimaava väestönkasvu on käsitertava luonnolliseksi vastavaikurukseksi niitä edeltäneelle ajalle, vajkka sisäänmuuttoliikkeellä onkin asiassa suuri osuutensa.
Mainittuna aikana
lisääntyi pitäjän väestö sen vaikutuksesta näet 562 :lla hengeUä.
Jos vertaamme
<toisiinsa. kolmikyrnmenvuotiskausia
kummallakiri puolella r 860-Jukua, huomaamme eron kehityksessä kaik- ,
"kein selvimmin.
Kun Tammelan todellinen väenlisäys vuosina
r830-r860
oli 39,9 %, oli vastaava prosenttiluku vuosina r87or900 88,r eli enemmän kuin kaksinkertainen edelliseen verrattuna.
Samanlainen suhde on havaittavissa koko Hämeen läänin väestökehityksessä, joskaan ei aivan yhtä jyrkkänä. Tammelassa on väiki-

1)

lopussa!

Vertaa

sisäistä

muuttoliikettä

osoiteavaan

taulukkoon

tämän

luvun
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luvun lisääntyminen
läänissä yleensä. 1)

ollut

suhteellisesti

paljon

nopeampaa

taulukko

sisaisesta

kuin

::.

Iiirertaköön

Lopuksi

tähän

vielä

muutto-

liikkeestä, se kun on omiaan selventämään
käsitystä
Tammelan
todellisesta vaestölisäyksesta
r Sco-luvun lopulla.
Kuten siitä käy
selville, on väestön lisaantymisen
syinä ainakin vuosisadan
kahdella viimeisella vuosikymmenellä
olleet jotkut muut tekijät kuin
muuttoljike,
joka päinvastoin
on vain jonkun verran vähentänyt
väkilukua.
Luo
n nol
1 i s elI e .I isä y k s e ,11 e jää
siis
suu

r i n

0

suu

s v ä e s

t

ö k e h i t y lk s e s s ä.

Sisäinen muuttoliike.
Vuosina

Sisaan muutcaneita

1851-55
1856-60
1861-65
1866-70
1871-75
1876-80
1881-85
1886-90
1891-95
1896-1900

781
1226
953
II09
II08
1238
1067
1115
II89
1573

Ulos muuttaneita

786
971
II85
829
839
945
II11
1197
1261
1635

+

Lisäys
Vähennys -

5

+ 255
-232
+ 280
+ 269
+ 293
44
82
72
62

Siirtolaisuudelia
on Tammelan
väestöoloissa ollut varsin mita-.
tön vaikutus, joten sitä en ole katsonut tarpeelliseksi
ollenkaan ottaa huomioon.

1)

Vertaa

Tudeer,

Hämeen

läänin

väestön

lisääntyminen

1811-1910!

S2
Syntyneisyys.

Elävänä

%0 keski väkiluvusta
Ol
Ol
Ol.
c
Q)
Q).E
Q) t:
E
E'Ol'Ol
0
:~ •......••
EOl
.'<:
0
:r:
1-

syntyneitä

Vuosina

Ol .t:
a:; E'<;;
E:;;2 .=!::
E
Ol Q) 0
[f)

[f)

I
I

227
260
303
269
361
401
43J
471
469
522

I

::c

I-.'<:f;'

1851-55
185660
186165
186670
187175
187680
188185
188690
189195
1896-1900

1

I
I

I

I
I

36,6
38,3
41.1
31.1
42,7
41,6
393
39.8
36,2
36,8

}
}

34.7
(30,7)

}

38,1

}
i

35,8

35,5

34,1

36,3
35,6
37.0
31,8
37,0
369
355
34,5
31,8
32,6

I

Kuten oheellisesta taulukosta
ilmenee, voimme
syntyvaisyydessäkin erottaa kolme eri kautta, nimittäin
katovuosikauden.
sitä
edeltäneen ajan ja vuosisadan loppukymmenet
1870-1900.
Asianlaita onkin niin, että korkea syntyneisyys
ja suuri väenlisäys seuraavat toisiaan ja päinvastoin.
Erotukset syntyneisyysluvuissa
ovat
kuitenkin paljon pienemmät
eivätkä verrannollisia
vaenlisäyserotuksiin, \5iMä syntyneisyys ei yksin määrää todellista vaeniisaysta.
Jos tarkastelemme
lähemmin eri aikakausia,
niin huomaamme
heti, että syntyväisyyden
suunta aina vuoteen 1865 saakka on Il O>
peasti kohoava laskeakseen sitten yhtäkkiä vuosina r866-70
r o illa
promillellä.
Seuraavana vuosikymmenenä
näyttää se vielä nousua
kohoten korkeammalle
kuin milloinkaan
koko r Soo-luvun lopulla.
Kysymyksessä
on sama ilmiö, minkä rtotesimme jo todellista väenlisäystä tarkastellessamme,
luonnollinen
vastavaikutus
edellisen
ajan epänormaalilIe
tilalle.
Kahdella
viimeisellä
vuosikymmenellä on havaittavissa
selvä laskusuunta,
joka viimeisellä viisivuotiskaudella näyttää hetkeksi pysähtyneen.
Syntyneisyyteenkin
nähden poikkeaa
Tammela
suuresti vastaavista oloista muualla maassamme.
Syntyneisyys
on siellä huomattavasti korkeampi kuin yleensä Hämeen laanissä ja koko maassa.
Näin on asian laita varsinkin vuosisadan lopulla.
Erotus pysytte-
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lee näet koko ajan lähellä 5 0/00 koko maahan verrattuna ja Hämeen
lääniin nähden vähän pienempänä.
Tämän eroavaisuuden selittää
Tudeer vuosisadan alkupuoliskolla johtuvan harvemmasta asutuksesta, joka siis maatalouden silloisella kannalla, kun voimaperäistä
viljelysta ei käytetty, loi mahdollisuuksia
kehitykselle enemmän
kuin tiheä asutus. Vuosisadan lopulla siihen olisi vaikuttanut nopea kehitys yleensäkin taloudellisen elämän, mutta erikoisesti liikenteen ja teollisuuden alalla. Selitys lieneekin määrättyyn rajaan
asti oikeaan osuva, koska kerran syrrtyneisyys muuten Tammelassa
osoittaa, kuten yleensäkin, olojen kehittyessä laskevaa suuntaa.
Kuolleisuus.

I

~ •.....t: ~
E'''' 0)
E'§
"8
",.!G ;::l

Qj:; .~

Vuosina

r-~>

1

.!G

185155
185660
186165
186670
187175
187680
188185
188690
189195
1896-1S00

189
155
198
329
179
205
221
246
237
235

O/OG keskiväkiluvusta

'"
Q)
E
E
'"
r30.5
22;8
26,1
42,9
21,0
21,2
20,2
20,8
17,5
16,6

t:

0).0) t:

E''''
:~~

:r::

}

27,3

}

35.0
(42,1)

}

20,5

}

19,0

r

18,6

'"E'"

I

0
.!G
0

~

28.2
29:2
25,8
38,6
21.7
22,7
22.2
200
20,5
19,0

Koko r Sco-luvun loppupuolen näyttää kuolleisuus Tammelassa, kuten muuallakin, katovuosien aiheuttamaa poikkeuskautta
lukuunootamanta, yleensä laskevan. Tämä jos mikään on omiaan
todistamaan, että lähinnä ajateltavissa seikoissa, t e r v e y solo i s s a, on tapahtunut kehitys rarempaan päin. Viidessä vuosikymmenessä on kuolleisuus vähentynyt 30,5 promillestä I 6,6 :een
eli siis lähes puolella. Vastaavat luvut muualda maassa ovat 28,2
ja I9,0, joten Ta m m e ,1 a s sao n 0 t et t u s u h tee 1 1 i s e s t i
suu r e m pia
e d i st y. sas k ele i t aku
i n maa s s a
yle e n s ä.
Hämeen läänikin jää vertauksessa huonommalle
puolelle.
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Jos tarkastelemme kehityksen kulkua lähemmin, niin pistaa
silmaan heti se seikka, että kuolleisuuden väheneminen 1870-1890
on suhteellisesti hitaampaa
kuin viimeisellä vuosikymmenellä.
Ensiksi mainitulla kaksikyrnmenvuotiskaudella
on kuolleisuus vähentynyt keskimäärin 0,2 prornillellä, kun vastaava luku viimei'sella vuosikymmenellä olisi 0,9. Kuva tulee vielä selvemmäksi ottaessarnme huomioon, että jälkimäinen ajanjakso on puolet lyhyempi kuin edellinen.
Mainitun seikan cayryy ehdottomasti olla
yhteydessä varsinaisen terveyshoidollisten olojen kehityksen kanssa,
joista aikaisemmin on mainittu.
.
Koska rintalasten kuolleisuudella yleisessä kuolleisuudessa on
hyvin suuri osansa ja koska sen esittäminen myös osaltaan valaisee
tapahtunutta kehitystä, 'liitan <tähän asianomaisen taulukon. Kuten

Alle I-vuotiaina

kuolleita.

ui

I

I

0
:::l
;>

Vuosina

E

:.;.;:

(/)
Ol)

~
185155
18.5660
186165
186670
187175
187680
188185
188690
189195
1896- 1900 I

44
41
55
61
62
66
65
70
60
77

0100

elävänä syntyn'l

'"
Qj

c:
(1)

193.8
157,6
178,5
226,9
171.7
164,5
151,2
1486
127.9
147;5

••....•

El,;

E
~E

''''~
::r:

}

158,7

f

178,4

}
}
}

I

148,7
135,5
128,8

siitäkin ilmenee on kehitys 1870:n jälkeen nopeampaa kuin ennen
sitä. Merkilliselta tuntuu kuitenkin se seikka, että alle 1-vuotiaina
kuolleiden suhteellinen määrä on Tammelassa koko ajan poikkeuksetta suurempi kuin muualla läänissä, vaikka yleensä kuolleisuudessaasianlaita oli päinvastoin.
Ero on vieläkin huomattavampi,
jos vertaamme Tammelaa Hämeen läänin maaseutuun, jossa alle 1vuotiaina kuolleita oli:
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Vuosina r85r-60
r86r-70
r87r-80
188r-90
r891-r90o

"
"
"
"

.
.
.
.
.

"

0/00

155,7
r74,9
r43>3
r29,9
r22,6

"
"
"
"

Tämä asia ei liene muuten selvitettävissä kuin, että rintalapsikuolleisuus Forssan tehdasväestön keskuudessa on varmaankin ollut
suurempi kuin yleensä"), sillä ainakaan vuosisadan lopulla tuskin enää
voimme otaksua terveydenhoidon tässäkään suhteessa olleen Tammelassa huonommalla kannalla kuin muuallakaan maaseudulla.
Luonnollinen väen lisäys.
Luonnollinen väenlisays on syntyneisyyden ja kuolleisuuden
välinen erotus. Kuten jo edellisesta on selvinnyt, täytyy luonnollisen väenlisäyksen Tammelassa olla suurempi kuin muualla läänissä ja maassa yleensä, koska kerran syn tyneisyys oli vastaavasti
suurempi ja kuolleisuus alhaisempi.
Seuraava taulukko osoittaa
tämän suhteen todeksi.
t:

I
Vuosina

°/00 keskiväkiluvusta

0i: t::

sea . •...•
:ro

.s
E:=:
,rn
-"'0
rn ;:l

~>

~
E
Ees

t:
Q),-

Q)

t:

Q)

0

:~~

:r::

f-o

I

185155
60
1856
186165
2)1866- 70
187175
187680
188185
188690
1891-- 95
1896-1900

1

38
105
110
-60
182
196
209
225
232
287

6,1
15.5
147
-7,8
21.4
20,3
19,1
189
17,2
202

'"'"
E

}

82

} -03
-11:4

}

17,6

1

160

J

}

15,5

-'0"

I
t

::<::

8,1
6,4
11,2
-6,8
15,3
14,2
13.3
145
11,3
13,6

Olen liitranyt sen esitykseni loppuun vain selventaäkseni yleiskuvaa. Siitä ilmenee, että luonnollinen lisäys Tammelassa seuraa
1) Vertaa

edellä

") Luonnollinen

kulkutauteja

vähennys.

esittävään

lukuun!
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melko tarkasti vastaavaa ilmiötä Hämeen läänissä ja koko maassa,
mutta pysyttelee Jminenkin aina huomattavasti
paljon korkeammalla.
::-

Kaikesta paattaen näyttaa Tammelassa SllS vurne vuosisadan
lopussa vallinneen väestökehitykseen nähden suotuisarumat olosuhteet kuin maassa ydeensa, ellemme ota huomioon rintalapsikuolleisuutta. E t t ä t e r v e y s o l 0 j e n k e h i t t ä m i s e 11 ä 0 n
SIInä
ollut
s u u r i os a n s a, se täytyy
kieltäm ä t t ä t u n n u s t a a.
Liite:
ELAINLAAKARIT.
Suomen IdäinlääkintöJaioos on verrattain nuori. Vasta vuonna
1843 sai maamme ensimäisen eläinlääkärinsä.
Mainittuna vuonna
asetettiin nimittäin maamme lääneihin Iaaninelainlääkarit.
Tammelan pitäjä oli siinä suhteessa onnellisessa asemassa, että
Mustialan maanviljelysopistossa oli erikoinen eläinlääkinnön opettaja, joka samalla voimiensa mukaan antoi apuaan ulkopuolella
opistonkiri.
Ensimainen tämän toimen haltija oli se p p ä Jo h a n En gs t r Ö un 1. II. 1840-31. 2. 1853.
Ennen toimeen ryhtymistään opiskeli Engström Ruotsissa Skaran eiläinlääikärikoulussa. Mustialassa toimi hän kengittäjänä ja
samalla elainvalskarina opettaen opiston oppilaille elainlaäkin töä.
J oulukuussa 1855 päätti senaatti asettaa Mustialaan elainläakärin, jonka tehtäväksi tuli antaa opetusta alansa ammattiasioissa
ja pitää huolta opiston karjan sairas- ja terveydenhoidosta.
Jo seuraavana vuonna nimitettiinkin virkaan eläinlääkäri Jo h a nAi ar i k W e g elI i u s, joka hoiti sitä kuolemaansa asti II. 2. 1879.
2.
L u d v i g J u 1i u s W 01 f g a n g F a b r i t i u s oli
eläinlääkinnön opettajana Mustialassa vv. 1879-86, josta hän siirtyi laanineläindaakariksi Turkuun. - Fabritius syntyi Viipurissa
25· 4· 1854 ja suoritti tutkinnon Tukholman eläinlääkintöopistossa
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senjälkeen läänineläinlääkärinä
Viipurin pohjoisessa
piirissä vuoteen 1879.
3. Johan
Herman
Savela
syntyi 1. 7. 1862, suorrtu
tutkintonsa Kööpenhaminassa 1887. Mustialassa hän oE opettajana
vv. 1887- 1896 toimien kuitenkin välillä' jonkun aikaa Haapavedellä. Vuonna 1896 siirtyi hän valtion karjanhoitokonsulentiksi.
Vuonna 1894 hoici Mustialan eläinlääkärin virkaa tilapäisesti
eläinlääkäri Cletus Ahlman. Hän ja tohtori Savela ovat suorittaneet
Mustialassa
nautakarjatuber,kuloositutkimuksia
VUOSll1a
1876 toimien

1

1892-95.

)

A 11 a n He n r i k H ö i j e r toimi Mustialassa vuosina
Hän syntyi Helsingissä 9. 7. 1867, suoritti tutkintonsa Kööpenhaminassa
1890 ja tuli eläinlääketieteen tohtoriksi
1913.. Mustia'lassaollessaan toimi hän samalla laaninelainlaakarina
16.2. 1897-3.4.
1902 ja opettajana Långsjön maanviljelys- ja karjanhoitokoulussa.
Hänen kirjallisesta toiminnastaan ansaitsee Tammelan kannaka katsoen mainita "Kertomus hevoskasvatusyhdisrys
Tammelan Hippoksen toiminnasta 1898-1901".
4.

1897-1902.

1) Tulokset näistä tunk irnuksista on julkaistu mantaloushcllitukscn
III, XIII, XX.

arinoissa

tiedon-

Kaupunginmatkoista ja kauppatavaroista
Tammelassa viime vuosisadan
puolivälissä.
Kirj. maisteri Eino Rinne.
Vielä viime vuosisadan puolivälissä olivat Tammelan syrjäisemmät kylät melkein kokonaan eristettyjä muun maailman yhteydestä.
Vain jalkapolkuja vei Hykkilasta ja Lunkaastakin Heponiemeen päin ja nykyisen Karjusillan paikalla oli vain kahden pitkittäisen hirren, ansaan, päälle asetettuja pyöreitä lyhyitä porraspuita, joten siitä tuskin saantoi selkähevosellakaari ajaa, ja lapsiakin
täytyi ylimentäessä kantaa.
MUItta Lunkaassa oli 6-hankainen ja
4-hankainen kirkkovene ja niillä soudettiin Karukaisiin asti; runsaan
veden aikana voi matalaran taisen Venesillankin ali tse päästä pienemmällä veneellä,
Ruumiit ajettiin peräpaareilla metsäkulmilta
rantaan ja Kankaisissa oli taas toiset kantopaarit vastassa. Talvella
pääsi sentään paremmin liikkumaan: jäitä pitkin kierteli talvitie,
jonka viitoitti se talo, missä lukuset sinä vuonna pidettiin.
Talvella tehtiin kaikki kaupunginmatkat - eihän syrjakybilla ollut
muuta myytävääkään kuin lankkuja ja parruja - ja silloin ajettiin
Portaaseen rattaat ja hevosenruoka kesää varten. Portaassa tuli näet
aina kievarin apuna alta 4 miestä ja hevosta, kukin viikon vuoron
perään, vieläpä useampiakin joulunaikana, jolloin "hera:-atja maisterit
kulkivat".
Jos kyytiä oli paljon, saattoi näillä matkoilla ansaita
hyvinkin, mutta toisinaan sai istua kievarissa joutilaana.
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Vähitellen raivasivat myös syrjäkylät tiet itselleen metsätaivalten halki.
1855-1856 sanotaan Lunkaaseen ja Hykkilään
menevä tieraikennetun.
Vienti tavarat lisääntyivät ja kaupunginmatkoja voitiin kaikkialta tehdä rataskelillakin.
Turussa, Salossa ja
Hämeenl-innassa käytiin markkinoilla, jouduttiinpa joskus Helsinkiinkin asti, jonne köyhinä vuosina kuljetettiin eläimiä.
Viljaa ei
ollut myytäväksi, paitsi vauraimmilla taloilla, ja senkin ostivat kotikylän erimiehet, joten sitä harvoin liikeni kaupunkiin vietäväksi,
täytyipä Tammelan itsellisten sitä usein ostaakiri omerolaisilta tai
loimaalaisidta, jotka toivat viljaa Forssan torille. Voita säästettiin
pitkin kesää, kunnes se syksyllä ratas- ja rekikelillä kuljetettiin Helsinkiin, ja hyvin se teki kauppansa, vaikka olikin pilaantunutta.
Myöhemmin, kun Forssan tehdasyhdyskunta oli alkanut kasvaa, sitä
kysyttiin
Forssan1Jorilla, ja siellä menivät kaupaksi kaikenlaiset
muutkin pikku tuotteet.
Lihaa vietiin Hämeenlinnaan ja pellavia ja
hamppuja Salcon, missä meriläiset niitä ostivat, ta,i Tuomaan markkinoille Hämeenlinnaan, missä sildoin kävi Tampereen tehtaan ostaja.
Näistä sitä eniten rahaa saatiinkin lähinnä metsantuotteita,
joita ajettiin etupäässä Turkuun.
Parasta tavaraa olivat mastopuut, joita kaupunkiin vetämään tarvittiin kolmekin hevosta; kotona sahatuista parruista tai lankuista ei saatu kuin 4-5 markkaa
syleltä.
Metsästä saatiin myöskin parkkia ja tuohta, joita köyhemmät
kuljettivat kaupunkiin.
Torpparit ja eriväki tekivät myöskin tervaa myytäväksi; yhdestä miilusta, jonka he siten polttivat
talon
metsästä, täytyi heidän viedä taloon nelikko tervaa ja joku tynnyri
hiiliä. Ja ne, joilla ei ollut mitään myytävää, joutuivat kaupunginmatkoja tekemään rahtia ajaessaan. Monet tal.;U,isetkin ajoivat ansiokseen Forssa-yhtiön kankaita Helsinkiin tai Riihimäelle sitten kun
rautatie, sinne asti oli valmistunut ja niistä paluumatkalla pumpulipaaleja Forssaan, saaden 12-15 mk. Helsingin matkasta.
Toiset
vetivät Forssaan talojen metsistä halkoja, joista yhtiö maksoi 'Omistajalle 25 p. sylestä, ja suurissa kartanoissa, Saaressa ja Jokioisissa, oli
rahdinajo niin tärkeä osa sekä renkieri että torpparien velvoilisunksista, että palkollista pestatessa kysyttiin: Arvaatkos mennä Helsin-
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kiin asti? Saaren parooni kuljetutti viljaa Viralan viinaränniin ja
lautoja Helsinkiin salialtaan Teurolta.
Toisilla Jokiläänin taloilla
ei ollutkaan mitään muuta veroa kuin tuo kartanokyyti; 30o:kin
torpparia saatettiin yht'aikaa panna matkalle Helsinkiin takki rautaa
ja viljaa sinne kuljettamaan.
Myöskin pikkutalojen torpilla oli sama
matkavelvollisuus: oli kerran talvessa käytävä kaupungissa omalla
hevosella ja eväällä etupäässä puutavaraa viemässä.
Kaupunginmatkat sovitettiin luonnollisesti kelin, joutilaan ajan
y.m. mukaan, mutta aina pyrittiin kuitenkin Salaan mikkelinaikaan
ja Turkuun laskiaismarkkinoille,
Hämeenlinnassa käytiin joulu-,
juhannus- ja syysmarkkinoilla. mutta markkinoillekaari ei lähdetty
vain tavan vuoksi, jollei ollut mitään myytävää tai ostettavaa tai
elukoiden vaihtamista.
Kuljettiin mieluimmin useammasta talosta
yhdessä joukossa; muuten olisikin ollut turvatonta ja yksinaista.
sillä kuormassa istui vain sen ajaja.
Usein oli kuitenkin tavaraa,
varsinkin puutavaraa, niin paljon, että pari kolmekin lahti samasta
talosta matkaan.
Silloin pääsivät naisetkin mukaan, jos joutivat.
Teuron Ranttilan rohkea emäntä taivalsi sentään yksinaankiri kaupunkiin 'kotikutoisia peldavakankaitaan
myymään ja Lunkaan
Seppälän Maija oli jo r a-vuotiaana
tyttöna
ajanut rahtikuormaansa
Helsinkiin.
Tavallisesti
teki isäntä itse matkan,
mutta
joskus antoi puolestaan renginkin mennä, jos
tämä oli luotettava, ja jos mies oli viinaan menevä, "sääli
muija ittens völiin".
Niinpian kuin hevosta pitelemään kykenivat, otettiin pojarkin
tarpeen vaatiessa mukaan.
Sen,
joka ensi kerran oli matkalla Turkuun, tuli panna rahaa Kosken
vaivaisten pyssyyn; puhuttiin myös kaupungissa juotavista härkäkannuista, mutta se oli enemmän leikkiä kuin totta. Niin läheltä
Hämeenlinnaa kuin Rengosta saatettiin lähteä vain huvirikin vuoksi
markkinoille:
palvelijat vaelsivat menomatkan jalan ja pääsivät
sitten tyhjissä kuorrnissa .kotiin.
Matkalle lähtiessä täytyi olla runsaasti evästä mukana, sillä
majataloihin kannatti vain kyydillä kulkevien poiketa, mutta harvoin talollisten tai rahdinajajien.
Aikaisemmin käytettiin paksuista
laudoista tehtyjä matkavakkoja, myöhemmin siroja haapaisia keri-
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vakkoja.
Molemmissa oli sepän tekemä lukko ja rautaiset kädensijat.
Näihin pantiin voirasia, palvattu
ja suolattu lampaanjalka,
reikäleipää
ja kehäjuusto ja mitä kullakin vielä sattui olemaan.
Hevosen kaurat pidettiin joko tuohikontissa,
joka ruokkimisen ajaksi
sidottiin sen kaulaan ja jolla voitiin myöskin ammentaa vettä kaivoista tai avannoista, taikka pusseissa, joita samalla voitiin käyttää
päänalusina.
Suurta heinäsäkkiä
ei näet kokonsa vuoksi ollenkaan
voinut tuoda sisään, sillä se oli kolmilevyisestä
rehtimesta
tehty
ja
veti kolme leiviskää; sittenkin sen sisältö useinkin loppui markalla
kesken.
juotavaakaari ei voitu kuljettaa tarpeeksi markalla mukana, vaan oli kaljaa taikka kahvia ostettava.
Valta teiden varsilla sijaitsevissa kylissä oli elämä aivan toisenlaista kuin muualla, missä yksitoikkoista
hiljaisuutta
vain harvoin
vieras keskeytti.
Matkustavaisia
ajoi alinomaa ohi, ja jos iltapimeä
sattui sillä kohdalla yllättämään,
pyrkivät he katon alle. Myöhään
illalla, kun kartanon
portti jo oli suljettu ja talonväki
nukkui, ei
ketään päästetty sisään, mutta kun ajoissa tuli, ei siinä mitään estettä ollut.
Hyötyihän
talokin vähän, kun sai kahvia ja kaljaa
myydä.
Missä oli maantien varrella hyvä kaivo, kuten Riihivalkaman Markkulassa,
siihen
pysähtyi
koko
maakunta
hevosiaan
juottarnaan ja yötä pitämään; mielellään haettiin myös tuttu paikka,
jossa oli ennenkin majailtu, ja tuotiin vielä kaupungista
sinne tuliaisiksi kahvia, jota sitten yhteisesti keitettiin.
Silloin käskettiin ehkä
kamarin puolelle nukkumaan tai tuotiin ainakin pirtin lattialle olkia,
mutta muuten sai tyytyä kovaan permantoon,
penkkeihin
tai omiin
matkavakkoihin,
ja varsinkin etelämpänä olivat huoneet kovin kylmiä, niin että Seppälän Maijakin oli kerran yöllä jäätynyt hameestaan kiinni penkkiin, johon oli lasista vuotanut vettä.
Matka
koetettiin
saada suoritetuksi
niin pian kuin suinkin;
. väliin ajettiin yötä päivää.
Helsingissä käytiin neljässä tai viidessä
vuorokaudessa,
Turkuun kesti neljä päivää mennä, ja kun aamulla
lähdettiin
Saloon, päästiin illalla lähikyliin.
Varsinkin
ruotsalaisella Uudellamaalla
kohdeltiin kulkijoita tylysti, ja senvuoksi Saaren
torpparit ajoivatkiri aina palatessaan yöpymättä
Nurmijärvelle
asti.
Mutta jokilääniläiset,
jotka kulkivat valtavissa
joukoissa,
olivat
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rohkeampia.
Kerrankin oli pyryilmalla
haettu majapaikkaa
myöhäiseen
yöhön asti, kun taas nähtiin, miten isäntaväki
riensi ovia
salpaamaan.
Silloin Kössi-niminen mies haki tarhasta hakotukin ja
iski sillä oven säpäleiksi, eikä ruotsalaisten
parantunut
vastustaa
ylivoimaa.
Kössin tiirikaksi kutsuttiin
hakotukkia
vielä jälkeenkinpäin.
Usein taas eivät rantapitäjäläiset
olleet ymmärtävinään
suomea, jota kyllä osasivat, ja sellaiseen tapaukseen oli sovitettu tuo
tunnettu juttu isännästä, joka teeskenteli olevansa ummikko ja vieraan palavalla päreellä kaivellessa nurkkia ensin vain kiroili ruotsiksi, mutta lopulta karjaisi: Mitä helvettiä sinä haet?
Jokilääniläisten vallattomuudet
rantapitäjissä
kai saivat aikaan
maaherran
määräyksen,
mikä kielsi pari-kolmeakymmenta
miestä suuremmissa
joukoissa kulkemasta.
Täytyy ihmetellä vieraanvaraisuutta
sen ajan ihmisissä, he kun
saivat majoittaa ilmaiseksi noita markkinamiehiä
tai rahdinajajia,
joita monasti oli liikkeellä niin suurin parvin, että se kylä, mihin joku
joukkue oli päättänyt
yöpyä, jo oli kokonaan täynnä, niin että oli
vielä jatkettava seuraavaan asuttuun paikkaan sinä iltana - ulkona
ei mielellään yötä vietetty.
Häiritsiväthän
vieraat sitäpaitsi talonväkeä juomisellaan.
Kun viinan käyttö liittyy niin läheisesti sekä
kaupunginmatkoihin
että kauppatavaroihin,
niin lienee syytä tässä
sitä laajemminkin
kertoa.
Kotipolton
aikanahan kuului viina oleellisesti maalaistalouteen.
Viinaa poltettiin sää-nnöllisesti pari kuukautta
joulun edellä ja yksi
kevättalvella.
Kun
palkollisille
tästä koitui paljon ylimääräistä
työtä ja valvomista kylmässä pakarissa, saivat he erikoisena palkkiona lupausjyvät:
rengit 20 kappaa ja piiat, joiden harteilla
kuitenkin suurempi työtaakka
oli, 15 kappaa.
Nämä jyvät annettiin
syksylla ja ne sai jako samalla polttaa tai myydä.
Kerran selittivät
renkipojat eräälle piialle, joka oli kovin tarkka viinastaan,
että jos
sitä kauan säästää, tulee siihen matoja. Piika ei ensin uskonut, mutta
kun pojat
seuraavana
yönä
salaa pistivät viinaan onkirnatoja,
pelästyi hän ja antoi renkien juoda pullonsa tyhjä:ksi. Kun talon viina
oli valmista, annettiin palkollisille jakaisia, mutta muuten saivat he
viinaa vain juhlatiloissa ja ehkä joskus työn kiihoittimeksi:
kus to-
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hon asti paaset, 111111 saat, sanoi Erkkilän isäntä pannessaan kuokkamaalla viinapullon kannon nenään. Köyhillä ei juuri ollut varaa markallakaan viinaa juoda, mutta muutamat isännät ryyppäilivät joka päivä ja kestitsivät vielä naapureitakiri luonaan. Joskus
ottivat isännät kuitenkin tarjoilustaan maksun ja kun ei enää ollut
rahaa, millä maksaa, vaativat vaatteita ja muuta omaisuutta. Taloista, joissa elettiin siivommin, liikeni viinaa myytavaksikiri kestikievareihin tai kapekoihin.
Sellainen oli Portaan sepällä Grönforsilla, josta vielä myöhemmin tulee puhe, ja T euron pehtocrilla,
joiden luokse sen kulman miehet kinkkornatkoillaan .poikkesivat.
J uorninkeja pidettiin tällöin itse isännän huoneessa, ja kun vieraat
olivat tilanneet viinaa tai olutta, pyysi tämä palvelijaa tuomaa lasit
kaikille ja sai siten itsekin nauttia osan myymästään juomasta; olipa
pehtoorin rouvakin kova ryyppäämään.
Kapakoissa annettiin mielellään viinan jäädä toistaiseksi maksamatta - isäntä vain merkitsi sen muistiin ja yhdestä ryypystä
saattoi mennä kolmekin kirjaan - ja niinpä ei Rekolankaari isännäHä ollut tietoa velkansa suuruudesta, ennenkuin köyhinä vuosina
sen korvaukseksi menetti koko talonsa. Muutamat isännät päissään todella lupasivatkin ryypystä mastopuun tai kaskimaan.
Kun kotipohto kiellettiin, tuotiin keskikievareihin juotavat
muualta.
Forssaan perustettiin oluttehdas. ja sen tuotteita ajettiin
kuormittain Portaaseen. Melkein joka viikko vietiin Lietsankin majatalosta voita, munia ja juustoa Hämeenlinnaan ja ostettiin niistä
saaduilla rahoilla olutta ja viinaa, vaikka salapolttajiakin asui läheisissä metsissä.
Siellä saivat rengitkin juoda niin paljon kuin
jaksoivat, ja paikkakuntalaisia tai matkustavia oli aina tuvassa
humalapäissään.
Kotipolton aikana, jolloin rahakiri vielä oli ollut
kireämmäUä, oli otettu kotoa viinaa mukaan, mutta myöhemmin oli
tilaisuus sen ostoon maukalla, vaikkei maja taloihin olisi poikennutkaan. Oli näet Turun tien varrella useita töllejä, joissa keitettiin
viinaa, ja jotka niiden asiakkaat kyllä tunsivat. Hämeenlinnan tien
sivussa istui joku muija julkisesti kahvia keittämässä, mutta sekoitti
siinä samalla punssit joukkoon.
Eräästä Vojakkalan talosta Lopelta saakka käytiin kotitarpeiksi viinaa ostamassa, ja itsekin moni
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keitti kaikessa hi,ljaisuudessa metsässä, vaikka kateelliset naapurit
joskus pääsivätkin hakemaan vallesmannin; väliin tuli niin tiukka
ottelu, että ammuniinkin.
Viinapannuja ei tietysti enää silloin
voitu julkisesti oikeassa asussaan säilyttää, mutta pannunpiippuja,
joita eräs Lopen seppä valmisti, kannettiin verhottuina talosta toiseen. Kun ne olivat samantapaisessa käärössä kuin kaiteetkin, oli
sanantapana: "menen kaiteita lainaamaan".
Kaupungista sai tietysti myöskin ostaa väkijuomia, mutta lukuunottamatta pieniä määriä rommia, viiniä tai konjakkia, joita tuotiin pitoja varten, kysyttiin yleensä vain kaikkein karkeimpia, hämäräperäisillä aineilla
"jalostettuja" juomia, jonka tulivat halvemmiksi. Mutta koko kotimatkan oli tuollaista 4-5 litran viinaleilia vartioitava, sillä ei mikään ollut varkaille niin haluttua tavaraa kuin se. Kun sen omistaja oli sisällä, ottivat kyläläiset leilin salaa kuormasta heinienkiri
sisältä, ja paiskasivat sen vajan katon yli umpikartanon ulkopuolelle, missä toisia oli odottamassa, ettei tarvinnut ikkunain edestä
sitä kantaa. Parasta oli köyttää se kiinni niin lujasti, että solmujen
avaaminen oli pitkällinen työ, sillä jos olisi sisälle ottanut, olisivat
toiset vaatineet tarjoamaan.
Olemmekin näin tulleet takaisin yöpymispaikkaan.
Joskus
jäätiin illalla majataloonkin; olihan niissä aivan eri talous kansaa
ja herroja varten.
Pirtin lattialla nukkuivat talonpojat tai ryssän
sotilaat, joita marssi tietä pitkin. Mutta rakennuksen toisessa paassa
oli eri sisäänkäytävällä varustettu suuri herrainhuone ja pieni kamari ja pihalla oli erikoinen !herr~intalli. Usein joku isäntäväestä
.laittoi herrain ruoan ja passasi näitä, mutta Lietsan kievarissa antoi
emäntänä toimiva tytär aina, kun huomasi herroja tulevan, kiireesti ottaa korvarenkaat pois ja pukeutui huonoimpiin vaatteisiinsa,
jotta herrat luulisivat häntä piiaksi ja antaisivat
juomarahaa.
Markkina-aikana oli täälläkin maalaisia sekä pirtti että toinen kamari täynnä ja kaikki sängytkin annettiin vieraille; isäntä vain piti
oman huoneensa ja kulki toisissakiri järjestystä pitämässä: ajoi vieraat yhdeksältä nukkumaan ja taas neljältä aamulla liikkeelle. Kun
majataloon ei enää mitenkään mahtunut, haettiin yösijaa lähimmästä talosta, ja niin oli Lietsassakin Eerolassa melkein aina matkailijoita.
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Vihdoin saavuttiin kaupunkiin. Turussa oli ensin huolehdittava
mukana tuoduista lankuista tai parruista.
Toisinaan kävivät liikkeiden asiamiehet valmiiksi tilaamassa ne maaseudulta, ja silloin
ajettiin. vain sen konttorin eteen, ja jos tavara
kelpasi, saatiin
sovittu hinta.
Muuten oli jäätävä puutorille tai seurattava halunkkeja, suulaita, useinkin päissään olevia ukkoja ja akkoja, jotka
kilvan koettivat houkutella maalaista kukin isäntänsä luo.
Nämä
lupasivat hyviä hintoja, joista sitten kuitenkin tingittiin, kaupanpäällisiä ja ryyppyjä, ja jos eivät sanat auttaneet, tarttuivat hevosen
suupieliin ja taluttivat kauppaan.
Myöskin niillä kauppahuoneilla,
joista talonpojat ostivat tavaraa, oli halunkkinsa.
Töölössä kulki
niitä koko viertotien matkan maalaiskuormien rinnalla, ja varsinkin silloin ne ahdistivat, kun puvusta huomasivat tuli jan pitkämarkalaiseksi, sillä nämä olivat tyhmempiä ja kokemattomampia.
Nämä halunkit taas tarjosivat halvalla kahvia ja viinaa y.m. mieluisia tavaroita.
Tällaisia halunkkeja näyttää Turussa ja Hämeenlinnassa vahemrnan
olleen, ja näissä useammin käydyissä
kaupungeissa
oli vielä säilynyt
jätteitä
majamiesjärjestelmästä.
Samasta kylästä ja naapurikylistä oltiin kortteeria samassa liikkeessä, ja tavallisesti oli kullakin pari tuttua taloa, jotta pääsi toiseen toisen ollessa täynnä.
Lunkaalaiset majailivat Turussa Raudellilla tai Saalinilda, Mutta Salosta tultiin aina yöksi lähi kyliin ja
Hameenlinnasta säännöllisesti Luolajaan.
Kerran muisti Hokan
isäntä olleensa yötä Lindevallilla, missä kauppoja tehtiin. Olihan
vanha tapa ostaa siltä isännältä, jonka vieraana majaili. Maalaisella oli tietysti täysi vapaus, mutta olisi näyttänyt niin "hahliolta",
jos olisi muualla !kaupat tehnyt, eikä niin "kehlannut" menetellä.
Käytiin
sentään toisinaan muiss'!kin [iikkeissa katsomassa; niistä
saatiin aina tuloryypyt hyväksi aluksi, mutta usein sattui, että siten
sai huonompaa tavaraa.
Kun sitten kaupat pitkän puhumisen ja
tinkimisen jälkeen oli tehty, juotiinkahviryypyt,
ja tällöin härkämiehetkin Turussa esitettiin kauppiaalle, joka tarjosi näille viiniä.
Kaikkia tavaroita ei kuitenkaan saatukaan samasta liikkeestä: torimummoilta
ostettiin värillisiä
kotikutoisia pumpulikarrkaita Ja
rannasta silakoita ja"apteek:kiinkin oli joskus asiaa.
5
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Porvareilla
oli aina erikoinen majahuone maalaisia varten,
vaikka toisinaan suuren vierastulvan aikana naisväkeä ja siivompia kutsuttiin kyökkiinkin - majahuoneessa näet juopoteltiin kaiken iltaa. Nämä huoneet olivat kylmiä, sillä niitä ei saännöllisesti
lämmitetty, silloin vain, .kun tuli maalaisia, pantiin tulta takkaan,
mutta suupeltejä ei koskaan suljettu. Niissä oli kolmet sängyt päällekkäin, jotta ei helpolla olisi tilan puutetta syntynyt.
Näihin sänkyihin toi kukin apepussinsa päänalukseksi ja kääriytyi sitten omaan
vallyynsä.
Rahdinajajat
olivat tavallisesti Helsingissä yötä sen
liikkeen puukhollarin luona, mihin tavaroita veivät; Saaren torpparit pääsivät paroonin majahuoneeseen. Riihimäeltä tultiin aina
Herajoen kylään yöksi.

Ostotavarain
luku kasvoi tähän aikaan nopeasti aineellisen
kulttuurin kohotessa. Turusta saatiin halvemrnalla kuin Forssan rehtaanpuodista, mistä alettiin ostaa sellaista tavaraa kuin lamppuöljyä,
jota olisi ollut vaikeata kauempaa kuljettaa.
Kaupungista tuotiin
vanhastaan rautaa, josta- kylänseppä takoi ei vain viikatteita, hevosenkenkiä ja nauloja, vaan vieläpä kahvimyllyjä ja -rännäreitäkin,
ja suolaa, jota tuotiin kerran talvessa tynnyri Turusta, ja josta Itämaisen sodan aikana oli niin kova puute, että silakkanelikkoja lioteltiin, jotta saataisiin niistä suolaa, ja köyhimmät Ikäyttivät tu.ikaakin sen asemesta. Tällöin lienee syntynyt tuo aivan tavaton
juttu siitä, miten isäntä osti suolaa ja .kun emäntä, joka ei sitä muka
ollenkaan tuntenut, kysyi, paljonko sitä keittoon tuli sekoittaa, vastasi isäntä: "Kunhan nyt leapankin maisteeksi panet". Vielä mainitaan kaupungista ostetun tahkokiviä, patoja ja pannuja sekä kaikenlaista juhlatavaraa: teriinikynttilöitä, -hienompia väkijuomia ja
nisujauhoja sekä rusinoita ja väskynöitä, jotka tähän aikaan tulivat
käytäntöön.
Vielä 186o-luvulla ei Liesjärvellä Ilukusissakaan tarjoiltu rusinasoppaa; pappien ruokaan kuului tällöin paitsi voileipää, juusto, perunalaatikko, räätikkälaatikko, paisti, velli ja pannukakku puolukkahillon kera. - Apteekkiin vietiin koiruohoja, joita
Tammelassa kasvaa runsaasti, ja sieltä tuotiin ruskeata oljaaniväriä.
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Paremmat villalangat naisten pyhäkankaisiin oli kuitenkin jätettävä Hämeenlinnaan värjättaväksi;
myöhemmin tuli värjäri Forssaan ja sitten Tammelan kirkollekiri. Kaupanpäallisiksi saatiin vähän sen mukaan, miten kukin halusi - rusinoita, tehtaantupakkaa (ryssanlehtia) ja rintasokeria, jota lapsi1le tuotiin tuliaisiksi;
kotiin jääneet emännät odottivat rniehiltäan paäliinaa ja kaikille oli
tervetullutta kaupungin vehnäkakku.
Vain jouluksi ja suuriksi pidoiksi leivottiin kotona nisusta, ja siihenkin pantiin ostojauhoja vain
sekaan; papeille täytyi ,wuitenkin leipoa pelkistä hyvistä jauhoista.
Tähän supistuivatkiri kaupunginostokset.
Maalla oli kaikista
kielloista huolimatta tilaisuus saada monenlaista tavaraa.
Reppuryssät vaelsivat myymässä villakankaita ja kirjavia silkkiliinoja.
He antoivat hätätilassa velaksikin, ja jos tahtoi olla epärehellinen,
ei onnettomalla kauppiaalla ollut mitään keinoa pakottaa maksamaan sitä, sillä hänen toimintansa oli lainsuojaa vaiHa ja talonväki
voi vallesmannia mainitsemalla peloittaa hänet tiehensä. Tärkeämpää oli viipurilaisten kauppa. Näitä ilmestyi yhtäkkiä talvella
jotkin kuormaa käsittävä joukko hiljaiseen maansydämeen.
Karvaisiin turkkeihin puettuina he ajoivat läpi kylän reissään, JOlSSa
oli heinahakin rehtojen tapaiset seinät tavaroiden pysymiseksi, ja
huutelivat ihmiset raitille kauppaa tekemään.
Missä olivat yötä,
maksoivat he yösijan, ruoan ja kaurat rahalla; majataloihin he eivät
poikenneet, vaan Portaassakiri asuivat aina sepän luona.
Kerran
sattui, että viipurilaisen hevonen potkaisi majapaikassa sian kuoliaaksi. Kauppias,
joka tämän huomasi, ei kuitenkaan tahtonut
antaa talonväelle asiasta tietoa, vaan vihjaisi toverilleen: "Lähdetäänpä jo tänä iltana, sillä aamuun tulee paha ilma, kun maamyyriäinen on piipposet taivasta kohden". Viipurilaiset ostivat lumppuja ja möivät tupakkaa, sokeria, kahvia, rinkilöitä, Hokmannin
tippoja, joita juopot nauttivat kahvin kanssa, nahkavaljaita, kivivateja sekä lasi- ja porsliiniesineitä, joita myöskentelivät myös erikoiset näiden tavarain kauppiaat.
Näiden kiertelevien kauppiasten kautta tulivat maitokannut, kahvikupit, posliinitoopit y.m. käytäntöön. Mskelan muorikin oli ostanut viipurilaisilta lasisen sokeriastian, jollaista ei häneIlä vielä ollut.
Kerrotaan
kylvöhei-
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nankin tulleen paikkakunnalle viipurilaisten välityksellä: HykkiIän Yli talon isäntä kokosi näiden hevosilta jääneet heinät, kuivasi
ne riihessä ja sai näistä siemenen alun. Tässä jutussa, JOItavastaavia tunnetaan muuallakin, tuskin lienee perää. - Portaan sepälle
Grönforsille viipurilaiset jättivät kahvia ja sokeria sekä ryssänlehtiä
ja myöhemmin vielä sikuria, tulitikkuja ja saippuaa.
Taitava ja
ahkera seppä taas valmisti monine oppipoikineen kahvimyllyjä,
rännäreitä ja temppeleitä niin paljon, että saattoi niitä viipurilaisillekin myydä.
Vaimo piti pientä kauppaa, ja näin rikastuttiin niin, että poika voitiin kouluttaa.
Mutta sepän tuvassa kävikin alituinen liike. Olihan hauskaa köyhälle portaalaiselle pistaytyä vain naapurimökissä ja ostaa vianteli kahvia kerrallaan,
kun ei sen kauemmaksi tarvinnut mennä. Koko Liesjärven kulmakunta poikkesi aina kirkkomatkoilla seppä Grönforsin pirttiin ostoksille, ja hinnoista 'ei kukaan tiennyt pitää lukua. Alkoipa Grönforska lopulta ostaa emännilrä juustoja, villoja ja voita myydäkseen niitä viipurilaisille; emännät vaihtoivatkiri näitä isäntäin harmiksi hyvinkin halvasta kahviin. Kun hän kuoli 1), jatkoi Teuron
pehtoorinrouva samanlaista liikettä, joten tällaisia luvattomia maakauppoja lienee aina jossain löytynyt.
Viipurilaisten ja heidän apulaistensa kautta levisi kahvin käytäntö. Kerrotaan sen saaneen alkunsa siten, että muutamat ulkomaalaiset Portaassa yöpyessään keittivät kahvia itselleen ja antoivat
kyläläistenkin maistaa. Ja niin tämä juoma alkoi voittokulkunsa.
Ensin olivat sen käyttämiseen tarvittavat välineet hyvin puutteellisia, sitä oli pienennettävä puisessa kupissa tai kivivadissa nuijalla
tai pullolla likistämällä paperilla päällystettynä pöytää vasten, ja
keitettäva
korvallisessa jalkapannussa tai padassa, kunnes raskittiin ostaa kuparinen pannu kaupungista ja muut vehkeet Grönforsilta. Eikä aina osattu kahvia valmistaakaari: kun eräskin
emäntä lukusten ajan turhaan oli odottanut polttamattomien ja
jauhamattornien papujen pehmenemistä, toi hän ne lopulta vihreinä
1)

oli erään

Ajanmääräy;ksen
J 853 syntyneen

näille oloille saamme siitä tiedosta,
henkilön äidin [apsuudenystäva.

että Grönforska
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lautasella papjlle. Ja nuukasti oli tätä herkkua pideltävä, kun sita
ensin aamuisin alettiin juoda. Lapsille ei annettu ollenkaan, ei köyhissä paikoissa niinkään isoille tytöiHe, jotka jo itse keittivat kahvin, ja kun Nissiskan mummo jakoi yhden ,kupin viidelle lapsenlapselleen, pauhasi äiti muoria tuhlauksesta, mutta eivät lapset kahvista olisi välittäneenkään, jolleivat olisi saaneet samalla sokeripalaa.
Sokeriahan alettiin heti käyttää kahvin kanssa - joskus kaytettiin
voita. Talvella, kun lehmät olivat ummessa, juotiin sitä mustana
eikä nisusesta tietysti ollut puhumistakaan.
Mutta aluksi annettiin sitä 'Puhtaana ja vasta köyhinä vuosina ja käytön enentyessä
ruvettiin sitä lisäämään jyvillä ja sikurilla, jopa valmistamaan sitä
kokonaankin niistä. Sikuria saatiin viipurilaisilta tai Portaan sepaltä, Ja toimeliairnmat hakivat tairnia Mustialasta ja viljelivät
sitä itse.
Vanhimmatkaan
nyikyjaan elävistä ervat enaa muista aikaa,
jolloin kahvi oli tuntematonta.
Eräästä isännästä kerrottiin, että
hän saadakseen 25 ruplan rahan rikki kysyi puodista kahvia ostaakseen ensi kerran eläissään, mutta kauppa jäi tekemättä, kun ei kauppiaalla ollut rikkoa. Tämä tapahtui Itämaisen sodan aikana. Sitten levisi kahvin käyttö seuraavaan tapaan:
Ensin sitä juotiin pyhäaamuna ennen kirkkoon menoa (Jussila
ja Hokka) - ei kuitenkaan rippipyhina, jolloin oli lähdettävä tyhjä<llävatsalla matkaan, koska manna oli laskettava puhtaihin astioihin - samoin tietysti juhlina, ja jos vieras sattui tulemaan. Tässä
kahvi astui viinan tilalle, jota ennen naisväellekin viinaleivän kanssa
oli tarjoiltu. Palkollisetkin saivat aina tuon pyhäaamukahvin ja oikein nisusen kanssa. Sitten alkoi .kahvi välttämättä kuulua
asiaan talkoissa, olivat ne sitten mitä laatua tahansa, loukku- ja
mallassaunoissa ja riihellä sekä elopäivinä, jolloin jo varhain oli
tapana kahdesti !kantaa kahvit pellolle. Täällä taas alkoi tuo uusi
aine kilpailla kaljan kanssa, samaan aikaan kuin tämä vanha pöytäjuoma menetti merkityksensä karjatalouden parantuessa: oltiinhan
ennen talvella niin vailla maitoa, että monen täytyi sitä jouluksikin lainata. Sahtia valmistettiin sentään elopäiviksi sekä jouluksi ja
mikkeliksi.
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Kun sitten huomattiin, että kahvi "maistui hyvältä", otettiin
se joka aamu käytäntöön.
Nyt tulee jo yhteiskunnallinen ero muutamissa taloissa näkyviin: emäntä keittää itseileen ja isännälle puhdasta, mutta palkollisille vain jyvistä ja sikurista. Ja noin 50 vuotta
on jo ehtoopäivällä työstä tultua kahvia juotu; viimeksi otettiin
aamupäiväikahvi
käytäntöön.
Heinamatkoillekin
alettiin ottaa
kahvia mukaan ja pian se oli muodostunut juomaksi, jota tarjottiin kaikissa tilaisuuksissa ja pitkin päivää monta kuppia kerrallaan.

•

Kahvi ei tullut yksinään. Paitsi pannuja ja kuppeja ja alurniniumilusikoita puisten tilalle sekä lautasia pahkakuppien sijaan,
levisi maaseudulle samaan aikaan muitakin uusia esineitä, kuten
hmppuja, vaikka vielä paljon myöhemmin navetassa työskenneltiinkin pärevalkealla, ja kelloja, joita oli kauan tunnettu, kun Hykkilän makikylassa vielä muuan mies veisti tuntitukin.
Ja jo
185o-luvulla [öysivat Tammelan metsäkulmille tiensä ensimmäiset
sanomalehdet. Hykkilän Mikkola ja Jussila tilasivat yhdessä "Sanomia Turusta" ja samoin teki Lunkaan Nissilän yritteliäs isäntä.
Köyhinä vuosina ei riittänyt rahaa tällaiseen ylellisyyteen, mutta
niiden jälkeen alkoi kyliin tulla muitakin ,lehtiä. Ne oli aina perittävä pyhäisin kirkon sakastista, mistä se, ken kyläkunnasta kirkossa kävi, tapasi käydä sen noutamassa. Posti kulki vaan Mustialaan saakka, sinne vietiin kirjeet ja sieltä käytiin kuulostamassa,
oliko jollekin niitä saapunut.
Rahakin alkoi kiertää nopeammin. Ei sitä enää tarvinnut säilytellä ontossa pöydänjalassa, kuten eräs isäntä teki, eikä kätkeä
aitan koloihin, mistä se usein oli varastettukin, kun isäntäväki oli
aarteitaan kaikille näytellyt ja kehunut - kohottihan siihen aikaan
rahakirstu suuresti omistajansa arvovaltaa.
Vielä on mainittava pari sanaa aivan erikoisista kaupunginmatkoista, kihlamarkkinoista.
Kun Hämeenlinnan syysmarkkinain
aika lähestyi, toimitti puhemies sulhasen usein aivan tuntemattoman, morsiam'eksi sovitun tytön luo, ja hänen kotoaan lähdettiin
yhdessä kaupunkiin.
Tämä oli etupäässä huvimatka; esim. J ussilan isäntä oli jo etukäteen hankkinut sormuksen Turusta (eikä
se sitten onnettomuudeksi
mahtunutkaan morsiamen sormeen).
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Mutta paitsi sormusta oli kello, silkkiliina ja vaatekangas aina morsiamelle ostettava ja teetettävä kyläsuutarilla kengät, joissa oli ainakinkä.riki kiilunahkaa; kaiken tämän koreuden pani morsian sitten
päälleen häissä, jotka pidettiin tavallisesti ennen joulua, mutta paremmissa paikoissa lykättiin suveen asti. Kun Forssasta alettiin
saada sorrnuksia, jäivät Hämeenlinnan
kihlamarkkinat käytännöstä.
Forssa muodostui muutenkin pian tärkeäksi kauppapaikaksi.
Torille ajoivat isännät ja emännät Lunkaastakin lauantai-aamuisin
myymään voita, juustoja, nisukakkuja. papuja, räätiköitä, perunoita
ja lampaanjalkoja.
Mikä ei tuliut myydyksi, jätettiin, johonkin
tuttuun mökkiin seuraavaksi lauantaiksi.
Myöskin viikolla käytiin tingillä maantuotteita viemässä. Lauantaisin kulki Forssan torilla kaupungeista tulleita ylösostajia, jotka korkearnmilla hinnoillaan syrjäyttivät ennen tätä ammattia harjoittaneet kotipitäjäläiset.
Monet Tammelan talonpojat, jonka eivät viitsineet maan työtä tehdä,
kulkivat näet hevosella pitkin pitäjää ostaen voita, lintuja ja marjoja sekä kuminoita. joita joka paikassa koottiin.
Forssasta alkoi myös saada kaikenlaista ostotavaraa. ja rautatiekiri tuli 1870-luvulla lähemmäksi, joten rahdinajo nyt suuntautui Urjalaan tai Mankuun, kunnes v. 1898 valmistunut Forssan rata
avasi tammelalaisille suoran tien suureen maailmaan.
Vuosisataiset tavarakuormin taivalletut kaupunginmatkat
jäivät vam mUIStoksi, joka sekin kohta on hävinnyt kansan mielestä.

Kertojat:
Itsellisen vaimo Matilda Gustafsson, Porras, 75 v.
Isäntä Juha Vihtori Jussila, Hykkilä, 78 v.
Isäntä Heikki Könnö, Hykkilä, 68 v.
Isäntä Matti Luukkola, Porras, n. 80 v.
Emäntä Manda Makela, Lungas, 76 v.
Ent. emäntä Fredr-iikka Nissilä, Lungas (nyt Hykkila),
Ent. Kankaisten torppari Kasle Pajula, 80 v.
Itsellisen leski Maija Seppälä, Lungas, 85 v.
Itsellisen vaimo Amanda Viitanen, Lungas, 70 v.
Isäntä Reinhold Ylidiokka, Lungas, 66 v.
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Vanhan kansan muistelmia
ruotuvaivaisista.

Tammelan

Maassamme
ruvettiin
köyhiä elättämään
ruoduissa
1700-luvulta
alkaen,
Pitäjät jaettiin ruotuihin,
joiden osakkaat
oiivat
velvolliset hoitamaan
niille määrätyt
köyhät.
Ruoduissa elätettiin
heikkomielisia,
mielenvikaisia,
rujoja, vanhoja ja raihnaita,
jotka
tarvitsivat
toisten hoitoa ja hoivaa, eivätkä kyenneet
työtä teh-den elatustaan hankkimaan.
Yhteen ruotuun kuului useita taloja
ja myöskin suurempia torppia.
Kukin ruodunosakas
elätti ruotuvaivaista talonsa manttaalin
suuruuden mukaan.
Ruodunosakkaat
voivat järjestää ruodun elatusvelvollisuuden
niin, ettäruoruvaivainen oli kunkin osa'kkaan luona jonkun aikaa täysihoidossa
ja sai
silloin mitä talo tarjosi.
Ruotuvaivainen
saattoi myöskin pysyvästi
asua jossakin paikassa käyden noutamassa
ruotuosuutensa
vuorotellen kultak in uuodunosakkaalta.
Ruotu voi antaa ruotuvaivaisen
elatteelle
jonkun
henlk,i,lön luokse sitoutuen suorittamaan
tälle
määrätyn
summan köyhän e1ättämisestä.
Ruotulaitos
hävisi vähitellen
1800- ja 1900-luvun
vaihteessa.
V:n 1879 köyhäinhoitoasetuksessa
ei mainita enää ruotuhoidosta.
Tammelassa
oli ruotujärjestelmä
vakiintunut
ja 1700-lu'vulla.
Puolivälissä
r Soo-lukua oli ruotujen lukumäärä
noin 43. Kussakin
ruodussa oli ruoturnestari
eli "kuulusmies",
joka huolehti siitä, että
hoidokkeja hyvin kohdeltiin.
Suurta huomiota ei ruotuvaivaisten
hoitoon kiinnitetty.
He saivat nukkua oljilla pirtin lattialla, pen·killä tai jossain vanhassa sängyssä.
Usein he nukkuivatkin
sau-
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nassa. Vanhoja kuluneita vaatteita annettiin heidän pitaa. Heillä
oli "retkale retkaleen päällä".
Siisteys ei ollut aina kehuttava.
Heidän ruokansa oli alkeellista "piimää, leipää, silakoita ja perunoita". - Hykkilan Mikkolan emäntä kertoi .kuitenkin, että Tammelassa kohdeltiin hyvin ruotuvaivaisia.
Hän muisti samalla, että
"nämä olivat kovia ittellens vuovaamaan".
He tahtoivat "vaatteen puolta ikans'", pyytäen usein parempia
vaatteita.
Samoin
muistelivat muutamat muutkin vanhukset.
Kuntakokouksessa 1. 1. 1893 päätettiin ruotu järjestelmä lakkauttaa.
Ruotuvaivaiset sijoitettiin uuteen kunnalliskotiin tai annettiin elatteejle yksityisten henkilöiden luo.
Monia muistelmia on jäänyt vanhan kansan mieleen noista
raihnaisista mumrnoista tai ukonrahjaleista, jotka jonkun ajan kuluttua muuttivat talosta ryysyisine "nyytineen" toiseen taloon.
Räys-Antti.
Kun Lunkaan vanhuksilta kyseli ruotuvaivaisia, niin jokainen
muisti ensiksi Räys-Antin nimen. Häntä kutsuttiin myöskin Hakolan Antrksi, koska hän oli kotoisin Hakolan torpasta Loimosista 1)
"Hän oli hullu mukulasta alkaen.
Hänen äitinsä Hakalan Kreeta
hakkasi hänet niin pienenä lapsena." Kerrotaan, että äiti oli yhtä
hullu kuin Anttikin. Kerran Antti oli pienenä poikana karannut kotoa. Lukukinkereilla
pappi kysyi äidiltä: "Missä Antti on?"
Tämä vastasi: "Se lähti kottoo pois ja oli kesipäalliset nahhaat yHä
ja oli korree verkanen päällinen vielä."
Antti ei osannut lukea.
Kerran hän oli ollut lukukirrkereillä ja siellä pelästynyt niin, ettei
hän enää toista 'kertaa uskaltanut mennä.
Hänelle annettiin niin
paljon lä'ksyä katekismuksesta.
Hän ei päässytkään koskaan ripille. Rahaa hän ei, myöskään oppinut tuntemaan.
Nuoruudessaan Antti kulki päiväläisenä taloissa, "teki juhtatyötä ja kävi reisuilla viemässä Turkuun parruja ja [ankkuja",
Ruodulla ollessaan "Antti hakkaili taloissa hakoja, ajoi hevosta, oli
riihillä ja kävi Turun reisuilla, vaikka hän olikin kankea
risti1)

Kertoja,

suutari

Heiloki Rasila Lunkaan

kylästä.
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.luiltaan ja hidas kävelemään." Hän ei osannut tehdä käsitöitä. Kesaisin hän oli paimenessa.
Siihen aikaan metsissä oli vielä susia.
Antti sai syödä muuan talon väen kanssa.
Vanhempana hänelle
annettiin eri astiaan ruokaa penkille. Hän piti tupakasta.
Emänriat toivat joskus hänelle ,;V,enäjän lehtiä" kaupasta.
Toisissa taloissa hän sai "oma'kasvua" ja nuuskaa.
Kerran Sipilän vaari tarjosi tervavettä Antille.
Tämä sanoi: "En ole tolle ropille niin
perso, mutta kyllä minä viinaa juon."
Antti suuttui helposti, jos häntä kiusotteli ja sanoi RäysAntitksi. Ruotulaisena hänen olisi pitänyt viipyä taloissa manttaalien suuruuden mukaan.
Hän lähti kuitenkin pois siitä talosta,
josta hän ei pitänyt, vaikka ei aikakaari vielä olisi ollut. Muutamissa taloissa hän viihtyi kauan.
"Paraasta
päästä hän oleskeli
Hakan talossa".
Tavallisesti Antin oli määrä viipyä pari kolme
viikkoa yhdessä paikassa kerrallaan. Esim. Nissiilä hän oli d vrk.
yhdellä kertaa.
Antti nukkui saunassa silloinkuin se oli lämpymillään.
Pirtissä hän nukkui joko lattialla, oljilla, penkillä tai
muutamissa taloissa häntä varten varatussa 'Sängyssä. Hän kävi torpissa kylailernässä.
Kerran hän palasi Lunkaan suutarilta.
Kun
häneltä kysyttiin mitä suutari teki, niin hän vastasi: "Se teki
kantapäätä."
"Antti oli nuorimainen, piti mielessään aina jotakin morsianta."
Hänelle sanottiin: "Nyt Antti kuulutettiin sen ja sen kanssa. Varsinkin hän oli iloinen, jos hänelle kerrottiin, että hän on kuulutettu jonkun talon tyttä-ren kanssa.
Bräänä kesäisenä sunnuntaiaamuna Antti lähti kirkkoon "suuret mustat, karvakaulukselliset
palsit yllään" 'kuulutustaan kuulemaan.
Oli [ämmin ilma ja hän
jaksoi mennä vain Karjala-nimisen torpan luo asti. Sieltä hän palasi takaisin.
Kerran hän meni Turussa kultasepänliikkeeseen ja
pyysi "kappaa sorrnuksia".
Kunnalliskodissa asui nuori Salanelinin Amalia, jolla oli lapsia. Hänet lähetettiin hevosella hakemaan
Anttia Lunkaasta kunnalliskotiin.
Hän saikin Antin lähtemään,
kun hän sanoi: "Täytyi taas tulla sulhastani hakemaan."
Antti asui viimeiset aikansa kunnalliskodissa.
Sieltä hän karkasi monta kertaa.
Tämä "rehju, repaleisissa vaatteissa ja huo-
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noissa
jalkineissa oleva riski äijä", joka aina sanoi "moron",
oli
sitten aamu tai ilta, oli jo ruodulla ollessaan lähtenyt
toisinaan
"omin päin mettäkulmille"
kulkemaan.
Antti kuoli "vaivastalolla" 70 v xi ikaisena,
"Ruotu oli otettu pois talollisilta".
Antti oli aina pidetty halvassa arvossa.
Muutamilla
ihmisillä olikin
tapana sanoa jostakin henkilöstä:
"Eivät pidä häntä enää RäysAnttia pa.rempa~a."

Rakelan

Maija

eli Ruotu-M aija.

Hykkilän vanhusten mieliin oli jäänyt vanha Ruotu Maija.
Hän oli aivan sokea, vaikka piti itseään näkevänä.
Maija kutoi
"kättä myölen" sukkaa, karstasi villoja, kehräsi, pesi pyykkiä
ja
kiikutteli lapsia.
Könnön
talossa
oli pirtin permannon
alla perunakuoppa.
Kerran
palvelija, Viitalan Manta, meni perunoita
ottamaan
jattaen luukun auki.
Maija sattui kävelemään pirtin lattialla ja putosi
luukusta perunakuoppaan.
Hän ei kuitenkaan
pahasti vahingoittunut.
Usein lapset tekivät Maijalle kiusaa.
Kun tämä istui pienen
tuikkulampun
eli kitupii'kin ääressä kutoen tai kehräten, niin he ottivat lampun pois, nauttien siitä, että Maija sitä huomaamatta
jatkoi
työtään.
Vasta
hetken kuluttua
tämä älysi valon poistetuksi.
Kun lapset taluttivai Maijaa saunaan, niin "he veivät kiusotellen
hänet kiviin", jota hän kompastuisi.
Kerran hänelle pantiin peruna puuron silmään voin asemesta, mutta Maija ei syönyt silloin
puuroa.
Maijaa hoidettiin
yleensä hyvin. "Hänellä
oli ehjät vaatteet
yllaan.
Kilvan kaikki häntä hyvittelivät",
siUä hän oli Hykkilästä
kotoisin.
Kotokulmalaisia
kohdeltiin
paremmin.
Maija kuoli
Jussilassa kelratautiin.
Saaren kartanon
lääni torppineen
muodosti oman
ruotupiirin, jossa hoidettiin
kartanossa
kauan palvelleita,
työhön kykenemättömiä palvelijoita ja torppareita.
Siellä J uhalan Heikki muistaa vanhuuden
heikon Kruuskreinin
Mikon, joka kulki ruodulla
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kartanon piirissä.
Tämä oleskeli vain itsekseen renki tuvassa, odotellen ruokakupin tuomista eteensä.
Samoin vanha vaimo Anna
Kaurio huohotteli täällä ruodulla.
Saaren kartanossa hoidettiin
vanhukset hyvin.
Susikkaan kylässä oli Saaren paroonin ulkotila, Laakerin talo.
Hykkilan sepän leski Josefiina Segerstedt kertoi, kuinka Susikkaan
ruotuvaivaiset olivat Laakerin talon OSaista Saaren kartanossa.
Niinpä kuuro Säterin Joose oli Susikkaan kylän Liinaharjalla 4
viikkoa, J uhalassa 2 viikkoa, Perttulassa ja Simolassa viikon siirtyen sitten Saaren kartanoon.
Saman kiertokulun teki Susikkaan
viimeinen
ruotuvaivainen Larenin Kaisa, joka karitoi kopassaan
vähäistä vaatevarastoaan.
Taloissa hän karstasi, kehräsi ja kutoi
sukkia.
Sapalan

Maija

Portaan kylässä Matilda Gustafsson k'ertoi ruotuvaivaisesta Sapalan Maijasta, joka siellä Portaassa "keppien kanssa" kulki talosta taloon.
Hänen jalkansa olivat kipeät, niitä särki usein.
Hänellä oli tapana hautoa niitä kesäöisin joessa. Maija oli iloinen,
"pikkunen
tullukka".
Hänellä
oli. naurava, varäjävä
ääni.
Hän ei koskaan valittanut kohtaloansa. vaan tyytyi kaikkeen.
Maija kehräili. Toisinaan hän halusi päästä kylään.
Kenrankin
.han sanoi Rekolan ernannalle: "Ei sunkan teitin sukkalankanne 0'
niin kiirutta, jos minä menen vähän kyllään."
Emäntä aritoikin
hänelle luvan .lähteä. - "Välistä hänet pidettiin pilkkana." Joulun
pyhisin Tapanipukit pudistelivat märkää vihtaa "Maija paraan
päälle", joka makasi sängyssään pirtin nurkassa.
Anna

Praski.

Kallion kylässä muistetaan ruotuvaivainen Anna Praski, joka
myöskin oli heikkomielinen.
Ruumiiltaan hän oli terve muuten,
paitsi että hänen jalkansa olivat "kopelot".
"Niitä oli niin särkenyt, että varpaat olivat koppurassa",
Hän karstasi ja kehräsi
ahkerasti
käyden syksyisin riihelläkin seinään lyömassa.
Eräässä ta,

•
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lossa ollessaan riihellä hän sanoi, etta isannan "täytyy
pudottaa
parsille, sillä hänellä on kikkerät jalat".
Anna teki yksinämä Forssan "reisuja" vieden Wiksbergin kartanon luumyllyyn
luita, joita hän oli kokeillut pitkin kylää.
Siten hän sai rahaa kahvinostoon.
Palatessaan Forssasta hän kutsui ystävänsä kahville. Anna piti usein "kalaasseja". Hän oli itse
hyvin "perso" kahville käyden kylässä sellaisissa paikoissa, joissa
tiesi saavansa tätä mielijuomaansa.
Ollen puhelias hän kehui erikoisesti muutamia taloja.
Anna oli naimaton.
Hän sanoi: "Se 'On niinku tikkua kynnen alla sotkis' kun on naimisissa." - Hän oli viinaan "menevä".
Hänet juotettiin välistä "päihinsä", jotta saatiin hänet laulamaan:
"Raskin joukkoo kans, kans, kans
Suutari kans, kans, kans." 1)
H urtti-vainaa.
Pelottavana on kansan mieleen jäänyt ruotuvaivainen Hurtti,
Mäkitupalaisen vaimo Miina Sillanpää Kallion kylästä muisti kertoa siitä, kuinka tämän ruumiin duultiin kummittelevan kuoleman
jälkeen.
Hän kuoli Jussilan taloon, missä hänen ruumiinsa vietiin
vanhan muorin pikku aittaan,
Kerran pääsiäisyönä nuoret keinua
tehdessään olivat kuulevinaan tuolta aitasta sellaisia pelottavia
ääniä, että "he juoksivat niin kovasti pakoon, että toisia kaatui toistensa yli".
Santerin Iisakki (eli Lolli-lisakki).
Teurolla kulki ruodulla huonojalkainen Santerin Iisakki, jota
sanottiin myöskin Lolli-Iisakiksi, koska hän oli nuoruudessaan ollut
varkauden takia vankilassa. Hän teki riimunvarsia 'sekä ohjaksia
ja hamppuköysiä 'kelalla. Saaren paroonin talossa hänelle vietiin
kerran
saunaan lämmintä siirapinsekaista juomaa, johon hän sai
itse "pienentää leipää". Silloin hän sanoi: "Mulle tuotiin yölystiä".
1) Kallion

kylässä oli Annan

eno suu tarina,

joka kuoli köyhinä

vuosina.
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Iisakin päivänä hän pyysi "puukhollarin" keittämään ison pan.nullisen kahvia, samalla hän huusi "pykningin" rappusilta kaikkia
niitä tulemaan kahville, joilta hän oli. itsekin saanut kahvia. Kukaan ei mennyt kahville, koska ei kukaan ollut Iisakillekaan antanut.
.Alilekkalan talossa Lolli aikoi kerran hirttää itsensä. Hän oli
tehnyt solmun naruun, joka riippui pirtin orresta sekä pannut leukansa riippumaan siitä. Naru painui kaulaan niin syvälle, ettei
hän enää itse saanut sitä pois. Tytär, Kustaava, sattui tulemaan
pirttiin ja näki tapauksen. Hän meni pakariin huutamaan apua,
ja miehet tulivat ja pelastivat Lollin. Sillä välin tämä oli nähnyt
kauniita unia, tähtiä taivaalla.
Lollibla oli aina tapana tehdä laulu, kun hän muutti toiseen
paikkaan. Muuttaessaan Alituomolasta Ranttilan taloon hän lauloi:
"Tuomolaan ei jälelle jäänyt
Kun vanha parrun pakko,
Kun Iisu se vietiin Kakolan mä:keen
Maksaan rikossakko."
Tuomola oli vahävarainen talo, SieLlä pidettiin parrun pakko
pirtin penkin alla. Se oli männystä tehty ja sitä tkäytetti'in työreen pohjalla vedettäessä parruja Turkuun. - Ollessaan Ranttilassa
ruodulla kuuli Lolli-lisakki kerran tyttären sanovan äidilleen keittiössä: "Annetaanko Iisakille niin paljon leipää?" Emäntä vastasi,
että kyllä hänen täytyy saada tarpeekseen syödä.
Siitä lähtien
Iisakki 'kuitenkin rupesi nimittämään Ranttilaa "Kakolan maeksi",
koska siellä Ieipääkin muka annettiin määrältä.
Ruotu-Mikko.
Poikkiselkainen Ruotu-Mikko oli ruodulla Teurolla. Hän oli
ennen ollut "herrain kokki". Ruodulla ollessaan hän pesi vaatteita
ja oli emännän a:puna keittiön puolelle. Kun emäntä meni kirk') Kertoja
kunnalliskodisså.

kunnan

hoidokki

Manta

Houkka,

jota hoidetaan

Tammelan

••
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koon, niin Mikko valmisti sillä aikaa ruuat. - Hän raivasi myöskin taloihin perunamaita pannen itselleenkin perunaa kylvöön. Hän oli joutunut kotikylänsä ruotuun.

Mekka-Jussi.
Mekko-Jussi kulki ruodulla Teuron kylassä, Okslahdessa ja
Lunkaassa sekä Kuuslamrnin Siukolan kylässä.
Hän oli entinen
talon isäntä, joka oli hävinnyt talostansa. Ennen hän oli valmistanutrattaiden
pyöriä ja niitä hän vieläkin teki taloissa. Vanhuuden heikkona, kun hän ei enää itse jaksanut töitä tehdä, hän opetti
talonväkeä käsi töihin. Hänessä oli paljon syöpäläisiä, otti saunassa
aina kovan löylyn. Välistä hän tuli "puolipökerönä'" 'saunan parvesta pois.
Mekko-Jussilla oli tapana maata pakarin permannolla.
Siellä
hän leikki lasten kanssa "teettäen niillä hullunkurisia töitä". Usein
hän pyysi niiden tuomaan itselleen tupakkaa, ja kun nämä olivat
tuoneet hänelle sitä, niin hän koetti kurittaa heitä sanoen: "Kuti,
kuri, pom, pom, pom",
Nimensä Mekko- Jussi sai siitä, että hän oli puhemiehenä, saaden aina palkakseen paidan, kun hänen oli onnistunut toimittaa
avioliitto nuorten kesken. Hänellä oli oma laulunsa, jota hän lauloi:
"Tammelassa on tapana, että naapurista naidaan,
Suku häihin kutsutaan ja puhemies saa paidan.
Rikkaan talon tytär ompi kaunis kaikkien nähden,
Naapurista naimaan mennään rakkauden tähden.
Rikasta kun rakastaa, niin voi kun 'se on pahaa,
Aina ensin kysytään, että onkos sulla rahaa."

Edellä kuvatut' ruotuvaivaiset olivat sellaisia, joita ruotujen
osakkaat pitivät kukin vuoron perään luonaan täysihoidossa omistamiensa talojen manttaalien suuruuden mukaan. Tämä järjestelmä
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olikin päässyt vakiintumaan.
Oli totuttu siihen, etta SInne kotipirtin nurkkaan
kuului myöskin vanha ruotumummo
tai -ukko, joka
siellä hiljakseen "nypisteli"
pientä käsityötään,
tai oleskeli muuten
vain itse:ksensä, välistä kurkistellen
ulos ikkunasta ilmoja ennustellen. Nämä kodittomat,
kovaosaiset. elämänsä ehto olle ehtineet vanhukset lisäsivät vain osaltaan
1700- ja r Soo-lukujen
pirttitunnelmaa. Silloisen käsitys kannan mukaan talossa piti olla paljon väkeä
ja koko perhe,
emäntä,
isäntä, lapset sekä palvelijat
nukkuivat
pirtissä.
Tammelassa
oli myöskin ruotuvaivaisia,
jotka asuivat pysyvästi joko omassa mökissään tai jonkun henkilön luona ja kerjäsivät
ruotujyvänsä
ruotunsa osakkailta.
Nämä olivat velvolliset,
maksamaan ruotumaksunsa
manttaaliensa
suuruuden mukaan. Tämä
tapa ei ollut hyvin yleistä, sillä vain muutamista
tällaisista tapauksista Tammelan
vanhukset
muistivat kertoa.

Säterin Kaisa.
Hykkilän
kylässä Mikkolan talon lähellä sijaitsevassa mökissä
asui Säterin Kaisa, äreä leskivaimo, jota emännät eivät
osanneet
"passata".
Hänen miehensä oli saanut tapaturrnaisen
kuoleman
Mustialan
tiilirakennusta
muurattaessa.
Kaisa kuului Hykkilän
ruotuun ja hän keräsi itse ruotujyvät
taloista.
Mökissään hän kehräsi ja teki vihtoja.

Kanteluksen

Heikki.

Liesjärvellä
asui Kanteluksen
Heiklki, Karva-Pennan
poika,
naimaton mies, 'Omissa huoneiesaan.
Hänen
sisarensa oli töllissä
emäntana.
Heiikkiali
"umpis'Okea", mutta siitä huolimatta
hän
osasi tehdä hyviä ntkkeja, rukin rullia, puukuppeja
ja puulautasia.
Keskellä yötakin hän saattoi nousta
sorvaamaan.
Rukin
rullat
kävivät
hyvin
kaupaksi.
Hän sai niistä kopeekan kappaleelta.
Liesjärven kauppiaalla,
Kalle Rautasella,
on vielä Heikin tekemä
rukki pirkine ruHineen.
Heikillä ori lehmäkin, jonka hän itse lypsi
ja hoiti.
Sille hän kesäisin ahkeraan keräili ruohoja talvenkiri va-
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ralle. Hän kulki metsäpolkuja paljain pam, peläten lakkinsa tarttuvan puun oksiin kiinni. Heikin lehmä kuoli punatautiin.
Hän
oli unissaan kolmea yötä aikaisemmin nähnyt, että hänen Iehmansa
kuolee. Senvuoksi hänellä ei ollut halua lääkitsemiseen.
Hän oli
tietomies. Ilman muutokset ja muitakin asioita hän osasi ennustaa.
Heikki keräsi ruotujyvä:nsä Liesjarven taloista.
Niinimäestä
maksettiin hänelle 1/2 tynnöriä rukiita, 1/4 manttaalin suuruisesta
talosta hän sai 7
kappaa viljaa. - Heikki kuoli omaan mökkiinsä. 1

/2

Vihtori Vikman.
Vihtori Vikmannille Hykkilän Könnön isäntä maksoi 1/4 tynnöriä rukiita, ruotujyvina.
Vihtorin oli oikea pucli halvattu ja
,-,veti sentakia oikeata jalkaansa perässään".
Luonteeltaan hän oli
häijy. Hän rkuljetti Mustialasta postia Hykkilään kaksi kertaa viikossa saaden palkakseen taloista ruokaa ja yösijaa.
Nuorten kirjeet Vihtori vei kunkin omaan käteen. Palkkiokseen hän sai viinaryyppyjä ja kahvia.
Välistä hän lumpusteli.
Hänellä oli hyvä
lauluääni ja hän "veisasi" hartaasti virsiä.
Hän kävi usein kirkossa ollen "kirkikokortteeria" Iisakki Nummenpään
luona.
Vihtori kuoli kunnalliskodissa.

Lirppu-Antti

(Parkki-Antti).

Lirppu-Antti perheineen asui Kaukolan kylässä, mutta hän sai
vaimolleen kuuluvat tuotujyvät Hykkilästä ja Loimosista.
Vaimonsa kuoleman jälkeen Antti lähti vielä keräämään tälle ruotujyviä.
Kun hyikikiläläiset eivät tienneet, että vaimo oli kuollut,
niin he antoivat Antille viljaa entiseen tapaan.
Antti oli saanut
onnellisesti ruotujyvät mökkiinsä, kun Hykkilään levisi tieto hänen
vaimonsa kuolemasta. Mikkolan vaari suuttui niin, että hän aikoi
lähteä hakemaan jyvänsä takaisin, mutta se jäikin häneltä sentään
tekemättä.
6
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Lekan Manasse.
Portaassa vanha Lekan Manasse, jota sanottiin Manuksi, asui
omissa huoneissaan
kylän keskellä ja keräsi
tuotujyvät
kylältä.
Loppuiällään
hän tuli niin heikoksi, että hänet otettiin Intalaan ja
hoidettiin siellä. Sinne toisista taloista maksettiin
ruotuosuus.
Tammelassa
ei muistettu muita sellaisia tapauksia,
että ruotu
antoi elatteelle ruotuvaivaisen
jonkun henkilön
luokse
sitoutuen
suorittamaan
hänelle jonkun summan köyhän elättämisestä.

Sanni Hinkka.

Hiilenpoltosta Jokiläänissä vnme
vu osisadalla.
] okiläanin suurilla rautatehtailla tarvittiin paljon
pajahiiliä
eli s y s i ä. Kun rautatehtaat ja kartano kuuluivat 'samaan omistukseen ja hallintaan, niin oli hiilen tuotanto järjestetty siten, että useat
Jokiläänin torpparit suorittivat torpastaan menevän vuokran polttamalla sysiä ja 'kuljettamadla ne rautatehtaan varastoihin. Tällaista
hiiliveroa suorittivat kartanosta etäämmällä olevat kylat: Palikkala,
Taipale, Huhtaa ja Kiipu sekä ]änhijoen ja Latovainion kylistä sellaiset torpat, jotka olivat kaukana kylistä, metsien välittömässä
läheisyydessä.
Sysiveron järjestelystä y.m. siihen kuuluvista asioista on entinen metsänvartia
]oose Mäkinen Vieremästä antanut seuraavia
tietoja:
Hiilien mittana käytettiin
sellaista koria eli r i n t t u a,
Jonka tuli olla 12 tynnyrin vetoinen eli siis nykyisissä mi-toissa 1 S
hehtolitraa. Tällainen rinttu tehtiin tavallisen työreen pituiseksi ja
levyiseksi. Siinä oli alla vahvat puut; joihin oli kierretty n. 3 sm.
:suuruisia rei'kiä n. 10 sm. etäisyydelle toisistaan. Näihin reikiin oli
pystyt:etty pyöreät puut, joiden yläpäähän kiinnitettiin vahvemmat
puut ja näiden pyöreiden kapulain väliin pujoteltiin sitten päreitä
vaakasuoraan asentoon. Kun alapuolelle vielä tehtiin pohja ohuista
Iaudoista., niin oli tällainen kori valmis. Torpista vieravien hiilieri
määrä riippui tietenkin torpari suuruudesta.
Kun pienen torpan
haltia vei esiin. 20 koria, niin suurista torpista piti viedä jopa 60
koria.

84
Kukin torppari koetti tehdä niin suuren miilun, etcä siitä tuli
veroksi riittävä määrä hirlia.
Jos se kuitenkin oli liian pieni tai
poltettaessa onnistui vähän huonosti, niin puuttuva erä piti korvata
rahalla 4 markan mukaan korilta. Mutta jos miilusta tuli ylijäämää, niin se otettiin kylla vastaan ja maksettiin siitä puhdasta rahaa
3 mk. korilta. Jokioisten kartanon alueella oli raha niihin aikoihin
hyvin suuressa arvossa; I markka riitti miehen päiväpalkalksi
ja
hevosmiehelle I :50. Jos me nyt laskemme tämän mukaan palkkaa
sidloisille hiilenpoktajille, niin huomaamme, että yhden korin hinnaksi tuli 3:50. Otamme Iaskelmamme perustaksi miilun, josta piti
tulla hiiliä 50 koria.
Siihen tarvittiin 41/2 kyynärän pituisia rankoja jcsyltäa.
(Tämä syltä oli 3 kyyn. leveä ja 3 kyyn. korkea,
mutta pino tehtiin I 1/2 kyyn. korkeaksi, koska suuria puita oli vaikea pinota 3 kyyn. korkuisiin pinoihin.
Kaksi tällaista pinoa muodosti siis yhden syllan.) Jos puut hakkautettiin urakaila, niin maksetniin hakkuupalkkaa
I: 50 syllästä. Hevosmiehelta kului n. &
päivää kuljettaissaan puut miilun pohjalle.
Miilun tekoon kului
kahdelta mieheltä n. I4 päivää.
Kun muutamat halusivat ainakin
suuremmista puista veistää kuorta pois patilta kolmelta sivulta, että
puut paremmin kuivuisivat, niin on tämänkin työn tiliile laskettava
päivä tai pari. Miilun polero kesti n. 3 viikkoa, ja oli siinä toimessa
ensimaisen puolierän aikana kaksi miestä, loppupuolella yksi mies.
Miilun purkamiseen kului 6 mieheltä 2 päivää ja oli heillä apunaan
hevosmies, joka kuljetti tynnyrillä vettä kekaleitten sammurtamista
varten.
Purkamisessa kasattiin hiilet korkealle k.arheeHe ja peitettiin tuoreilla kuusenoksilla. Tämän jä:lkeen piti vielä olla yhden
miehen vahdissa 111. 3 vuorokautta hiilien mahdollisen syttymisen
varalta. Hiilien kuljetus kartanoon vei 25 päivää, kun ajettiin I
kerta päivässä ja vietiin kaksi koria kerrallaan kahdessa peräkkäin
olevassa reessä.
Tämän laskelman mukaan nousivat siis 50 korin
suuruisen miilun kustannukset yht. I75 markaksi eli korin hinnaksi 3: 50. Mutta jos miilu onnistui erittäin hyvin, ei tullut tuhkaa, eikä jäänyt kekaleita, niin voi tällaisesta miilusta tulla hiiliä
jopa 60:lkin koria, joka tietenkin silloin alensi korin hintaa.
Torppareilla

oli lupa myydä polttamiansa

hiiliä oman läänin
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alueella, mutta salaa he myivät niitä jonkun verran Jokiläänin ulkopuolellekin.
Näissä yksityisissä kaupoissa oli niiden hinta kuitenkin edellämainittua paljon suurempi, jopa koiminkercainerikin.
Läänin ulkopuoiella oli tämä aivan luonnollistakin, koska siihen
silloin sisähyi hinta myöskin niille puille, joista hiilet poltettiin;
oman läänin asukkailla oli kyllä oikeus käyttää metsää kaikkiin tarpelSllllsa. Kun hiili veroa vahitellen alettiin muuttaa päivätöiksi
(taksvärkiksi) sitä mukaa, kuin raudan sulatusta tehtaalla vähennettiin, 1)
ja kun se viime vuosisadan viimeisinä vuosina kokonaan lopetettiin,
niin silloin vielä käytettiin tuota entista hintaa, 3 mk. korilta, [askujen perustana, vaikka miehen päivät yö silloin jo laskettiinkiri
1: 25 suuruiseksi.
Kun esim. jossain torpassa oli ollut veroa 50
koria hiiliä, niin tuli siihen silloin taksvarkkia 3 päivää viikossa.
Myllyojan torpassa Taipaleen kylässä ali ollut veroa 20 koria hiiliä,
40 mk. rahaa ja 2 työpäivää syksyllä metsänperkauksessa.
Tuo 40
mk. ja 2 perkauspäivää säilytettiin edelleenkin, mutta hiilien tilal.le
tuli taksvärkkia 1 päivä viikossa kautta vuoden.
Kuinka sysimiilu tehtiin ja miten se poltettiin, siitä ovat useat
itse mukana olleet ikämiehet antaneet seuraavia tietoja:
Miilun paikaksi valittiin sen verran ylävä paikka, ettei siihen
sateellakaan valunut vettä ympäristöstä.
Puut kaadettiin ja hakattiin rangoiksi talvella.
Toiset kuljettivat ne vielä samana
talvena miilun paikalle ja silloin voitiin miilun poltuo aloittaa seuraavana syksynä ennen lumen tuloa. Toiset jä:vtivät ne hakkuupaikalle kesäksi ja vedättivät ne paikajle vastasyksyllä,wsi
lumen tultua, jolloin pohto tapahtui sitten talvemmadla. - Hiilipuiksi kaadettiin niin suuria puita kuin vain saatavissa oli.
Miilun aluksi
pystytettiin
3 puuta lähelle toisiaan kolmion muotoon ja melkein
pystysuoraan asentoon. Niiden yläpäihin hakattiin lovet, joihin
1) Hiilien kulutusta tehtaalla. koetettiin rajoittaa esim. siten, että yhdelle
takojalle apulaisineen annettiin vissi määrä hiiliä vuodeksi.
Kun hiilet siis
annettiin
joka kerta
mitattuna, niin vuoden lopussa nähtiin, oliko [uvattu
summa
tullut kokonaan kulutetuksi.
Jos siitä oli jotain jälellä, sai seppä
siitä korvauksen.
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sovitettiin 3 n. 1/2 metrin pituista poikkipuuta. ja niiden avulla puut
sidottiin toisiinsa. Näiden kolmen pystyssä olevan puun vaiiin jäi
pieni aukko, josta sitten miilun valmiiksi tultua pudotettiin sytykkeet miilun pohjaJHe. Mainiotujen pystypuiden ympärille nosteltiin
'kaikki miiluun aiotut puut pyöreään kekoon niin lähelle toisiaan
kuin mahdollista, jonka jalkeen asetettiin miilun ymparille n. 10
sm. etäisyydelle toisistaan n.s. v a r v a s puu t, jotka olivat pieniä,
n. 10 sm. vahvuisia. Ne jätettiin alapäästä n. 1/2 metriä ulommaksi
varsinaisista rniilupuista, mutta ylapaat nojasivat niihin.
Tämä
sentähden, että saatiin rniilun ulkopinta niin loivaksi, että sen päällä
voi peitto pysyä paremmin, sekä myöskin sentahden, että täten saatiin miilun ympärilHe muodostumaan pieni ,kanava, johon liika
kuumuus voi miilusta virtailla ja peittoori pistetryjen pienieri reikien kautta haihtua ilmaan. KOIko miilu nim. peitettiin ensin kuusenhavuilla, joiden päälle sitten lapioitiin hiekkaa tai muuta multaa
niin paljon, että koko miilun pinta tuli täydellisesti ilmanpitavaksi.
Keskelle jätettyyn aukkoon pudotettiin nyt palavat tuohet ja tervakset, ja kun tuli pääsi riittävän suureen vauhtiin, silloin tukittiin
tuo viimeinenkin reikä ja varsinainen miilunpoltto alkoi.
Mainittuja
pieniä reikiä pisteltiin ympäri miilun pienellä
seipäällä, n. 1/2 metrin korkeudelle maasta. Kun peitto kuivui, re• peili siihen myöskin pieniä rakoja, joista liika kuumuus ja vähän
savuakin virtaiii ulos. Mutta mitään suurempaa aukkoa ei saanut
peitteeseen .tulla. Jos pienikin liekki pääsi lyömään ylos, paloivat
puut siltä ikohdalta heti tuhkaksi. Sitä varten oli miilulla koko sen
palamisen aikana vahti, alkupuolella polttoa kaksikin, pitämässä
huolta siitä, ettei nuli päässyt· omin 1upinsa ulos. Poltto kesti n. 3
viikkoa ja oli toinen näistä miehistä varsinainen ammattimies aiallaan, sellainen, joka tunsi kaikki tähan tehtävään kuuluvat
asiat.
Tätä ammattimiestä sanottiin k o l ari k s i.
Polttajilla oli tikapuut, joita myöten he voivat mennä miilun paälle asti.
Jos he
jossain paikassa huomasivat tulen yrittävän puhkasta peitettä,
siinä he puisella nuijrlla takoivat peiton tiiviimpään, ja jos peittoa
näytti olevan liian vahan, he lapiolla kantoivat siihen lisää. Jos
kuitenkin kaikista varokeinoista huolimatta tuli pääsi vähäksikin
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aikaa loimuamaan
ulos, polttaen miiluun norkon, niin sitä varten
oli varattuna
Iyhempiä pölkkyjä,
toisinaan
tavaHisia
halkojakin,
joilla norko ensin täytettiin
ja sitten jälleen peitettiin.
Tottunut
kolari voi alhaa!lla peitteessä olevien
reikien
kautta
tanlckailla,
koska miilu oli k Y'P s ä k s i palanut, ja sidloin alkoi miiiun purkaminen ja vielä jäleHä olevan tulen sammurtaminen.
Miilun yläpuolelta vedettiin hiilet varta vasten tehdy 1lä haravalla
alas ja siirrettiin vähän ulommalle; alempana toimitettiin
tällainen siirco puisella
lapiolla.
Kuljettiin ympäri miilua, hajoittajat
edellä ja heidän jälessään toiset henkilöt, jotka muassaandleviin
vesiämpäreihin
kastoivat jokaisen hiilen, jossa vielä näytti vähänkään
tulta olevan.
Tästä hiilet vielä siirrettiin
kerran eteenpäin,
varsinaiselle
k a rh e e l le, missä työssä käytettiin erityisesti sitä varten tehtyä h i i 1it a l i k k 0 a, joten kaikki
pieni hiilen m u j u jäi miiiun pohjalle ja
varastoon
tulivat vain varsinaiset
kelvolliset hiilet.
Tähän
ne
sitten peitettiin, kunnes ne kuljetettiin
tehtaalle, mutta vesitynnyri
ja vahti jätettiin vielä paikalle muutamiksi
päiviksi, etteivät hiilet
päässeet uudestaan syttymäan.
Toisinaan
sattui niin, ettei miilu palanutkaan
pohjiaan myöten, vaan jäi pohjalle palamattornia
kekalejtä,
Miiiun
varvaspuut jaivat aina melkein koko rnitaltaan palamaota.
Näistä varvaspuista ynnä ke'käleistä muodostettiin
seuraavaa polttoa varten n.s.
v y 11 i p u i ta, joiila täytettiin miiluun ilmantuvia notkoja.
Toisinaan, jos kekaleira oli jäänyt erittäin runsaasti, tehtiin niistä ylimääräinen pieni miilu, ja näin saatiin hjiEvero taasen täysin maksetuksi.
Sysirniilu tehtiin samalle paikalle monena vuotena peräkkäin,
koska peitoksi sopivan mullan saanti oli monin paikoin hyvin vaikeaa.
Kun jokaisesta poltosta jäi tällaista mutaa aina lisää, niin
säästyttiin uuden hankkimisesta
kauempaa.
Kun jokaisella torpparilla oli oma miilunsa, niin tapaa täJrlaisia miilun pohjia Jo'kiläänin
metsissä vielä useasti.
Humppilan
Taipaleella,
Haukkamaan
lohkotilan metsässä, on ylksi sellainen, läpimitaltaan
n. 10 mtr. Huhtaan
seppä Iisakki on siinä ensin polttanut
vain pienempiä
eriä, mutta
sittemmin on se joutunut suurempaan
käytäntöön.
Miilun paikalta
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n. 60 metrin päässä on kuoppa, josta seppä Iisakki on ottanut
muutamia kuorrnia hiekkaa miilunsa peitoksi. Muuta nyt on miilun
ympäriltä n. parin rntr. levyinen ja yli mtr. <korkuinen valli peitemujua. On vaikeaa edes osapuilleen arvailla, kuinka montaa syltää
sysipuita siinä on poltettu, mutta sen ympäristössä on jälleen sankka
metsä ja hiekkakuopan pohjalta on jo taasen kaadetcukin komeita
tukkipuita.
Miilut olivat kaukana ihmisasunnoilta, korpieri kätköissä, ja
kun ainakin polton aikana täycyi siellä yhtämittaisesti jonkun oleskella, niin oli jokaiselle rniilulle laitettu pieni savupirtin tapainen
m ii l u k o p p i, jossa oli sisäänlämpivä kiuas ja makuulavat seinien vierillä.
Näissä Ikopeissa asustivat usein nekin miehet, jotka
olivat miilupuita hakkaamassa tai miilua tekemässä. Olipa niissä
vähänkalustoakin ruuanlaittoa ja syöntiä varten. Kun 'seinät olivat
hirsistä tehdyt, hirsien välit samoin kuin välikattokin sammaleilla
tiivistetyt, niin kelpasi siellä uinahtaa raskaan päivätyön jäilkeen.
Sysimiilun poltto oli ammatti itsestään, samoin kuin kaikki
muutkin ammatit, ja muutamat miehet kuluttivatkin suurimman
osan elämästään hiilenpoltrajana.
Sellainen mies oli ]änhijoen
kylässä esim. Heikki Orn, joka n. 40 vuoden ajan poltteli miiluja
kaiket syksyt ja talvet, enimmäkseen ]okiläänissä,
mutta joskus
aina Mustia'lan sydänmailla, Saloksenjärven rannoilla asti. Miilukoppi oli hänelle kuin koti ainakin. Siellä hän viihtyi hyvin, niin
syksyn pimeillä öillä kuin talven pakkasidlakin. Ei hän ollut mitään
arkalanmamman poikia.
Siellä Kauriinojan miihijlakin, kun hän
oli juuri paistamassa silakkaa illallistansa varten, niin kopin ovi aukeni ja siitä hypäJhti sisään suuri harmaa elukka, josta ei ukko tiennyt, mikä se oli ja miten se pääsi sisälle. Siinä silmänräpäyksessä
koppasi ukko kirveen makuulaverin alta ja oli juuri iskemässä outoaotusta otsaan, kun sisään astui toinenkin vieras, oikea miehinen
mies, jonka hän heti tunsi erääksi paikkakunnan
metsästäjäksi,
vaikkei hän ollut ennen nähnyt tämän metsästäjän suurta ja oudonväristä koiraa.
Metsästäjä oli ensin avannut kopin' oven katsoakseen onko siellä ketään ja siitä koira pujahti sisaan;. metsästäjän jäädessä asettamaan ladattua pyssyään kopin ulkopuolelle.
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Mustialan metsässä ollessaan oli Orn eräänä lauantaina mennyt
Saloksen torppaan kylpemään.
Kun oli pilkkoisen pimeä ilta,
matkaa lähes kilometri, eikä juuri ensinkään mitään polkua, sytytti ukko muutamia päreitä, kun lähti torpasta astelemaan tuota
yksinäistä yokortreeriansa kohti.
Tuulenpuuska kuitenkin sammutti päreet, eikä ollut tulitikkujakaari mukana.
Siinä pimeässä
Kompuroidessaan kuuli hän edestään hiljaista risujen risahtelua ja
vähän kauempaa suurempaa
rytinää.
Pysähdyttyään
havaitsi
ukko Iähellaan juoksevan 'kaksi elukkaa, pienempi edellä, isompi
perässä. Vähän ajan päästä kuului kimeä parkaisu ja juoksu lakkasi 'kuulumasta.
Kettu oli tavoittanut ahdistarnansa jäniksen.
Metsässä oli jälleen hiljaista, synkkä pimeys ympäröi yksinäistä kolaria, joka sentään löysi koppinsa ja pääsi sen lämpimiin, miettimään elämän suuria ongelmia, kuinka "maan suuret pienempiä
syövät" y.m. kaikkea, mitä äskeinenkin jäniksen kuolema hänen
mieleensä johdatti.
Olkoon muuten imiten tahansa tämän hiilenpolton sopivaisuudesta torpan veroksi, niin oli sillä ainakin yksi hyvä puoli, nim.
se, etta torpparit saivat tämän polton .kanssa puuhailla enemmän
kotoisissa oloissa, säästyivät tuota usein moitittua "vellikelloa"
kuuntelemasta.
Ikävalta heistä tuntui ruveta evaspusseineen kulkemaan pitkien matkojen takaa suorittamassa veropäiviä Jokioisten
kartanoissa.
Niin nokista työtä kuin tuo hiilenpoltto olikin, niin
kaiholla sita sentään monikin muisteli taksvärkissä käydessään.
Nyt on Jobläänin ent. torppareille veroistaan enää vain muistot
jälella, ja Jokioisten rautatehtaan tarpeiksi poltetaan hiiliä kartanon sahan jätteistä.
Syyskuulla 1929.
J. Rantanen.

Vähän Tammelan palkollisista vurne
vuosisadan loppupuolella.
(Kohtia keskeneräisestä kuvauksesta.)
1.

Köyhyys pakotti ihmiset palvelukseen. Moni oli sitä ennen jo'
pienestä asti kerjännyt. Mutta enimmäkseen oli sentään saatu olla
kotosalla 8, 9, IO vuoden vanhoiksi, niin kauan kun oltiin paitapoikia ja paitapiikoja, ilmarrhousuja ja hameita. Vasta sitten kun ne
oli hankittu ja vähän lukemaan opetettu, kävivät köyhien mökkieri
isät ja äidit toimiotamassa lapsiaan palvelukseen.
Lapset alkoivat 'kayrnalla paimenessa tai olemalla lapsentyttöinä.
Palkkaa ei ensinnä muuta saatu, kuin ruokaa ja vaatteen apua. Kun
useamman vuoden oli ja suuremmaksi tuli, sai elatuksen lisäksi hameen, paidan, sukat ja kengät taikka paitsi ruokaa, kapan viljaa
elukalta, mutta ei sonnilta ja larnpailta, ja kengät ja liinan. Kartanopaikoissa voitiin enemmänkin antaa. Esim. Turpoolta kannun piimää päivää kohti ja 5 naulaa voita, leiviskän silakoita, tynnyrin rukiita ja vaaterahaa kesalta. Ja jos teki "lehti'luudan joka lauantai ja
välillä vispilöita ja poimi marjoja, annettiin ylimääräistäkin ruokatavaraa.
Vanhempaan aikaan, kun kylällä oli yhteiset laidun- ja takamaat, muutamilla [aajalti Kalvolaa, Hattulaa ja Renkoa myöten, oli
yhteinen paimenkin. Paikotellen sitä sanottiin p a i m e n isä k s i.
Paimenisä oli enimmäkseen jokin vanhus, jolle palkka maksettiin
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taloista joko niiden suuruuden tai niiden elukkain lukumäärän mukaan selkä vuoron jälkeen evästä. Suurimmassa talossa hänellä oli
vakituinen asuntonsa luhdissa; siellä saattoi entisiäkin emäpaimenia
asua joissakin hokkeleissä. Riihen puinnin jätkeen he kävivät pyytämässä puuroksia ja saivatkin kapallisen tai puolen kappaa talolta.
Vuoron perään annettiin emäpaimenelle taloista apulainen ja
koira, paivaksi kerrallaan. Kerrotaan koirasta, JOIllapäivän muona,
reikäleipä oli pistettynä kaulanauhaan ja joka itse hankki itselleen
ruuan lisää pyydystämällä joka päivä jäniksen. Paimen isän apulaisina oli pieniä poikia ja tyttöjä, joita hän kylästä saamallaan torvella soitceli kokoon ja jotka hänen maata pannessaan torjuivat kärpäsiä pois.
Kohta kun lumi lähti maasta ja kaskien rinteet alkoivat kasvaa
sammalta, ruohonkornta ja kurjenkauraa, laskettiin laihalla ruualla
kiusaantunut karja navetasta laitumille. Väliin oli karjapaimen nimenomaan Vapunpäivästä virassa. Kun karja lähti ensimäistä kertaa, oli talonväella .kaikilla vitsat kädessä ja terästä oli navetan kynnyksen alda: sinten vietiin vitsat kotiin ja tyhjät kytkimet pantiin
koukkuihinsa kiinni.
Muistetaan sitäkin aikaa, jolloin isäntä tuli
nurkan takaa kastamaan paimenen vesisangolla, kun hän ensimäistä
kertaa karjan kotiin toi, jotta muka lehmät lypsäisivät paremmin.
Kaiken 'kesää paimen kulki harmaa vilttihattu päässä, mekko
päällä ja konnti selässä, kontissa eväät ja kirja, josta hän lukutaitoa
opetteli. Vitsalla han hallitsi elukoita, vallankin vallattomia vuohia, ja pukinsarvella soitteii koolle. Jos oli kylällä yhteinen paimen, niin hän jo lähtiessä kujalla soitteli, että elukat tiesivät tulla
tarhoistaan, ja samaten, kun pukinsarvi metsässä soi, riensivät elukat koolle, ja kun iltasin kujaHa, tultiin ,taloista hakemaan.
Karja seurasi kellokasta; ja vallattomat pukit ja vuohet pysyivät paremmin mukana kun muun karjan kanssa kulkivat. Välistä,
kun karja kotiin tuli, oli elukoita eksynyt metsään, ja silloin oli paimenen kanssa lähdettävä yön selkään etsimään. Varsinkin oli paimerielia huolta heinäkuulla, kun pukit rupesivat kulkemaan ja menivät kauas vieraisiin karjoihin: Pahimpana aikana pidettiin niitä
kokonaan kiinni.
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Vaikeinta oli petojen vuoksi.
Tuon tuostakin paimen huuteli
ja huhuili ja etäältä vastasi toinen paimen.
Saattoipa paimenisällä
olla mahtava häränsarvinen
torvi, joka
kuului
kahden
Ruotsin
virstan pääJhän. Aina ei torvikaan
auttanut.
Susi vei lampaan ja
jos se pääsi saareen, jossa vuohia välistä ilman paimenta pidettiin,
repi se niitä kymmenittäin.
Ilveskin teki tuhojaan, repi lehmäitä
kunkun ja söi utaret.
Ja rnatakuulla
tuli karhu ja vei armotta
saaliinsa, joskin se joskus ihmistä häpesi ja nähdessään
paimenen,
hyppäsi mullikan selästä pois.
Sattui niinkin, että pedon tullessa
lähelle, karja oli piirissä, pienemmät keskellä, sonni mylvi ja paimen
huusi apua minkä jaksoi.
Ja kun paimenpoika
'tai paimentyttö
kerran oli pedon nahnyt, niin pelkäsi aina aamusin metsään mennessä, että jokohan tulee uudestaan.
Juhannus ja rnikkeli olivat paimenen pyhät.
Silloin hänet hevosella saatettiin kj'rklkoon ja kestittiin sekä karja ajettiin umpiaitaukseen.
Mikkelinä
päättyivat
paimenen
tehtävät.
Karja pidettiin siitä asti urnpiaitauksissa,
sänkipelloilla
ja niitt:omailla, paimen sai pääsinkakut
ja hän sai perinpohjaisen
kestityksen
yhdessä
riihimiesten, torpparien ja talonväen kanssa.
Niin päättyi paimenena olo komeasti.
Pirnti oli pesty, kuten
jouluksi ja juhannukseksi.
Paimen ja muut palkolliset
tulivat kirkosta "mikkelikai1kua",
minkä hevonen vain pääsi.
Kuta nopeammin
tultiin,
sitä paremmin karja menestyi.
Kotona oli kaikille
pitkä pöytä kateetuna.
Oli monet sopat ja paistit, ja huonomrnissakin taloissa ainakin mikkelinlammas
teurastertu ja mikkelinkalja
tehty.
Ja ryypynkin
sai jokainen.
Siitä oli laulukiri tehty:
"Mikkelinä
ryypyn sai,
pyhäinpäivänä
toisen,
jouluaamuna
kolmannen
ja punssilorikoisen."
Lautaset kiersivät miehestä
mieheen, emäntä itse passaili pöy<iässä ja ilo oli ylimmillään.
Kaikenlaisia
kujeitakin tehtiin.
Sahapukit
pantiin
toinen toistensa selkään, kujeileva seppä Renholrn
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PIstI aterioitsevien taskuihin vertsia Ja haarukoita, syytellen sitten
heitä varkaudesta ja pani salavihkaa juopuneen lautaselle jos jotakin ruoskaa.
Pyhä-Mikko eli Mikonpäivän edellinen sunnuntai oli varsinainen juhlapäivä, ja vielä seuraavanakin päivänä, miklkelin runtuna,
jatkettiin juhlaa.
Tammelassa mikkeliä erikoisesti vietettiin, koska sen pitäjän
kirkko oli pyhän Mikaelin kirkko. Mutta suurempi oli sielläkin
Mikonpäivän merkitys sen vuoksi, että se ennen vanhaan oli ollut
yleinen palkollisten muuttopäivä.
Vasta v. r8r6 oli muuttopäivä
siirretty mikkelistä pyhäin miesten päivään.
II.

Laillinen pestuuaika alkoi Laurin päivästä, elokuun kymmenennesta, jolloin lehmänvoikin oli vietävä papille. Isännän oli silloin annettava ulosseteli niille palvelijoille. jotka pyrkivät uuteen
paikkaan ja valmis tuttava pestaamaan toisia tilalle. Ellei hän ollut
kirjoitustaitoinen, hän kirjoitutti ulossetelinsä muilla.
Ulossetelistä näki, missä "ma'rlkongissa" renki tai piika oli. Siihen oli yksityiskohtaisesti merkitty, minkälainen hän oli ja kuinka
teki työtä: kuinka ruokki karjaa, osasiko puutöitä 'tai kutoa kangasta, oliko uskollinen ja ahkera, ja myös juoppous, ky,länjuoksut
ja näpistelyt merkittiin. Kovin paljon ei uskallettu merkitä; paraimpia mainesanoja oli: "kykenevä joka työhön".
Missä palkollisen ja isäntäväen välit olivat huonot, siellä saattoi todistuksesta tulla riita. Jos esim. isäntä kirjoitti ulosseteliin;
"Tavallinen mies; aikoo uutta palvelusta", selviteltiin asia tarkernmin käräjäpöydän
edessä.
Ja sattui sitäkin, että renki vallattomuuttaan kirjoitti oman merkintänsä kovin tyhjään ulosseteliin:
"Juha Vorsten ja Kalle Kujala
on olleet S<::tilJähyvin lujalla."
Mutta y;htä paljon kuin ulossetelistä riippui suta maineesta,
missä palkollinen, ja myös isäntäväkikin, naapuristossa oli. Yleensä
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tiedettiin melko tarkkaan toinen toistensa asian, Vaimoväki ja varsinkin kuleksivat kerjuumuijat kertoivat millaista siellä ja sielläkin
oli, ja puheillaan he päasivät paljon vaikuttamaan sekä palkollisten
että talonhalti jain kohtaloihin.
Toisaalta vaikutti
paljon se, minkälaista mikin isäntä tai
emäntä halusi. Yksi piti yhdestä; toinen toisesta. Hyvämaineista
ja uskollista yleensä tavoteltiin, ja kätevyydelle annettiin suuri arvo.
Hyvissä ajoin, juhannuksen tienoilta asti, 'rupesi huolellinen
isantaväki
uutta tiedustelemaan, jos arvasi renkinsä tai piikansa
aikovan toiseen paikkaan.
Aina tehtiin tiedustelut ja sopimukset
ensiksi s a l a s s a. Kaikessa hiljaisuudessa vanhemmat alkoivat toimitella lapsiaan, toiset palkolliset toisia, ja jotkut tulivat itsekin
kauppaamaan itseään. Oli niitä, jotka toimittivat toisia' ystävyyden kauppaa ja niiltä, jotka vihasta ja kateudesta isäntäiväkeä kohtaan yllyttivät palvelijoita lähtemään rnuuanne.
Ja kun talon isäntäväki pääsi selville siitä, että jossakin oli mieluinen palvelija, Iahetettiin jokin muija hakemaan sitä puheille jonakin pyhäehtoona.
Muijat saivat palkkaa mitä emäntä antoi, vaatetta tai ruokatavaraa. ja ken hyvän palkollisen toimitti, sai useastikin kestityksen, kun taloon tuli. Oli niitä, jotka sellaiseLla melkein elivät.
Niin vietiin paremmat palvelijat heti alussa. Huonommat talot ja huonommat palvelijat jäivät viimeisiksi; moni isäntä joutui
hakemaan palvelijaa pitkän matkan takaa, ja samaten renki tai
piika palveluspaikkaa.
Niinpä noin 40 vuotta sitten tultiin usein
Pusulan puolesta Tammelaan pestaamaan palkollisia. Pusulassa olikin huono ruoka: 1 silakka pyödällä ja meijerirnaicoa; Tammelassa
taas hyvää ka'ljaa ja 010 muutenkin reilumpaa.
Syyskuun erisirnaisena sunnuntaina ja vielä kahtena sitä seuraavanakin pidettiin P e s t u u m a r k 'k i n 0 i t a kirkoilla.
Tammelassa ja Somerollakin pestattiin silloin jumalanpalveluksen pää+yurya, mutta varsinkin Salossa, Hauholla ja Hämeenlinnan
puolessa. Pestattavat kulkivat kasityksin kirkonmäellä tai seisoskelivat ryhmissä, akat juoksivat ja kuiskuttivat ja toimittelivat kirkkokortteereihin. Hauholla saivat he vaivanpalkkaa markan sekä pes-
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taajalta
että
pestattavalta,
ja kirkonmäellä
oli puutarharnarjoja,
omenia ja nisupullaa kaupan.
Hämeenlinnassa
oli markkinat
itse
Mikonpäivänä,
ja sen päivän aattopäivänä
oli karjamarkkinat
Palssarin kankaalla,
Tyrvännön,
.Hauhon , ja Sää'bmäen
rajamailla
ja
vielä sielläkin oli palvelijoita
pestattu.
Pestattaessa saattoivat 'kaupat käydä hyvinkin nopeasti, mutta
paljon myös tingittiin
puolelta jos toiseltakiri palkoista
ja parseeleista.
Itse sopimus tehtiin ilman mitään muodoLlisuuksia;
ulosseteIin antaminen uudelle isännälle oli merkkinä palvelijan suostumuksesta, isäntä antoi hänelle p e s t i r a h a n, ja jos piika oli pestattava, Ikirjavan p e s t i 1 iin a n.
Mutta kaupan saattoi peruuttaakiri.
Jos kuuli tulevasta palveluspaikasta
jotakin pahaa tai muuten tuli katumapääHe,
voi viedä
pestirahan ja -liinan takaisin ja vaatia ulossetelin uudelleen haltuunsa.
Olipa tapana, että käytiin talon
oka t s 0 j a i s i s s a, ellei uutta
palveluspaikkaa
tunnettu, ja näistä katsojaisista
vasta riippui, otettiirrko pesti.
Kovin myöhään ei kumminkaan
hyvä rapa sallinut
peruuttamista
lykätä: ei kolmea viikkoa kauemmaksi
tai ei ainakaan pitemmälle
kuin syyskuun Ioppuun.
Oli niitäkin, jonka ilkivaltaisuudessaan
ottivat
usealta pestin.
Jos se oli oteutu ennen laillista aikaa, ilman että ulosseteliä oli annettu, sai ostaja pestirahat
puijatuksi
itselleen.
Mutta muussa tapauksessa oli liiat pestirahat
pois perittävä
ruununmiesten
avulla.
Vaan kun pyhäinmiesten
päivä oli tuHut ja palvelija saa,punut palveluspaikkaansa
tai jäänyt entiseen, oli hänen ehdottomasti
oltava vuotensa loppuun.
Jos hän aijemmin läJhti, pidätti isäntä
hänen kaappinsa
tai arkkunsa ja ruununmies
kävi viemässä hänet
takaisin.
Mutta oli nijtakin, jotka karkasivat
kerran toisensa perästä ja renki saattoi viedä kaappinsa väkisin.
SeHaisissa tapauksissa selviteltiin asia lopulta käräjillä.
III.
Viideltä

aamulla

alkoivat

puhdetyöt.

Pystyvalkea

paloi

ta-

kassa ja kummallakin
puolen sitä oli päre pihdissä valaisten tupaa.
Toisella puolen, ahentakana,
naisväki istui kehräämässä
ja karttaa-
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massa villoja; toisella puolen miehet puutoissa.
Oli lämmin kuin
saunassa, kun päre paloi toisensa jälkeen, ja savu leijaili oven ja
uunin välillä kirveltäen silmiä.
Karstoja kasaantui pihtien alle
ja lapset sotkivat niihin perrnanno n ja paitansakiri mustiksi.
Pihdeistä oli karstat karistettava ja päre vaihdettava palaneen
sijaan. Se oli enimmäkseen lasten tai huonomman väen työtä,
mutta pihtiviikikoa'kin pidettiin vuoroon.
Ja erikoinen valkean
näyttäjä oli sinä, jolla oli tavallista taidolckaampaa askartelua. Ei
ollut helppo pitää pärettä niin, että se valaisi oikealta puolen ja
tasaisesti, ja toisinaan sattui pareeseen pihkainen kohta, joka työnsi
savun työnteikijän silmiin. Siitä tämä kohta ärjäisi: "älä silmäin
kohralla pirä", "sun hyppyses juokseekiri vettä" ja muuta moitetta.
Sananparsi olikin: "koska valkeennayttajä kiitosta saa". Mutta
kun valkeennäyttäjä työntekoa katseli, rupesi hänen, jos nuori poika
oli, tekemään mieli itsekin näpertää.
Ensin koetteli salaa, ja kun
se 'huomartiin, niin rohikaistiin: "koeta vaan". Niin alkoi opin
koulu, jossa isäntä opetti rerrkipoikaa, emäntä niinikään piikaansa.
Ylhäällä oli mustuneet päreorret, joille pärekimput oli ladattu.
Päreitäkin tekivät ne, jotka eivät juuri muuhun pystyneet. Mutta
taitoa jo siinäkin tarvittiin ja voimiakiri se kysyi. Miehen työ oli
luokallinen par eita ehtoossa, ja se olikin aika urakka. Muuten alkoivat rengin puut yöt lusikasta, jonka hän taloon tultuaan teki itselleen, ja sitten laittoi ken osasi minkä mitäkin.
Alkujaan ei ollut miehellä määrää, miten paljon teki .. Mutta
tapa vaati, että pystyvä renki ainakin työreen laittoi itselleen. Ja
toiset tinkivät pestatessa parempaa palkkaa 'kätevyyreensä vedoten. Mikä lupasi laittaa reen, mikä kaksi, lupasipa joku tehdä
kahdeksankiri jouluun mennessä, jos vain valmiit aineet sai.
Takan edustalla .käytiin toistakin opin koulua. Siellä emäntä
kehrätessään tai joku isovanhemmista opasti lasta lukemaan. - Kirja
oli kulunut,
monessa polvessa käytetty ja siksi Iuettajalle perin
tuttu. Kun hän aijemmin oli opettanut aakkoset, saattoi hän työnsä
ääreltä seurata, kun lapsi luki, puikolla osoctaen kirjaimia. Ja jos
lukija tuli haluttomaksi, tukistettiin häntä tai haettiin risu ulkoa.
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Mutta renkipoika
tai piikatyttö, jolla oli vähän enemmän
pyrki rippikouluun,
harjoitteli jo omalla vastuullaan
lukua.

ikää

ja

Aäneti enimmäkseen istuttiin, kukin askareensa aaressä. Isäntäväen läsnäolo esti sopimattoman
jaarittelun.
Vanha väki saattoi
sentään kertoa kaikenlaista,
mitä olivat vanhemmiltaan
kuulleet;
nuori väki silloin kuunteli.
Silläkin tavoin nuoret kavivat opissa,
Välistä muutenkin
joutilaamrnat
juttelivat
keskenään,
kertoilivat
valhesatuja.
panivat
arvoituksia
arvaamaan
ja muuta sentapaista.
]a kun tuli kulkija 'kauempaa, jokin kerjuri tai laukkuryssä,
niin
hän ainakin oli äänessä.
Murhat ja muut rikokset ne vallankin panivat talonvaen mielikuvituksen Jiikikeelle.
Tiesi muuarrkin renki Minkiöltä kertoa, miten kauppamatkustajia
kerran taloon tuli ja pyysivät
talonväkiä
nostamaan raskaan matkakirstunsa
sisään, mutta eivät itselleen vaatineet yösijaa.
Kun kirstu sitten sisään saatiin, talon vihaneri koira
murahti ja kävi sen kulmaan kiinni.
Isäntäväki
sitä tyynnyoteli,
mutta kun se toisen kerran kiinni karkasi, niin vahva renki-Matti,
joka paraillaan
pareitä teki, uhkasi lyödä pärelohkollaan
kirstun
auki.
]0 koira karkasi kolmannen kerran.
Silloin Matti kun löi,
ponnahti arkku auki ja mies makasi sisällä, pirkia veitsia vierellään.
Miehen Itäytyi tunnustaa,
että hänen oli määrä mennä yöllä ovet
avaamaan
ja päästää toverinsa sisaan, kun nämä kolmannen
kerran
koputtivat
oveen.
Kohta köytettiin
rosvo penkkiin kiinni,
yöksi sarnrnutettiin
valkeat ja kun koputus kuultiin, kävi väkeväMatti koputtajia
niskasta.
Aamulla sitten TOS'Vot passitettiin
vankilaan.
Väkevä ja uljas renki oli siten koko talonväen pelastanut.
Toinen taas, muuan Kupari-jussi-niminen
kulkija, kehui, miten suuressa paikassa hän oli palvellut.
Siellä, Hätäkylän
]urvalassa, oli sellainen navetta, että kun kirves kattoa tehtäessä maahan
putosi, ehti paaskynen
siHävälin itselleen pesän tehdä.
Kattilakiri
sie:l1ä oli, jota 75 seppää takoi, eivätkä toistensa ääntä kuulleet; ja
kun toisella puolen vesi kiehui, niin pojat toisella puolen luistelivat jäätyneen veden päällä.
Kummat oli navetassa myös maito- ja
piimavehkeet;
ränniä myöten niistä laskettiin piimää niitylle, rrussa
talon väki oli työssä.
150-] ussi kerran sanoi Pikku-] ussille: "mes
7
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hellittään raanasta piimää, ruvetaan syömään".
Mutta raanan vehkeet pettivät ja Iso- Jussi pakoon.
Piimä vilkkui kantapäilJä; koko
paikkakunta
jäi piiman haltuun.
Ison-Jussin
tavaratkiri
jäivät
'sinne, tuli kova nälkä ja puute.
Jussi rupesi tuumailemaan:
"mikäs
auttaa", meni männyn oksaa katselemaan
ja laittoi siihen nuoran.
Piru tuli ja nauroi mahdottomasti.
"Meinaaks minusta paistin saavas",
Jussi sanoi, katsoi taakseen ja otti riuvun sapaleen,
Piru
pelästyi ja laski pirkan paskan.
Sitten Jussi eli komeasti, kun myysken teli pirun paskaa.
Välistä tuli sellainenkin,
joka lauloi arkkiveisujaan.
Niinpä
lauloi
muuan
Osterplaa -niminen kulki ja "Arvon mekin ansai tsemme" -laulun sävelellä veisun laiskasta ja ahkerasta
rengistä:
"Kun tuo laiska renki junttaa,
hiljaa ylös kähmiipi,
istuvallaan
näkee unta,
kaiken puhteen kenkiipi,
Hakkee
sukkaa, saapastansa,
löytää yhden paikastansa.
Illalla viskannu,
penkin all' paiskannu,
märkänä
sieltä taas löytääpi."
Ja sitten:
"Ren'ki kun on uskollinen,
isäntä kutsuu kamariin,
antaa napsin oivallisen,
itsellensä ensinkin.
Ajaa ylös renkilöi tä,
käskee tehdä käsitöitä.
Uusia laittakaa,
vanhoja korjatkaa,
rekiä ja ämpäreitä."
Paljon riitti puhetta myös kuulutuksista,
joita pyhinä kirkoissa
luettiin.
Ne tekivät sanomalehden virkaa; siksi oli niitä kuulemassa
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tavallisina pyhäpäivinäkin yksi joka talosta. Krimin sodan aikana
alkoi sanomalehtiäkin levitä, koska niistä saatiin sotauutisia lukea.
Sanomia Turusta-lehteä tilattiin useampi yhdessä ja kirkon sakastista käytiin sitä noutamassa.
Gunnar Suolahti.

Lounais-hamalainen

sauhusauna.

Kaikista "vanhan 'kansan" rakennuksista on sisäänlämpiävä
sauhusauna sitkeimmin pitänyt puoliaan uutta aikaa ja sen aiheuttamia muutoksia vastaan. Luhtiaitat. karnmiot, jopa vanhamalliset pirtitkin ovat alueeltamrne jo sukupuuttoon häviämässä, ja pian
seuraa riihi en vuoro, mutta ilkivanha sauhusauna, jota Somerolla
pirtiksi kutsutaan, seistä törröttää vielä lukemattomien asumuksien
'liepeelia kaiken uudenkin keskellä.
Sauhusaunamme elinvoima johtuu vuosituhansien
takaa alkunsa saaneesta käytännöstä, ollen ensin asuinpirttiin kytkettynä ja
siitä saaden niin monipuoliset tehtävät, entä se edelleen on maalaistaloudessa hyvin tarpeellinen.
Uusia sauhusaunoja tuskin kuitenkaan enää on mihinkään tehty, vaan ovat kaikki uudemmat saunat
jo uloslämpiäviä,
Nainollen ovat useimmat sauhusaunat rakenrteeltaan vanhanaikaisia.
Tarkastelemmepa vahan niiden muotoa.
Sauna; jonka koko riippui tav. myös talon tai torpan suuruudesta, rakennettiin enimmäkseen vähän muista rakennuksista erilleen,
usein kaivoile tai järvenrantaan vievän polun varrelle. On kuiten-

101
kin esimerkkejä siitäkin, että sauna pystytettiin muitten rakennusten muodostaman umpipihankiri laitaan. Saunan alimmat seinähirret
laskettiin maankarnara'lle.
Jos paikka oli epätasainen, sijoitettiin
ensimäisen varsinaisen seinähirren aHe vielä irtain hirsi, multahirsi.
Pääasia oli, ettei seinien alle jäänyt mitään aukkoa. Ellei sitä tarkoitusta saavutettu vielä multahirreHäkään, niin luotiin seinien viereen multaa täytteeksi. Lattiaa ei saunoissa käytetty pitkiin aikoihin, mutta myöhemmin ruvettiin oviseinän ja lavon välinen osa
peittämään nuijalaudoilla panematta niiden adle mitään alusia. Oviseinän ja 'kiukaan välille ei tehty minkäänlaista lattiaa. Oviaukko,
jonka kynnyksenä oli yksi kokonainen hirsi ja toinen puoleksi 10vettu, oli niin matala, ettei siitä täysikasvuinen henkilö voinut kumarturnatta kulkea. Aikaisemmin tehtiin ovikin noista nuijalaudoista, tosin niitä vähän kirveellä ja myöhemmin höy,läUäkin silitellen. Se liikkui puisilla saranoilla, jotka oli veistetty vääriksi kasvaneista katajista; myöhemmin tulivat sitten käytäntöön rautaiset
saranat.

Saunan aJkkuna eli ikkuna tehtiin toiselle sivuseinälle, useimmin kuitenkin molemmille sivuseinille. Kahden seinähirren väliin
lovettiin aukko, jonka pieliin lyötyjen pienapuiden välissä luisti
luukku edestakaisin.
Peräseinään lähelle katonrajaa tehtiin vielä
yksi akkuna, räppänä, josta laskettiin saunaan valoa, kun parvessa
oli jotain tehtävää.
Räppänä tukittiin rievuilla ja oli täUainen
"parven tukka" kaiken litkaisuudenesikuvana.
"Likainen kuin parventukka", sanottiin.
Saunan välikatto oli keskikohdaltaan korkeampi samoinkuin
vesikattokin.
Näitä 'kumpaakin kannatti oviseinältä peräseinälle
asetetut pyöreät hirret, vuolet, joiden nojaan ladottiin laudat vierekkäin. Lautojen päälle levitettiin ensin ohut kerros samrnaleita
ja näiden pääIHe sitten kerros nurmikolta otettuja turpeita, ruehoinen puoli allepäin. 'Tämän päälle pantiin pienempiä pyöreitä puita
varppeiksi ja niiden päälle tehtiin vesikatto oljista, tuohista tai turpeista. - Oviseinän puolelle, puoliväliin saunan pituutta, tehtiin
parvi, jota käytettiin erinaisiin tarkoituksiin.
Se sijoitettiin niin
korkealle, että mies mahtui sen alla suorana seisomaan, ja sen lat-
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tia oli niin sileä ja tiivis, että sille vortnn levittää viljaakin kuivumaan. - Peräseinän puoleisen osan saunasta täytti kiuas ja lavo,
puoliksi kumpikin.
Lavo tehtiin saunan korkeudesta riippuen niin
ylös, että sen rästään puoleisella seinällä vielä mahtui ihminen istumaan seinän viereen laitetulle penkille. Peräseinällä oli myöskin
penkki, samoin kiukaan puoleisella reunalla, mutta ovenpuoleinen
reuna oli avoin ja siinä olivat lavalle johtavat rappuset. Ne tehtiin varhaisempina aikoina suuren puun tyven puolikkaasta, johon
veisteleiin lovia.
Kiuas tehtiin saunan toiseen peränurkkaan, täyttäen siten yhden neljänneksen saunasta. .Se sijoitettiin niin kauaksi seinistä, ettei
mitään palomuureja
tarvittu
kummallakaan seinällä. Kiukaan
pohja ladottiin ensin vähän maasta ylöspäin Iaakoista (litteista) kivistä ja varhaisernpina aikoina tehtiin viellä sen seinämätikin tällaisista laakoista.
Myöhemmin alettiin seinämät muurata tiileistä.
Pesän kohdalle muurattiin kaaret eli valvit, joiden päälle kivet asetettiin. P.esän pohja eli arina tehtiin n. 25 sm. lattiaa ylemmäksi
ja oli pesän pituus n. 1 mtr. Tämän pesän päälle muurattiin 2 tai
3 kaarta, ja kun seinämät olivat runsaasti 1 mtr. korkuiset, niin
alkoivat nämä kaaret jo paljoa alempaa, joten siihen mahtui melkoinen määrä kiviä, varsinkin kun niitä kiukaan keskikohdalle
ladottiin jonkun verran seinämiä korkeammalle.
Kiukaan kiviksi
etsictiin salrnistoksi nimitettyä mustaa kiveä, joka oli vahvempaa
kestämään tulen ja veden vaikutusta, mutta sen puutteessa käytettiin kiukaassa vain tavallisia mukulakivia.
Kiukaan päälle asetettiin vihdat hautumaanennen
kylpömistä ja sinne joku joskus nosti
pienen padan, jossa lämmitti itselleen pesuvettä.
Tavallisimmin kuitenkin lärnmitettiin pesuvesi siten, että saunan pesässä kuumennettiin kiviä lämmityksen aikana, ja nämä pantiin kuumana saunaveden joukkoon. Sitä varten oli saunan lattialla
kiukaan edustalla muutamia irtonaisia kiviä, jotka pantiin pesään
sitten kun siellä jo oli palanut puita ensimmäinen pesallinen. Kivien päalle [isättiin vielä puita, ja kun nekin olivat palaneet, vedettiin kivet saunakoukkarilla pesän suulle, josta ne sitten puisilla
saunapihdeillä nostettiin
vesiammeeseen. Varakkaissa ja toimelli-
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sissa taloissa oli erityiset astiat saunaa varten, niin saavit kuin
ne pienernmärkin ämpärit ja kiulut, joissa pestiin ja joilla vietiin
vettä lavoilekin vihdan kastamista ja löylyn lyömistä varten. Toisissa paikoissa vietiin saunaan tilapäisesti samoja astioita, joita käytetciin perheen muussakin taloudessa.
Kun kuvatunlaiseen 'saunaan ei tehty mitään savupiippua, tunkeutui kaikki savu saunaan sitä lammitettaessa.
Sauhun ulospääsyä varten pidettiin joku akkuna vähän auki lämmityksen kestäessä, ja siicä sitten tuprusi savu ulos vä:hitellen.
Siitä on kansamme moninaisten arvoitustenkin joukkoon tullut sellainen arvoitus kuin: "Mikäs se on, kun on hepo tallissa, häntä rästäällä?" ja
vastaus oli, että se on saunan sauhu. Tällaisesta sisäänlämpiävästä
saunasta oli ainakin se etu, että esim. talvella sen seinät lämpenivät jo ennen 'kylpernistä, kun kaikki kiukaasta tuleva lämpö levisi
saunan joka soppeen. Mutta kyllä se sitten myöskin sauhutti niin,
että piti liikkua siella varovasti, ettei olisi tahrinut itseään pesun
jälkeen entistäänkin li'kaisernmaksi. Kun tällaisessa saunassa ei ollut mitään lasiruuduilla varustettua ikkunaa, täytyi siellä kylpemisen aikana pitää joku alhaalla olevista akkunoisea väJhän auki,
saadakseen sinne edes vähänkään valoa. Kuitenkin sieJHä vallitsi
aina sellainen puolihämärä, että suurin osa askareista piti toimittaa enimmäkseen vain "kättä myöten". Pimeän aikana paloi päre
kiukaan reunalla, mutta sekin pääsi toisinaan sammumaan, ja silloin vallitsi täydellinen pimeys niin kauan kuin joku jouti päreen
uudestaan sytyttämään.
Kun saunaa käytettiin myöskin sairaiden
hivuttamiseen,
hieromiseen, niin oli alhaalla ainakin yksi leveä
penkki, jossa hivutettava makasi, mutta sen lisäksi oli vielä toisia
pienempiä, irtonaisia penkkejä, joita käytettiin pesun aikana.
Kun IkaiKki pesuun käytetty vesi valui lattialle ja jäi siihen
itsekseen 'kuivurnaan, ja kun lattialautojen väliin kertynyt lika sai
niinikään jäädä siihen paikoilleen, niin ei tällaisessa saunassa ilma
ollut sitä kaikkein puhtainta laatua. Tällaisissa saunoissa kasvoikin sitten eräänlaisia hyönteisiä, sellaisia kovakärsäisiä matoja, joita
sanottiin mal'luaisiksi ja jotka tilaisuuden tullen tunkeutuivat ihmisen ihoon kuin iilimato. Kiukaan koloissa asustava sirkka ei liene
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ollut mitenkään vaarallinen, se vain huvitti ihmisiä hauskalla sirkutuksellaan.
Sannoihin rakennettiin myöskin usein eteinen eli porstua, jossa
ei ollut ollenkaan välikattoa eikä aina neljää seinääkään, vaan oli
sen toinen sivu seinaton.
Se tehtiin aikaisemmin hirsistä, mutta
myöhemmin laudoista. Siinä säilytettiin loukut ja lihdat sekä osa
saunan lämmitystä varten varatuista polttopuistakin.
Lämpimänä
vuodenaikana riisuivat siihen vaatteensa kauempaa tulleet kylpyvieraat. Kun jokaisessa kylässä oli jonkun talon sauna sellaisessa
asemassa, että useimmat kylän saunattornista rnökkiläisista kävivät
siinä kylpömässä, niin muodostui tämä porstua sellaiseksi juttutuvaksi, johon kaikki miehenpuoli jäi _jaarittelemaan viikon varrella tapahtuneista asioista. Tällainen ,istunto venyi toisinaan lähelle puolta yötä, kun ei ollut saunakahveellekaan mitään kiirettä,
sillä talon puolesta pidettiin huolta siitä, että haarikassa oli kaljaa
kielen kostulkkee'ksi. Kun itse saunasta oli käytännössä sellainen
saantö, ettei siellä saanut käytökseen sekaantua mitään vallattomuutta, ja sanottiin että. sauna on pidettävä yhtä pyhänä kuin kirkkokin, niin vallitsi tämä samainen sääntö myöskin tässä porstuassa,
joten keskustelu siinä oli snvoa, joskin leikkipuheille annettiin tuntuvasti tilaa.
Sellainen oli pääpiirteissään se lounais-harrialainen sauna, jonka
edustajia vielä on paljon, mutta jotka vähitellen häviävät uloslämpiävien saunojen tieltä.
Saunassa käyminen oli järjestetty mikali mahdollista siten, että
ensin menivät miehet, ja joku naisista, palvelus tyttö tai emäntä, kuka
. paraiten jouti, meni sinne vain vaatteet pääJllä pesemään miesten
pään ja seljän. Tällaista jakoa ei kuitenkaan noudatettu läheskaari
aina, Kun esim. joku mäkitupalainen saapui saunalle ja siellä sattui olemaan tilaa vapaana, niin hän meni yhdessä kylpömaan, ja
jos hänellä oli lapsiakin mukana, niin yhdessä he niitä hoitelivat.
Eri ryhmiä rnuodosteltiin vain silloin, kun se helposti kävi päinsä,
mutta tarpeen vaatiessa mentiin samaan loylyyn kenen kanssa tahansa. Mitään ehdottoman jyrkkää rajaa ei siinä suhteessa pidetty.
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Mutta
sita entisaikaista
saunaa käytettiin
moniin muihinkin
tarkoituksiin
kuin pelkkään kylpömiseen.
Edellä tuli jo mainituksi,
miten siinä saunan penkillä hivutettiin
sairaita.
Kylässä tai ainakin naapurikylässä
oli joku sellainen naisihminen, naimaton tai naimisissa oleva, joka oli harjoitellut
hierontaa,
ja kun joku hommasi
saunan lämpimäksi
tällaisen hierojan vastaanottamiseksi,
niin usein
siinä sitten yksintein
hierottiin
useampiakin.
joskus sattui, että
hierojan jäLkeen saapui samaile lämmitykselle
vielä eräs toinenkin
ammattilainen,
nim. kuppari,
joka taasen palveli hänen apuaan
tarvitsevia.
Toisinaan suoritti sama henkilö nämä molemmatkiri
toimitukset.
Samaan
"lää'keti,eteelliseen"
sarjaan voisimme lukea
vielä senkin toimituksen,
että joku poppamuija
saunassa kylvötti
pelastyneita
lapsia tai sellaisia, joilta joku pahansuopa
oli noituudellaan saanut riistetyksi levon ja rauhan.
Saunaan vietiin myöskin sellaiset lapset, joiden seljässä luuloteltiin olevan harjaksia.
Niidenkin poistamiseen tarvittiin jo'ku erityinen muija, eivätkä ne lähteneet pelkä,uä pomiloittemisella
(manauksella),
vaan tehtiin erityinen taikina, jolla lapsen selkä ensin peitettiin,
ja sitten vasta
loitsut luettiin kun taikinaa pois kylvötettiin.
ja sitten se vihalaissauna, jolla reumatismia
parannettiin,
sekin oli läakitsemistä,
joka toimitettiin
saunassa.
Metsästä tuotiin muurahaispesää,
josta
laitettiin amrnekylpyja,
pantiin sitä vaatteeseen käärittynä
kiukaalle
tai kylvöniin
siitä nousseessa löylyssä j.n.e.
Mutta ei yksistään tuo löyly, jota niin moneen tarkoitukseen
tarvittiin,
vaan vieläpä saunan sauhu'kin palveli ihmisiä omalla tavallaan.
Kun oli tarkoitus säilyttää eläinten lihoja pitemmän aikaa,
niin ne saunan parvessa sauhutettiin.
Vieläkin on käytännössä
sauhupalvissa
ollut siankinkku,
jota muutamat
pitävät
herkuista
parhaana.
ja kun paidarrkaulukseen
y.m. vaatteisiin
ilmaantui
"sopimattomia
asukkaita",
niin saunaan ne vietiin, asetettiin kiukaan kohdalle parhaaseen
sauhun syöksyyn, ja niin vapauduttiin
noista kiusallisista
loiseläimistä.
Mallassaunalla
kitys maakuntamme
toisinaan ulottuneet

on entisinä aikoina ollut hyvinkin
suuri merelämässä, niin suuri, että sen vaikutukset
ovat
kauaksi sukupolvien
pituisiin aikoihin, vaikka
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er Itse maltaiden
teko näin mikään erikoinen toimitus ollut.
Kun
sahtiin sekä jokapäiväiseen
kaljaan tarvittavat
maltaat olivat lioitetut haa'leassa vedessä niin kauan, että ne tulivat itusuulle, ja olivat siis tarpeeksi imeltyneet, niin silloin ne vietiin saunan pa'f'veen
kuivamaan.
Saunassa pidettiin
silloin hiljaista tulta noin parin
vuorokauden
ajan.
Maltaita tehtiin tavallisesti kaksi kertaa vuodessa, syiksyl'lä ja keväällä, ja aina kun jonkun talon saunassa oli
maltaat kuivumassa, kokoontuivat
kylän nuoret sinne iltaansa viettämään.
Ohjelma tällaisissa "iltamissa"
oli hyvinkin
vaatimaton,
mutta siitä huolimatta
viihtyivät
nuoret niissä aina pilkku tunneille
asti. Yritettiin va'lita itselleen elämänkumppania
tulevia aikoja varten. Eräs mal'lassaunassa mukana ollut vanhus oli omasta puolestaan sitä mieltä, että useimmat "alemman"
kansan avioliitot olivat
peräisin juuri ma'llassaunoista.')
Syksyisillä
mailassa unoilla käytettiin
myöskin
"ra vin tolaa" ,
kuten nykyisissäkiri
huvitilaisuuksissa
on tapana.
Pojat kantoivat
kylän pelloi'lta ja puutarhoista
saunaan nauriita,
räätiköitä,
ome1) Eräs toinen mies kertoi, että hän oli kerran renkipoikana
sellaisessa
talossa, jossa isäntä oai 'luvannut tyttärensä emännäJksi eräälle naapurikyilan taloltisen pojalle. Mutta tytär oli valinnyt myöskin itse sulhasen itselleen s~masta naapurikylasca.
Isäntä tiesi tämän ja siksi pita hän tytärtään ankaran
valvonnan aJaisena. TuE sitten maJ.lassauna omaan taloon, ja tytär pyysi harta asti päästä mukaan.
Isäntä antoikin Iuv an, mutta käslki renkipoikansa pitämään vahtia, jos se tytön oma va'litsema talollisen poika tulee sinne, ja jos
tulee, niin siNoin piti hänen mennä heti siitä isannalle ilmoittamaao.
Poika
tuli, ja tytär meni heti kuiskuttelemaan jotakin hänen korvaansa.
Silloin poika
kutsui renki pojan kanssaan ulos saunasta, tyttökin
seurasi mukana, ja täällä
otti poika viinapuldon taskustaan, tarjosi siitä renkipojadle ja pyysi, ettei hän
menisi isannalle mitään puhumaan.
Jos hän tähän suostuisi, saisi hän koko
pu'llon
ha!1rtuunsa. Renkipoika
suostui, ja nuor ipar i poistui ornidle teilleen,
mutta renkipoika ryyppäsi irsensa heti täyshurnalaan ja nukkui saunan lavon
alla aamuun asti. Pian tämän jäJkeen vihittiin tyttö isänsä valitseman miehen
vaimoksi.
Taman mallassauna-yön
tapahtumat
kantauruivcr
myöskin aviomiehen kuuluvil'le ja myöhemmin sai hän epäämättömän todistulksen siitä, että
tyttö oli ennen hänelle tuloaan seurustellut jonkun toisen .kanssa, ja niin heidän avioliittonsa meni kokonaan piloille.
Murheeliisin mielin sai tyttö sitten
koko ikänsä muistelJa tuolta yötä, jolloin hänkin pääsi mallassaunable ja jolloin
hän sitten sortui viettelijän uhriksi.
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noita, vieläpä perunoitakiri.
Näitä sitten paistettiin saunan pesässä
ja niiden syöntiin oli kaikilla yhtäläiset oikeudet.
Muutamat isäntämiehet pitivät vahtiakin
puutarhoistaan
niina öinä, jolloin
tiesivät kylässä majlassaunan
olevan.
Sitä tapahtui varsinkin
sellaisissa taloissa, joiden puutarhoissa
oli makeimrnat
omenat.')
Myöskin
pellavien
puhdistus
~oimitett.iin alkuasteillaan
saunassa.
Siellä ne loukutettiin
ja lihdattiin.
Kun pellavat oli lioitettu vedessä ja sieltä otettu kedolle kuivumaan,
niin ne kerättiin
kimppuihin,
jotka sitten säilytettiin
syksysateilta
suojatussa paikassa siksi, kunnes kaikki kesäkiireet olivat loppuneet.
Silloin vietiin pel'lavat saunaan,kimput
asetettiin pystyyn saunan parveen ja
niiden siteet aukaistiin.
Nyt lämmitettiin
saunaa
niin kauan, että
pellavat hyvin kuivuivat.
Silloin alkoi loukutus, jonka tarkoituksena oli peldavankuitujen
sisäUä olevien luurnaisten ainesten murtaminen ja poistaminen.
Loukutus oli miesten tehtäviä.
Tämä työ
aloitettiin
hyvin varhain, usein jo klo 1-2 ajoissa yöllä.
Päivän
tultua lopetettiin
työ, tultiin suurukselle ja mentiin sitten päiväksi
ulkotöihin.
Mutta jos oli sateinen ilma, silloin loukutettiin
'koko
palva.
Niin kauan kuin loukutusta
kesti, poltettiin
saunassa joka
ilta pesäilinen puita, että sauna ja pellavat
pysyivät
lämpiminä.
Kylminä ollen ei niistä oikein helposti nuo luut eli päistäreet
irtaantuneetkaari.
Loukutukseen
ottivat
osaa kaikki talon miehet
sekä talon maalla asuvat torpparit.
Joskus kutsuttiin
myöskin kylän -rsellisiä avuksi tällaiseen työhön.
Loukutuksessa
o'ltiin yleensä hyvin ahkeria, mutta kuitenkin
oli ~enai'kuinen' kansanhuumori
loukkujen
loriksotuksesta
keksinyt
seuraavia sanelrnia: Renkin laukku sanoo: "Saa sen kun saa, saa,
saa, Jaa. Saa sen kun saa, saa, saa, saa".
Mutta isännän laukku
sanoo: "Kaks sattaa tott' hättää, kaks sattaa tott' hättää".
Rengin loukun sanonta lausutniin hyvin pitkaveteisesti,
kun taasen isännän laukun sanonta kerrotniin mahdollisimman
nopeassa tahdissa.
1) Niinpä kerrotaan
vieläkin esim. Linikk alan kylästä sellainen tapaus"
että kun pojat menivät omenoita hakemaan, niin isäntä vahtipaikaltaan
heillehuusi: "Katsokaa suurempia!"
Pojat kyl'la tä.l'löin jättivät sekä suuret että pienet, kun havaitsivat isännän olevan valveilla.
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Nuo "kaksi sataa" tarkoittivat niitä sormauksia, jollaisen loukutraja aina yhdellä kerralla otti käteensä. Loukun viereen kerääntyi
pellavan kuitujen sisä'llä olevia luita eli päistäreitä, jotka korjattiin ulos saunan seinyksille tai käytettiin teiden ja polkujen taytteiksi. Kun niiden mukana varisi vähan oikeita pellavankuitujakin, niin jotkut niistä yrittivät tehdä köysiä. Sanottiin eraan saituruudestaan tunnetun talon vanhan isännän niistä kierrelleen hevosten riimunvarsia niin, että niitä oli talon vintissä varastossa
kokonainen pelukopallinen, mutta ukko vain yhä kantoi uusia paistäreitä pirttiin naisväen suureksi harmiksi ja kierteli yhä uusia riirnunvarsia.

Loukutuksen jälkeen toimitettiin pellavien lihtaus, joka kuului naisväen tehtäviin.
Sen tarkoituksena oli poistaa viimeisetkin
paistaneet pel1avista. Siksi olikin lihta tiiviimpaä rakennetta kuin
Ioukku, ja siinä oli ohuet raudat sekä sivulaudoissa että kannessa.
Lihtausta varten lämmitettiin pellavat uudelleen saunan parvessa.
Lihtaus aloitettiin myöskin hyvin aikaisin aamulla. Kun siihen työhön 'kerättiin melkein kaikki kylän irtaimeen väestöön kuuluvat
naiset, niin ei lihtausta järjestetty juuri koskaan kahteen taloon samaksi päiväksi. - Lihtaussauna oli paikka, jossa kylän asiat pohdittiin, ihmiset arvosteltiin ja tuomiot langetettiin.
Niissä "istunnoissa" saivat naimisiin aikovatkiri kuulla, ovatko he tehneet hyviä
tai huonoja naimiskauppoja.
Tällaiset arvostelut eivät aina olleet
ihan yksimielisiä, mutta mitä korkeammalle erimielisyyksien synriyttama suukopu kohosi, sitä vilkkaammin liikkuivat lihtojen kannet ja jupakka päättyi tavallisesti siihen, että "keskustelu pidettiin
vastauksena kysymykseen".")
1) Humppilan
TaipaleeJla kerran lihtasaunan : aattona veivat kauempaa
tulleet akat lihtansa saunan lavon alle, aikoen yöpyä saunaan, kun ensin olisivat käyneet talossa ehroolliselia.
Mutta heidän talossa ollessaan sitoi eräs vallaton poika mustaa lankaa erään lihdan kanteen, pujotti sen siteen lavan lattian
läpitse ja räppänästä ulos. Kun akat tulivat saunaan nukkumaan,
rupesi tuo
poika saunan ukkopuolella Jankansa avulla lihtaa käyttämään.
Akat ottivat
päreeseen tulta ja tarkastivt, mitä se sejlainen loksotus siella lavan alla oli.
Mutta eivät he tuota pientä, mustaa lankaa huomanneet ja niin he kalfistuivat uudestaan levolle.
Mutta kun tuo sama temppu uudistui toisen kerran,
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Talkkuna
eli pJepo, piimävelli, on ollut maakunnassamme
hyvin yleisesti käytetty
kesäruoka.
Saunanparvessa
kuivattiin
nekin
kaurat, joista talkkunajauhot
jauhettiin,
kun ne ensin oli keitetty
kypsiksi.
Saunanparvessa
niinikään
kuivattiin
kaikki kotona kasvatetut tupakat.
Kun ne syiksyllä rässättiin nelikoon ja vietiin saunanparveen
hautumaan
ja kuivamaan.
niin siellä sitä ne'likkoa sitten säilytettiin
niin kauan kuin siinä tupakeita
piisasi, ja sinne se
tyhjä nelikokin sitten jäi odottamaan
seuraavan syksyn satoa.
Sauna oli, niinkuin jo mainittu,
vanhaisempina
aikoina, savupirtin aikakaudella,
myöskin asuntona.
Kun sitten ruvettiin rakentamaan erityisiä asuinhuoneita.
niin, kuten kerrotaan,
eivät muutamat vanhukset muuttaneet
näihin uusiin rakennuksiin,
vaan jäivät edelleenkin saunaan asumaan loppuiäkseen.
Mutta myöhemmällä ajalla, jolloin jo eri rakennuksissa
asuttiin, mutta kuitenkin
vietiin saunaan sellaisia vanhuksia,
jotka tuvassa näyttivät
olevan
nuorempien
tiellä, niin kyllä heiltä kohosi montakin
huokausta,
kun
siellä
yksinäisyydessään
mietiskelivät
kohtalonsa
kovuutta.
Tällainen kohtalo tuli useimmiten kunnan hoidossa olevien, n.s. ruotilaisten osaksi, mutta löytyi kyllä sellaisia talon tai torpan haltioita,
jotka
siihen
määrään
unhoittivat
velvollisuutensa
vanhempiaan
kohtaan,
että siirsivät isänsä tai äitinsä saunaan asumaan, kun ei
hänestä ollut enää mitään hyötyä talon askareissa.
Saunassa asui
toisinaan myöskin joku perhe, joka maailman murjomana
oli joutunut
sellaiseen
asemaan, ettei sillä muualla ollut kattoa päänsä
päälle.
Saunassa on ensi kerran nähnyt päivänvalon
moni vielä elossa
oleva
ihminen,
sellainenkin,
joka nykyisessä
yhteiskuntaelämässämme on verrattain
tärkeissä johtavissa asemissa.
Saunan nokiset seinät ovat hänen silmiinsä ensinnä siintaneet, ja sirkkojen laulu
on myötäillyt
hänen ensimmäisiä äännäJhdyksiään.
- Sauna on ottanut pimeään ja nokiseen suojaansa monta sellaista poikaa ja tyttöä, jotka eivät syystä tai toisesta ole muualla saaneet tilaisuutta
silloin eivät akat enää tohtinect ruveta sen syita tutkimaan, vaan pakenivat
peljästyksissään talon pirttiin, eivifnkä he sielläkään sinä yönä kunnollisesti nukkuneet.
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viettäa yhdessä lauantai-iltaansa.
Perästäpäin
sitten kyllä monikin tyttö toivoi, ettei tuota saunaa olisi silloin lainkaan ollut, mutta
vähän myöhemmin
hän kyllä taasen sen tarpeellisuuden
tunnustikin, kun hän sinne jälleen palasi, vaikka nyt kokonaan toisissa olosuhteissa.
Ja lopuksi: Niin moniaalla taholla kuin esivanhempaimme
aikana asustikin haltioita, niin niiden tkeskeisin olin paikka oli kuitenkin sauna.
Sieltä ne öisin tekivät retkeilyjä talon muihin rakennuksiin, varjellen taloa kaikilta vaaroilta ja vahingoilta,
samalla
myöskin varoitellen
asukkaita jumalattomasta
elämästä.")
Niin,
sauna
on liittynyt
kansamme jokapäiväiseen
niin monella eri tavalla, että sen menneisyyttä
muistellessa
asettaa saunan ihan etualalle kaikista muista rakennuksista.

elämään
voimme

] uho Rantanen.
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Tammelan asutuskysymyksiä.
Kirj.

maist.

Eino Rinne.

Etelä- Hämeen
esihistoriallinen
asutus 'levisi V ana ja veden ja
Hauhon
reittejä ylöspäin ulottuen pakanuudenajan
[opulla kaarevana vyöhy'kkeenä Lempäälästä
Lopelle ja Tuulokseen saakka; sitäpaitsi
tapaamme
kiinteätä
väestöä Päijänteen
rannoilla.
Mutta
ensinmainitun
seudun lounaispuolelle
jää laaja alue, joka käsittää
paitsi
nykyisiä Someron, Somerniernen,
Ypäjän, Humppilan,
Jokioisten,
Koijärven,
Forssan, Tammelan
ja Rengon pitäjiä myös
Urjalan, Kalvolan, Hattulan
ja Lopen nykyjäänkin
harvaan asutut
takamaat.
Koko tältä alueelta on tuluskiviä lukuunottamatta
töä, kaikki

saatu

vain -viisi rautakauden

Tammelasta.

Yksi niistä

lainen raha (H a c k m a n, Die ältere
Finnland I, s. 263 ja seur.); se kuuluu
kauteen,

jolloin turkistenpyytäjät

tiin rastiin

riistarikkaassa

vielä
pysyväisesti
neljä ovat miekan

on roomaEisenzeit in
tuohon erä-

samoilivat

maassamme

löy-

ris-

asettumatta

sisämaahan
asumaan.
säilä, joka on sijoitettava

Muut
kan-

sainvaellusaikaan,
kaksi leveäruotoista,
vaaröntä
keihästä sekä yksi väkäkeihäs,
jotka kaikki niinTammelan Riihlvalkamasta löydetty
väkäkeihäs

ikään ovat tuon ajan tyyppiä.")
Siitäkään huolimatta,
että ne sijaitsevat pitäjän historiallisessa

1) Vakakeihaasta, joka on vasta viime syksyna löydetty eikä ollut vielä
Kansallismuseon luetteloissa, on maist, E. Aaltonen ilmoittanut
minulle.

112
keskuksessa, ne tuskin ovat asutuslöytöjä,
vaan on Tammela tytärpitajineen
kautta
koko
myöhemmän
rautakauden
kuulunut
sydänhämäläisten
erämaa-alueeseen,
joka etelässä vuorostaan
rajoittui varsinais-suomalaisten
nautintomaihin.
Juuri kansainvaellusajalla oli Hämeen asutus hyvin ekstensiivistä.
Sen ekspansioni
loi Karjalan ensimmäisen rautakautisen
asutuskerroksen,
ja kalmistolöytöjä on paikoilta, jotka vielä keskiajalla olivat erämaata
(esim.
Heinolan Paaso); sama on laita hajallisten eränkävijäin
muistojen,
joita taliöin tavataan
laajemmalla
alueella kuin viikinkiajalla.
jolloin asutus kasvoi enemmän tiheydessä kuin laajuudessa.
Viikinkikausi ja ristiretkien
aika ovatkin Tammelassa
aivan löydöttömiä,
ja pitäjä kuuluu siihen melkoiseen osaan maatamme, joka keskiajan
hämärän
peittoori verhoutuneina
vuosisatoina
voitettiin
viljelykselle. Näin ollen ei ole ihme, että Tammelan asutuksen alkuperä on
jäänyt tyydyttävästi
selvittamatta.
Seuraavassa
on tarkoitus esittää muutamia tätä koskevia näkökohtia.
On ensinnäkin huomattava,
että keskiajalla ja uuden ajan alussa
nämä seudut esiintyvät Portaan pitajan nimellä, ja että Porras on
itäisin kylä Tammelassa
ja sijaitsee ikivanhan
Turun-Hämeenlinnan
tien varrella, tien, joka tääLlä kulki vielä r yoo-Iuvulla niin
autioiden seutujen halki, että siellä (todennäköisesti
Lietsassa ja Someron Lahdessa) täytyi pitaa erikoisesti palkattuja
neljannysmiehia
kyyditsemista
ja majatalonpitoa
varten
(Vo i 0 n maa,
Suomen
maantiet, s. 57). Maantiet ovat useasti levittaneet
asutusta ympärilleen siten, etta autioille taipaleille on perustettu rnajataioja,
joiden viereen on vähiteJllen kasvanut talonpoikaiskyla;
mainjttakoon
vain Maunu Tavastin perustama
Vahvajärven
majatalo SysmänMikkelin tiellä ja r öoo-luvulla Kyröskankaan tielle muodostuneet
yhdyskunnat
(P 0 r t h a n, Beskrifning
öfver vägarne i Finland,
§§ I9, 3 I). Voi 0 n maa on osoittanut (Kruunun asutustoiminnasta keskiajalla, Hist. Aikakauskirja
I923, ss. 122, I23), että nimenomaan
varhaisimpana
keskiaikana
täUätavoin
perustettiin
teiden varsille nimismiestaloja.
Turun-Hämeenlinnan
maantie on
tietysti
keskiajaha
eikä esihistorialliselta
ajalta, mutta voi hyvin
arvella sen tulleen käytäntöön
pian toisen risti retken jälkeen, jol-
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lain hämäläisten täytyi uudistaa vanhat unhoon jääneet suhteensa
Lounais-Suomeen päin. Rengon kirkon (ainakin sen sakariston), joka
on aivan muinaislöydöttömässä seudussa, mutta kyseessäolevan maantien varrella, 'On arveltu olevan r zoo-luvulta (Kaikuja Hämeestä
VIII, s- 249). Rengasta tunnetaan tosin muinaissuomalainen käräjämäki (T a l l g re n, Suomen kiinteät muinaisjaannökset, s. 85),
mutta se on aivan Janakkalan rajalla, ja pitäjän asutus on yleensä
nuorempaa 'kuin Tammelan, sillä sinne siirretään vasta keskiajan
loppupuolella väestöä Länsi-Suomesta (V '0 io n maa n äskenmainittu kirjoitus, s. I I2), ja vielä v. I507 portaalaiset ja teurolaiset
riitelevät Rengonrnaasta
("regg'On ma"; H a u sen, Bidrag I, s.
I42). Tekisi mieli olettaa, että Rengon kirkon seutu ja Portaan
kyilä ovat tuollaisia Ruotsin vallan toimesta perustettuja etappiasemia vast'i'kään käytäntöön tulleen maantien varre'[le. Tammelassa olisi asutus siis levinnyt idästä länteen, mihin viittaa sekin,
että k-ok-o 'lounaishämäläisen alueen vanhimmat kirkonsijat ovat
Tammelan itäpää'&sä, Portaassa ja Saaressa, mikä tuntuisi omituiselta, jos asutus 'Olisi edennyt Loimijokea ylöspäin.
Vesireitit johtavat meitä samoille suunnilie kuin maan tietkin :
Kalvolan
Kanajarvi,
josta vedet virtaavat Tammelaan päin,
on vain pari 'kilometriä Hepolammista,
joka laskee Renkajärveen Luurilan kyian kohdalla.
Luurilasta on .löydetty aarrekätkö, joka sisältää suuren joukon rahoja, niin että se niiden avulla
on voitu dateerata r ozo-luvulle (N'O r dm a n, Anglo-Saxon coins
found in Finland, s. 14). Katkolöytö ei tosin sinänsä todista asutusta, mutta kun lähimpiin kalmistoihin Hattulan Ihalempissä tai
J anakkailassa Kernaalan järven rannalla, mihin Renkajärvi laskee,
on siksi pitkarnarka, on varmaan lähempänäkin täytynyt olla kiinteätä väestöä. Kanajärvestä vähän alaspäin, mainitun reitin varrella Tammelan 'koil'lisrajalla on Kuuslammen ja Teuron kylät.
Näiden sekä Lurrkaan kylän ja kahden Mustialan talon ylapuolella
on vanhimmassa maakirjassa otsake "Teuros fierdung i Lehijäl'vi
sockn", ja Hykkilan kylä on merkitty suorastaan kuuluvaksi Merven neljänneskuntaan Hattulassa (Valtionarkisto 3668; vert. V'O i'0 no.
maa, Muinaishistoriallinen Häme, Kaikuja Hämeestä VIII, s. 25).
8

114
Nuo Lehijärven

neljänneskuntaan

lasketut

Tammelan

kylät olivat

v.

1539 aivan pieniä ja todennäköisesti
myös nuoria.
Myöskin Lopen
[antisetnpi, Rengon halki kulkeva reitti tulee lähelle Portaan vesiä,'
mutta kun asutus tääJllä on myöhäistä, olisi lähinna Hartula se pitäjä, josta tällä suunnalla on asutuksen juuria etsittävä.
Kaikkea
tätä
vastaan ei painane paljoakaan
pari Huittisiin
viittaavaa
nimeä:
Portaan
hallintopitäjästä
toisinaan kaytetty
Loimo-nimitys
ja Loienon kulmakunta
aivan itäisellä takamaaseudulla.
Koko Loimijoen varsi (Ypäjän ja Jokioisten
pitäjät)
oli
tosin
r yoo-Iuvulla
viljeltyä muodostaen
Jokioisten
neljänneskunnan;
Tammelan
neljänneksessä
oli sildoin jo - joskin pieninä
- nykyiset Tammelan
kylät.
Mutta Loimaan seudun asutus on
varsin nuorta: Loimaalta on kaksi, Alastarosta
ja Punkalaitumelta
yksi, Mellilästä, Metsämaasta, Vampulasta ei ole yhtään ihajalöytöä
rautakaudelta
ja kiinteät löydöt puuttuvat
kokonaan.
Myöskään
Urjalasta
ei tarnmelaisten
esi-isiä pitäisi hakea:
sinne ei vie rnicaan vesiteitä eikä vanhoja maanteitä,
ja asutus vä[isella alueella on varsin nuorta, uudella ajalla muodostunutta.
700luvulta aina r j oo-luvulle asti kestää meille tuntemattomista
syistä
pysähdystilaa,
jopa taantumista
Urjalan varhain alkaneessa asu otamisessa; vielä ensimmäisessä maakirjassa
on pitäjän alueella vain
49 savua ja eteläisimmät kylät ovat Menonen sekä Humppilan
Koivisto (Valtionarkisto
3668).
Samoin olisi taipuvainen
kieltämään
kalvolaisilta
kaiken osuuden Lounais-Hämeen
asuttamisessa,
mutta
on syytä olla varovainen,
kunnes on tulkittu tuo merkillinen asiakirja (H a u sen,
Bidrag 1, s. I32), joka kertoo,
että Kaukjärven, Järvenpään,
Kuuston ja Sammalen kylät maksoivat
veroa
Kalvoiaan
("dömdes
kaluolabo sin skat igen - som til förende
haffuer
varit").
Tammelasta
etelään päin taas levisi autio erämaa, joten tammelaisten
tärkeimpänä,
kenties ainoana emäasutuksena on pidettävä
Hämeen sydänseutua
suurten järvien ympärillä;
mitkä kylät täällä lähinnä tulevat kysymykseen,
jäänee nimitutkimuksen osoitertavaksi.

Piirteitä tammelaisesta kyläyhteiskunnasta viime vuosisadan keskivaiheilla.
Kirj. maist. Eino Rinne.
Monissa Tammelan kylissä oli viime vuosisadan keskivaiheilla
isojako käyty, mutta sen uudistus oli yielä kaikkialla suorittamatta,
niin että kylät olivat rauhassa saaneet säilyttää ikivanhan ulkonäkönsä.
Mäentöyräällä tai harjanteella kylän vainioiden keskellä
, kohosi taaja rykelma harmaita rakennuksia.
Siellä näkyivät umpikartanoiksi rakennetut talot, jotka olivat usein sijoitetut niin läheHe
toisiaan, että räystäät ottivat yhteen ja vaivoin ihminen mahtui
välistä kulkemaan] esim. Lunkaan Hokka ja Pietilä sekä Mäblä ja
Jaakkola); toisinaan jäi juuri tilaa tapolle, tupakkamaalle ja muutamalle karviaismarjapensaalle.
Paitsi riihiä olivat lukuisat aitat
yksinään pitkin maantienvartta, ja tulenvaaran vuoksi sijoitettiin
myös saunat erilleen. Portaassa olivat harjun puolella olevain talojen saunat harjulla, pellon puolella olevain pellon reunassa. Lunkaassa ja Riihivalkamassa olivat saunat maantien vierellä.
'Rakennuk;ia
oli suuri joukko.
Oheenliitetyistä piirustuksista
näemme, että yleisesti käytettiin kahta asuinrakennus ta, joista toinen
oli maantien suuntainen, toinen poikittainen.
Molemmissa kuvatuissa Lunkaan taloissa oltiin lisäksi nykyajan silmillä katsoen niin
epäkäytännöllisiä, että asuinpirtti ja pakaritupa olivat eri katon
alla. Ruoka oli tällöin talvella aina kannettava pihan yli asutulle
puolelle, sillä pakari oli niin kylmä, ettei siellä kukaan tarjennut

,
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syödä.
Mutta pakari olikin saanut keittiön tehtävän vasta myöhemmin: vanhempaan aikaan siellä vain lämmitettiin eläinten juotava ja 'keitettiin viina, ja ruoka valmistettiin asuinpirtissä avoimessa
takassa.
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Lunkaan Hokka 187o-luvulIa.
Oikeaan yläsyrjään merkityt vilja- ja muorinaitta
olivat todellisuudessa
kauempana, ehkä n. 15 rntr. saunasta.
Piimakarnari oli a-kerroksincn.
Tallin
Ja rehuladon välinen vaja oli nimenomaan kaluvaja.
Ruumcnkoppi
ja 2 riihironttia eivät näy ·kartassa. - Kartat
piirtänyt
puhtaaksi rakennusmest.
K.
Lekkala.
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Kamari oli pyhitetty isännälle ja emännälle ja pienille lapsille,
mutta pojat ja tyttäret nukkuivat palvelusväen kanssa talon keskipisteessä pirtissä, missä kaikki askareetkin suoritettiin ja mihin kaikki
mestarit, kulkukauppiaat ja kerjäläiset majoitettiin. Eikä siinä kyllin: sänkyjen alustat oli niiden jalkoihin sidotuilla häkeillä erotettu
muusta lattiasta kanojen talviasunnoksi, joka ruokottiin vain jouluksi
ja keväisin, jolloin kanat siirrettiin piahtoon.
Siellä alkoi kukko
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Vilja-aitta,

kala-aitta

Lunkaan Nissilä.
ja 2 riihironttia eivät käy kartassa.

kiekua kahden aikaan aamulla, mutta siihen 'oli kyllä totuttu. Muut
elukat toki pidettiin piahtoissaan, mutta vanhempaan aikaan suontettiin lahtaus ja hevosten kengityskin pirtissä.
Mutta kun tuli perhejuhlat tai lukuset, niin ei pirtti riittänytkään. Silloin tarvittiin toista rakennusta - salia tai vähäätupaa tai
miksi sitä kutsuttiinkaan - joka jo sisustuksensakin puolesta edusti
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erilaista, myöhemmin herraskartanoista
talonpoikaistaloihin
tunkeutunutta kulttuuria.
Siellä oli peltillä suljettava tiilimuuri, ja
irtonaisia huonekaluja, joita pirtissä oli vain pöytätuoli (pöydän
edessä oleva irtonainen penkki), oli siellä useata lajia, esim. Nissilässä kaksi sohvaa, karrnituoleja, "senkki"· ja pöytä, Hokalla sekä
vähässätuvassa että ylistuvassa kaappeja, itse tehtyjä tuoleja ja maalatut pöydät. Silti kiersi niitäkin penkit yltympäri. Kahdessa muis-

arvan

BB

"Yhteinen

huone"

o

Riihivalkaman
Markkula 1870-luvulla.
rakennettiin sikolätin taakse. Oikealla
portit olivat n.s. jalkaportteja.

sivustalla

olevat

titiedon mukaan kuvatuista taloista näemme erikoisen ylistuvan,
joka muodostaa toisen kerroksen; Hokalla oli kamaririkin yläpuolella erikoinen vinttikamari, jossa nuori väki asui kesällä. Niissäkin
oli muurit, muttei niitä lämmitetty talvella. Tällaisia kaksikerroksisia rakennuksia on vielä nähtävänä esim. Portaan Syrjäiässä ja Intalassa. Vaikka toisessa päässä oli vain yksi kerros, oli ikatro kuiten-
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kin samalla tasolla, sillä päällekkäin
olevat huoneet olivat paljon
matalampia
ja pakarin puolella ulottui viritti räystään alapuolellekino Hokalla näemme vielä uudentuvan,
joka nimestään päättäen
oli rakennettu
myöhemmin, jolloin oli jo uskallettu vanha umpikartano sen syrjästä jättää avoimeksi.
Täällä asui vaari ja muori, ja
se edustaa siis sellaisenaan määrättyä
taloori kuuluvaa rakennusta,
jollaisen näemme Riihivaikaman
Markkulassakin.
Ulkohuonerakennukset
olivat luonnollisesti
huonompia:
ne olivat
harmaita
- puustelleissakin,
missä päärakennuksen
tuli olla

Portaan

Intalan

päärakennus_.

maalattu - ja matalia, paitsi missä oli Iuhtiaitta,
kuten Nissi-lässä,
eikä niissä ollut lasi-ikkunoita.
Niitä
erotti toisistaan vajat, joissa
säilytettiin
halkoja tai työkaluja taikka pidettiin sikoja syötteillä,
taikka joihin ajettiin sonta piahton ja tallin luukuista.
Vanhempaan aikaan navetta vain muutaman
kerran talvessa puhdistettiin.
ja silloin ajettiin karja ulos ja sontareet sisään.
Hokalla näyttää
olleen erikoinen härkäpiahto,
jossa ei kuitenkaan
enää r 870-luvulla
ollut härkiä, vaikka se vielä «antoi vanhaa nimeänsä.
Toisilla oli
mullipiahto ja Nissilässä sikolattikin,
Nissilässä näemme lisäksi rän-
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nin, jossa elukkain juomavesi l:?mmitettiin ja olut valm.stcttiin
ja
ennen kotipolton kieltoa viina keitettiin.
Sillä oli siis samoja tehtäviä kuin pakarillakin,
mistä syystä ei sitä joka talossa tavattukaari.
Aittoja oli useita.
Nissilässä säilytettiin
kellarissa perunat,
nauriit ja räätikät
sekä juomat, ja siellä pidettiin
maitotaloutta.
Piian vaatteet olivat luhdissa ja isäntäväen
tuvan vinnillä, jonne
myöskin viinat oli kätketty.
Leipiä varten oli oma aittansa, toinen
viljaa varten ja kolmas kaloille ja suolalle.
Hokalla oli erikoinen
piimäkamari,
ja aitassa asuinrakennuksen
ramppia vastapäätä
sai-

Piirros

Kallion Mattilan talon pihalta.
valokuvan mukaan vuodelta

1912.

lytettiin työkaluja.
Sitäpaitsi tien taakse oli sijoitettu liha- ja kalasekä vilja-aitta ja kauemmas ruumenkopp],
missä pidettiin ruumenia
ja tamppuja.
187o-lukua
koskevissa piirustuksissa
näemme kaikkialla
"yhteisen
kamarin",
mutta se oli silloin aivan uusi laitos;
eraan
kiertokoulunopettajan
kerrotaan
sitä Riihivalkamassa
ensin
vaatineen rakentamaan.
Umpikartanon
täytyi olla lujasti varustettu susia vastaan, jotka
olivat niin nälkäisiä ja rohkeita, että veivät lampaan pirtin eteisestä ja mätien seinähirsien altakin väliin kaivautuivat
piahtoihin,
joiden soukat luukut oli täytynyt
sisäpuolelta
varustaa
poikki-
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puiJla. Niinpä olikin korkea lautaportti
aina yöllä salvassa.
Usein
sen yli kulki rakennusrivin
katto; olipa sen paallekin joskus luhti
rakennettu.
Korkeintaan
kaksi jalkaporttia
ja kaksi ajoporttia
johti pihaan, toiset niistä pellolta, toiset
maantieltä.
Toisinaan
tultiin portista vajaan, josta pääsi pihan molempiin
osiin: väenpihaan ja karjapihaan.
Riihivalkamassa
erotti hirsiaita näitä toisistaan, ja Lunkaan Mattilassa oli väliin rakennettu
sauna ja pakari,

Kallion Ryhdän porttikäytävä.

mutta tavallisesti lyötiin vain riukuaita
kesän ajaksi pihan poikki.
Sen keskelle tehtiin veräjä, mutta sitäkään ei tarvittu,
jos kuten
Hykkilän
Sipilässä
aita oli siten sijoitettu, että sekä vajasta että
asu;nrakennuksen
portailta pääsi molempiin pihoihin.
Kylänraitille
antoivat
erikoisesti
lei.mansa sikalaumat,
jotka
talvisin
juoksentelivat
pitkin mäkeä markaillen tunkioilla
ja syödenkiri hevoslantaa.
Lunkaan Mattilassa oli 25 sikaa ja kun ne tekivät aidoista huolimatta
paljon vahinkoa
viljelysmaille,
vietiin
Lunkaan siat kesäksi perämetsille,
missä ne tulivat niin äreiksi, että
eivät olleet vaarallisia
vain ihmisille, vaan torjuivat
karhut ja su-

I
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detkiri pois joukostaan. Mutta metsässä ne taas repivät kaskiaitoja
ja tonkivat
kaskia.
Linikkalassa ja Riihivalkamassa
siat
kulkivat kyläkujalla, joka oli veräjillä suljettu; Portaan siat vaelsivat kylästä toiseen.
Kesällä otettiin syksyllä teurastettava sika
syötteille saunanporstuaan tai sisään.
Kivisen mäen, sikalaitumen, alapuolella oli Linikkalassa vielä
kullakin talolla pienet vasikkahaat, mutta yleensä alkoivat kylän
pellot heti tonttimaista.
Peltojen jaossa esiintyy 188o-tienoille asti
kaksi toisistaan täydellisesti eroavaa muotoa, jotka johtuvat maanmittausoloista ja jotka vuorostaan määräävät vuoroviljelyksen.

I

y

Vanhempi muoto, sarkajako, tavattiin viime vuosisadan keskivaiheilla Hykkilässä ja Riihivalkamassa. Riihivalkamassa oli kolme
taloa: suurin oli Markkula, sitten Yrjölä, pienin Nikula. Vielä nytkin
voidaan muutamilla pelloilla nähdä nuo eri suuret sarat, jotka kantavat nimiä Markun sarka, Yrjön sarka ja Nikun sarka.
Kaikki
saman lohkon sarat, joita saattoi olla suuri joukko ja jotka vuoron
perään kuuluivat kullekin mainituista kolmesta talosta, muodostivat
yhden aitauksen. Silloin vallitsi luonnollisesti vainiopakko: kaikkien oli mukauduttava kaksivuoroviljelykseen.
Tähän tiukkaan
järjestykseen ei sopinut suvivilja, vaan se vaati toisia menettelytapoja.
Riihivalkamassa olivat peruna-, pellava- ja hamppumaat kullakin
talolla erikseen; Hykkilässä oli myös tällaisia pieniä aitauksia, pyölejä, joissa vaihdeltiin kamaa ja perunaa.
Kauraa satiin myös ulkopelloista.
Mutta sitäpaitsi oli yhteisestä sopimuksesta aidattava
joku osa kesantomaasta,esim. Riihivalkarnassa 3 tai 6 sarkaa toukomaaksi, joita sitten oli pidettävä kaksi vuotta suviviljalla, jotta ne
palaisivat säännölliseen vuoroviljelykseen.
Riihivalkamassa kylvettiin niihin ensimmäisenä vuonna hernettä, toisena ohraa, Hykkilässä viljeltiin niissä pella vaakin; ham ppua kasvatettiin kaikkien
neljän talon yhteisessä aitauksessa ja sen sänkeen kylvettiin
heti
syksyllä ruista.
Toista muotoa edustavat Lunkaan, Linikkalan ja Portaan kylät, joissa ilmeisesti isojako oli jo käyty, muttei sen uudistusta. Portaassa ei sellaista vieläkään ole suoritettu, sillä v. 1822 paloi koko
kylä, jo tästä pelästyneinä suostuivat muutamat talolliset jo sil-
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lain siirtämään
rakennuksensa
erilleen kylästä.
Näissä kylissä
tarvittiin
suunnaton joukko aitoja.
Kunkin talon peltolohkot
Lunkaan Nissilässä esirn. niitä oli 14 - olivat milloin saran muotoisia, milloin nelikulmaisia
ja sekaisin toistensa keskellä ja kakki
ne täytyi erikseen aidata.
Tällöin sai kussakin tilkussa viljellä
mitä itse halusi, ja näissä kylissä noudatettiin
yleisesti kolmivuorovil jel ystä.
Yhtä selvään eivät nämä eri muodot esiinny niittyjen jaossa.
Lunkaassa kaikkien talojen niityt olivat Kuivajärven
rannalla suoranaisena
jatkona
niihin yläpuolelta
rajoittuvista
peltolohkoista.
Niitä rajoittivat aidat, joista pitkät johteet jatkuivat jarveen.
Tätä
jakoa ei ollut maanmittari
tehnyt, vaan kyläläiset olivat vain itse
jakaneet näin rantaniittynsä.
Tässä esiintyy vielä selviä sarkajaon
jälkiä.
Myöskin
Liuikkalassa
oli rannalla
tällainen yhtiöpyöli,
niitty, jossa kullakin talolla oli oma, aidattu sarkansa.
Riihivalkamassa oli vielä niittyjä, jotka olivat samanlaisessa sarkajaossa kuin
pellotkin, mutta takamaanniityt
olivat, kuten tavallista
oli, yksityisten
talojen.
Samanlaisia
ulkopeltoja,
tavallisesti
aidattuja

k",ki~~~~a:~iki:::i:~"~~itumilla kesantomailla,

ja hevosiaan ja ~

vasikoitaan
varten oli kullakin talolla omat hakansa peltojen laidassa, mutta nautakarjan
täytyi käydä kylän metsässä, missä
eri
talojen
maita ei kerjetty aitaamaan
- eihän eri kylienkään
rajaaitoja muistettu pitää kunnossa, vaan ne pääsivät hajoamaan.
Karjan oli enimmäkseen kuljettava yhdessä ja sitä kaitsemaan tarvittiin
yhteinen paimen.
Tässä säilyy vanha kylän yhteistalous
kauimmin, mutta jo viime vuosisadan keskivaiheilla
on se häviämässä,
ja
isonjaon
uudistus tekee siitä u 8 8o-luvulla lopun monessa kylässä.
Niinpä
Portaassa
oli joka talolla oma hakansa,
mutta kylän
yhteisellä Isollanummella
,kävivät sonnit, mullit ja ehtyneet lehmat
sekä eriväen karja.
Myös Ojaisilla oli pieniä kotilaitumia,
mutta
pääasiallisesti
kulkivat elukat paimenen seuraamina metsässä.
Riihivalkamassa
'Oli kukin
talo aidannut
itselleen metsäänsä haat,
mutta yhteismaalla pidettiin rnulleja ja joutilaita lehmiä sekä harkiä,

'J!J
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joita n. 50 vuotta siitten lakattiin käyttämästä; 1) siellä kulki myös
envaen karja.
Samoin oli laita Linikkalassa, missä nuori karja
sekä vuohet vietiin jonnekin metsäkulmille aina Kalvoiaan asti; joku
torppari piti niitä siellä si:lmällä mikkelinpäivään saakika, jolloin ne
haettiin pois. Lunkaassa kulkivat talojen metsälohkot kahteen eri
suuntaan; Hykkilän puoleiset maat olivat aidattuja ja niissä karjaakin
enimmäkseen pidettiin.
Ne eläimet, jotka joutuivat yhteismaalle nuori karja, siat, joskus lampaat ja heinäaikana silloin tarpeettomat
Iievosetkin, vaelsivat aivan vapaina; ei Hykkilässä eikä Lunkaassa
ollut paimenta,
Kylien väliset raja-aidat - esim. Lunkaan ja
Huuvalan tai Lunkaan ja Hykkilän - eivät ulottuneet perälle asti,
vaan loppuivat johonkin metsälampeen, ja nekin olivat usein lahonneita.
Lehmät pysyttelivät yleensä lähellä taloja ja tulivat illalla
kotiin, mutta niitäkin sai sellaisessa paikassa kuin Lunkaan Pääjärvellä tai Rengon Lietsassa hakea useasti puoliyöhön asti, niin ettei
joutanut lypsämisen jälkeen muuta kuin kasvonsa pesemään kaivolla
raikkaalla vedellä, kun jo oli työhön lähdettävä.
Nuori karja kierteli aina Lopelle ja Pusulaan saakka.
Mutta Portaassa, Ojaisilla ja Riihiva1kamassa oli nämä eläimet
jätetty kyläpaimenen huostaan.
Aamulla lypsyajan jälkeen kulki
tämä pitkin 'kyläraittia puhaltaen pukinsarvesta tehtyyn torveensa;
umpikartanoiden portit avattiin, ja joka pihalta ajettiin karja maantielle.
Kujalta, joka johti yhteismaalle, poikkesi teitä kunkin
talon omille laitumille, minne lypsävät lehmät vietiin. Paimenella,
joka itse oli vanhahko mies - Portaassa entinen riisari (piiskuri) oli apuna·an paitsi koiraa joku poika tai tyttö vuoron perään kustakin talosta. Riihivalkamassa oli kauan aikaa paimen, joka oli Somerolta kotoisin; tämä vaihtoi asuntoa talosta taloon kuten ruotuvaari, ja missä yötä piti, sieltä otti eväänkin. Portaan paimen sai
aina niin monen päivän ylöspidon kultakin talolliselta tai erimieheltä, kuinka monta eläintä tällä oli yhteismaalla käymässä. Talvella kulki ainakin Riihivalkaman paimen keräämässä saataviaan,
joita jälleen maksettiin elukkamäärän
mukaan.
1) Syyksi tähän mainitciin
vaikea hillitä.

JOKo niiden tavaton

hitaus

tai se, että niitä oli
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Illalla toi paimen taas kylän karjan kotiin samalla kuin lehmätkin talojen omilta laitumilta ajettiin karjapihaan Iypsetcaviksi.
Petojen vuoksi ei voitu joutilaitakaan elukoita jättää yöksi metsään.
Tätä menoa jatkui koko kesan, mikkelinaattoori asti, jolloin karja
tuotiin takamaalta aidatuille.kotiniityille.
Rippilasten laskemispyhänä, juhannuksena, vietiin paimen kirkkoon ja silloin hänellä oli
etulaisia kylästä, mutta varsinainen paimenen pyhä oli mikkelinpäivä, jolloin tämän työ loppui ja hänet vietiin hevosella mikkelin
polskaa kirkkoon, ja talot, joilla oli oma paimenensa, kutsuivat tämän silloin samaan kestiin riihillä apuna olleiden riihimiesten ja
mestarien - suutarien, räätälien ja sepän - kanssa. Silloin tarjottiin tuoretta lampaanlihaa, väkevää sahtia, juustoa ja makkaroita,
ja kun muijat aina juorusivat toisilleen saamistaan kestityksistä, oli
emäntien kesken kilpailu, kuka paremmat ateriat mikkelinä osaisi
laittaa.
Riihimiehet kävivät

työssä kuten mestaritkiri maksusta -

he

saivat kapan tai kaksi riihestä - mutta tämä kestitys muistuttaa
suuresti talkoita.
Näissä säilyy kauimmin kyläläisten yhteistä työntekoa ja niitä oli monenlaisia.
Elonleikkuu oli aina taikoonluontoista.
Siihen käskettiin kaikki,
keillä päivä tai pari oli taloon tehtävää; siihen tulivat torpparit,
joille tätä päivää ei erikseen laskettu hyväksi, ja sitäpaitsi saapui
aina väkeä ilmaiseerikin 'kahvin, kahvipunssin ja hyvän ruoan toivossa.
Hykkilän Sipilän elonpäivänä pääsi aina maistamaan tuoretta kalaa, sillä Sipilässä oli nuotta.
Rukiinleikkuu koetettiinkin
aina saada suoritetuksi yhdessä päivässä, ei vain viljan varisemisen
vuoksi, vaan myöskin siksi, että ruoan paljous ei ennättäisi pilaantua.
.
Paremmin sai kuitenkin vapaaehtoista väkeä elonleikkuuseen,
jos talkoita ei pidetty työaikana.
Siksi ne järjestettiinkin yleensä
sunnuntai-illoiksi, jolloin niihin tultiin pyhävaatteissa; kun työ oli
tehty, tanssittiin usein siihen saakka, kunnes ei enää jouduttu muuhun kuin arkipuku ylle vaihtamaan ja lähtemään aamuaskareille ja miehet olivat kuten ainakin juhlan jälkeen päissään. - Torpparit
ja eriväki pitivät lisäksi heinätalkoita.
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Talvella antoi puutavaran veto metsästä aihetta moniin yhteisiin toimiin. Kun joku aikoi rakentaa uuden rakennuksen, kutsui
hän joulun keskispyhänä kylän - vieläpä naapurikylänkin
- isännät hirsiä vetämään ja kestasi heitä sitten kotonaan. Erimiehille toivat talolliset tällöin puutkin metsästään ilmaiseksi. Viitasen mökki
Lunkaassa oli syntynyt siten, että oli huudettu avissionista huone,
saatu hirret taIkoolla vedetyksi tulevalle asunnonpaikalle ja talon
isännän ja rengin avulla pystytetty rakennus.
Vielä mainitaan aidantekotalkoita, ja köyhempi väki piti puutalkoita.
Nikkari Tulander kulki syksyllä pyytämässä halkoja joka talosta, ja isäntä osoitti
sitten rengeilleen tai torppareilleen, mistä nämä saivat puuta ottaa,
jos halusivat mennä talkooseen.
Keskispyhänä lähdettiin yhdessä
ajamaan Tulanderille ensin nämä puut ja sitten tämän itse hakkaamat halot. Tulander antoi vieraille viinaa ja ruokaa, ja juhalan Eeva,
siihen aikaan niin harvinainen vanhapiika, joka piti samanlaisia talkoita, palkkasi keskispyhäksi oikein kokin, kun ei itse osannut laittaa
tarpeeksi hyvää syötävää.
Kehruutalkoita pidettiin syksyllä, kun pellavat oli häkilöity ja
villat keritty.
Niissä istuttiin pirtissä pärevalkean valossa myöhäiseen iltaan asti. Talojen omat pellavat revittiin ja ruokottiin itse
palkka väen avulla, mutta piiat, joilla myös oli pellavamaansa, kutsuivat talkoisiin kylän nuorison.
Ne oli pidettävä ennen pyhäinpäivää, että saatiin siksi pellavat pussiin.
Nuorison kokoontumispaikkoja olivat myös syksyisin mallassaunat. Kun parvella kuiva via jyviä aina vähän väliä oli käytävä
sekoittamassa,
täy.tyi tyttären tai piian kolme neljä yötä valvoa
niiden vuoksi.
Silloin lähetettiin 'sana seudun tytöille ja pojille, ja
Lunkaassakin käytiin Portaasta saakka mallassaunoissa.
Toisissa
taloissa alettiin vahitellen katsoa karsaasti' nuorison vallatonta elämää 'saunassa ja tällainen seurustelu kiellettiin.
Paitsi talollisia sekä käsityöläisiä - kylänseppää, suutaria,
räätäliä y.m. 1) - voi kylän asukkaissa eroittaa muitakin yhteiskunnallisia ryhmiä. Talollisilla oli, paitsi pirtissä aSUVIanaimatto1) Käsityöläisistä

keräsi

lähempiä

tietoja

lehto

L. Kuusanmäki.
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mia renkejä ja piikoja, omissa huoneissaan talon maalla eläviä muonamiehiä ja torppareita, ja sitäpaitsi oli kylässä satunnaisesta ansiosta
elatuksensa saavaa eriväkeä.
Palkolliset pestattiin hyvissä ajoin ennen elokuun loppua; mitään pestuurnarkkinoita ei tunnettu, koska useimmat olivat kotoisin
omasta kylästä tai lä!hikylistä, ja koska kirkolla oli erinomainen tilaisuus tehdä sopimuksia kaukanakin asuvien kanssa. Pestiä annettiin parikymmentä markkaa, eikä sitä .luettu. pois palkasta.
Palkan
suuruudessa oli ilmeisesti suuria poikkeuksia riippuen talosta ja
palkansaajan työkyvystä.
Piialle maksettiin kolmestäkymmenestä
kuuteenkymmeneen
markkaan (vert. Iitissa: "se 01 kallis piika ku
sai viiskymment kuuskymment markkaa"; tavallisesti saatiin vain
30-4° markkaa vuodessa.') Tämän lisäksi tuli pukukangas, aikaisemmin kotikutoisesta villasta, myöhemmin tyykistä, kaksi paria kyläsuutarin valmistamia kenkiä ja joku rohtiminen paita; liinainen
ei kelvannut, paitsi jos kolme annettiin, jolloin sai olla yksi liinainenkin (vert. litissä: 10 kyynärää paitakangasta. sekä aivinaista
että rohtimista). Täysikasvuisen rengin palkka oli paljon suurempi:
rahaa toistasataa markkaa, jonka lisäksi tuli kaksi paria saappaita,
rohtirniset housut ja mekko sekä paitoja.
Joululahjoiksi tuotiin
rengeille kaulaliinoja ja piippuja ja piioille pääliinoja, mutta tämä
tapa kai ei ollut varsin vanha.
Palkkaan kuului vielä joitakin luonnonetuja, kuten ennenmainittu piikojen pellavamaa.
Pyhäinpäivänä saapuivat palvelijat pienine arkkuineen taloon,
johon olivat pestin ottaneet, asettuivat pirttiin, jossa he viettivät
yönsä kahden maatravissa sängyissä, ja alkoivat työnsä. He olivat
tavallisesti erimiesten lapsia, toisinaan vaivaistaloista tuotuja orpolapsiakin, monasti rippikouluiässä, ja he pysyivät tavallisesti talossa
niin kauan kuin pidettiin tai siihen asti kuin menivät naimisiin, mikä
tapahtui hyvin varhain - miehet saattoivat ottaa vaimon jo kahdenkymmenen ikäisinä ja kahdenkymmenenviiden vuotiaita naisia sanottiin vanhoiksi piioiksi, vaikka heillä sitten vielä oli pari vuotta armonaikaa, ennenkuin kaikki toivo oli menetetty. Ja naimattomat
1) Hämeenmaa I s. r68, K a t riO
ten töistä ja palkkauksista Iitissa.

k san e n, Palvelusväen

ja ammattimies-
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olivat kovin harvinaisia; Juhalan Eevasta selitettiin erikoisuutena,
että se oli sellainen vaim'ihminen, jolla "ei ollenkaan koskaan ollut
miestä ollut". Taloissa, ainakin isommissa, täytyi kui tenkin jonkun
rengeistä olla sen ikäinen, entä kykeni kaikkiin töihin ja saattoi tarpeen tullen olla etumiehenä ja määrääjänä, esimerkiksi heinää tehtäessä kaukaisella metsäniityllä, jonne isäntä ei itse lähtenyt mukaan.
Sääksmäellä sanottiin piialle tämän taloon tullessa:
"Kun
kehräät jouluun yhdeksän vyyhtiä pöydänjalkaan, niin pääset hevoseHa kirkkoon".
Renkejä taas siihen oikeutti reen teko, mihin näytetään pannun suurta huomiota, koska Iitistä mainitaan, että jos
renki ei osannut rekeä tehdä, täytyi hänen se teettää tai ostaa.')
Kirkkoon pääsi ainakin muutamista taloista muulloinkin kyydillä;
oli näet eri henkilöillä kirkkovuorot, ja joka pyhä vei talon hevonen
kirkkoon niitä, joiden vuoro kulloinkin oli; sitten piti kotiin tultua
näyttää isännälle teksti Raamatusta.
Mutta muuten ei juuri mihinkään vuoden mittaan päässyt, paitsi isäntäväen asialle, Emäntä
kysyi kerran portaalaiselta paivelijattareltaan, mitä kukkia Portaassa
kasvatetaan, ja 'läJhetti hanet niitä kotoaan hakemaan. Piika toikin
sitten emännälle pelarkuunin ja uraanin ja itselleen palsamin: kaikki
nämä asetettiin emännän kama,rin ikkunalle, Mutta palsami kukoistikin kauniimmin kuin emännän kukkaset, ja tämä oli kateissaan.
Kun piika lähti kesällä heinään viikon ajaksi, jätti emäntä palsamin
kastamatta ja se kuoli. Tällaiset pikkuiset mieleenpainuneet tapaukset osoittavat, miten kokonaan palkolliset olivat isäntäväkensä alaisia. Jos karkasi kesken vuotta, haki isäntä takaisin, eikä kukaan
karannutta olisi huolinutkaan.
Tammelaankin nähden pitänee kuitenkin paikkansa se, että jos kolme palvelijaa vuoden kuluessa lähti
talosta, ei sinne enää saanut ketään väkisin kaännyttaa.")
Rengit ja palvelijat menivät tavallisesti keskenään naimisiin ja
siten heistä tuli muonamiehiä tai erimiehiä. mitkä ryhmät ovat lähellä
toisiaan. Kun entisten erimiesten lapsista näin syntyi uusia itsellisia
ja kun tähän luokkaan vielä siirtyi aineksia talollissäädystä - joh')
2)

Main. kirjo s. r63'
Main kirjo S. r68.
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taahan esim. Voi 0 n maa Karjalan tilauoman
väestön suurperheiden köyhtyneistä
jäsenistä - kasvoi tämä mäkitupalaisluokka
voimakkaan väerrlisayksen vaikutuksesta
viime vuosisadan keskivaiheilla
tavattoman
runsaslukuiseksi.
Tämä seikka taas painoi palkat alhaisiksi: K i 1 p i on osoittanut, että miehen päiväpalkka
huolimatta
rahan arvon laskusta 1870-luvulla
oli matalampi
kuin r Sz o-lqvulla.")
Niinpä sanottiin Iitissäkin, että "muanamiäs
on ensimäin miäs kerjälaisest".")
Isojako vaikutti puolestaan huonon ta vasti itsellisten asemaan hä vi ttaessään kylä yhteiskunnan
iki vanhoine oikeuskäsi ty ksineen.
Erimiehet olivat siihen asti saaneet vapaasti rakentaa
huoneensa kylän yhteismaalle,
mutta isonjaon jälkeen oli tontista tehtävä veroa; niinkauan
kuin koko' kylän karja kulki yhteismetsällä
tai yhteisessä haassa, oli laidun, vieläpä heinämaakin
oHut ilmainen.
Mitenkä industrialismin
kehitys näihin aikoihin alkoi riistää ansiota
tilattomalta
vaestöltä, on oma kysymyksensä,
johon ei tässä ole tilaa
puuttua.
Dan ie Iso n-K a 1 m a .r i mainitsee Aleksanteri 1 ajassaan silloiseksi muonamiehen
palkaksi
kahdesta työpäivästä
viikossa vapaan
asunnon,
3 tynnyriä
rukiita ja jonkun määrän sarvintä.")
Mutta vuosisadan keskivaiheilla
nämä saivat Tammelassa ainoastaan
2 tynnyriä
kolmesta päivästä; vain parhaille maksettiin
tuon myöhemmin
käytäntöön
tulleen suhteen mukaan
tynnyri
paivasta.")
Ja nyt muonamiehet
eli jyvämiehe~ asuivat useimmiten omissa, itse
rakentamissaan
asunnoissa, ja muihin palkkaetuihin
kuului näin ollen
vain se,et'tä talon puolesta kylvettiin
heille perunoita
(niin monta
nelikkoa kuin päiviä) ja pellavaa.
Muonamiehillä
ei ollut tavallisesti hevosta, joten he eivät päässeet rahdinajoon,
eikä lehmääkään,
joten piimäkin oli ostettava.
Vapaina viikonpäivinään
he tekivät
työtä rahapalkkaa
vastaan joko taloon tai Forssaan yhtiölle tai sille,
keltä vain työtä saivat, mutta vaikka sopimukseen olisi kuulunut
vain yksikin päivä viikossa, oli aina tultava silloin kuin talosta mää1)
2)
")
4)

K i 1 p i, Suomen
Main.

1.

kirjo

siirtolaisuus

ja 19. vuosisadan

s. r69.

S. 23I.

Samoin

Iitissa,

main.

kirjo S. r69'

kansantalous,

ss. 115,116.
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rattun ; "sitä kuusta kuuleminen,
Vanhaa yhteishenkeä oli säilynyt
neen taloon jouluillaksi.

jonka juurella
tavassa kutsua

asunto", sanottiin.
muonamies perhei-

Erivaen asema oli, kuten olen viitannut,
jokseenkin samanlaipaitsi että heillä ei ollut työpäivä velvollisuutta.
Kenties se oli
huonornpikin,
koska muuan vanha emäntä kertoi, että kun
heidän muonamiehistään
lakkasi, s.o. ei uudistanut
sopimusta,
joutui suureen kurjuuteen.
Myohernpina
aikoina erimiehienkin
tehdä
vuodessa
määrätty
päiväluku
maasta, puista, laitu-

nen,
vielä
eräs
hän
tuli
mista y.m

Iloa-luvun
loppupuolella
tunkeutuu
torpparilaitos
kyliin kartanoista, joihin se jo aikaisemmin oli juurtunut.
Vakuutettiin,
että
torppareiHa
aina oli paremmat
olot kartanoissa
kuin talonpojissa.
Kartanoissa
naet
pidettiin
torpparien
menestystä kunnia-asiana,
mutta talonpoika ajoi torpparinsa
maantielle, jos tällä oli huono hevonen, tai lisasi kateissaan veroa, jos tämä alkoi vaurastua.
Ilmeisesti vaikutti kylätorpparien
huonompaan
asemaan heidän torppiensa
pienuus.") Saaren torpat lienevat yleensä kartanon rakenramia,
joskin torpparit
ovat raivanneet niihin lisää maita, mutta näin niissä
alusta alkaen oli tietty määrä peltoa.
Kylätorpista
olkoon esimerkkinä seuraavat Hykkilän
Sipilän torpan vaiheet.
Sipilän maalla oli vanha laho savupirtti, jossa asui kaksi iäkästä
ihmistä.
Kun ukko kuoli, muutti eukkokin pois ja antoi töllin miehelle, joka oli ukkovainajaa
hoitanut.
Tämä raivasi sen viereen itselleen viljelyksia, joista kuitenkin osa isossajaossa joutui naapuritalolle
Könnölle.
Sipilään
oli heti alusta tehtävä päivä viikossa talon
ruoassa.
Kun torppari raivasi lisää peltoa, pantiin lisää päiviä, kun
han hankki oman hevosen, muutettiin osa niistä hevospaiviksi
ja samalla tuli uusi velvollisuus, matkareisut.
Matkoille lähdettäessä tuli
torpparille aina raskain kuorma; saattoipa isäntä purkaakin
torpparin itsensä latoman kuorman, jos katsoi siihen joutuneen liian kevyitä
laukkuja.
Torppari sai kuten muonamiehetkin
aluksi työpäivinään
1) Vert. esirn. A p ala,
Torpan
Kaikuja Hämeestä VIII, s. 204.

vuokrasta

Kalvoilan kunnassa v.

I9I2,
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talosta ruoan, mutta kehitys jahti talonpoikaistaloissakin
siihen, että
:hän alkoi tuoda 'Oman evään mukanaan.
jonkinlainen
kahnaus isännän kanssa antoi lopullisen aiheen tälle muutokselle,
Niinpä mainittu Sipilän torppari kerran pöydässä huudahti:
"Hyviä silakoita,
mutta happamia".
- "Eiköhän sinun silakkasi ole happamia?"
kysyi isäntä. - "Ei." - "No tuo sitten silakat tullessasi." - Tähän
vastasi torppari:
"Kai tuon sitten leivän myöskin". - Talon rengeista tuli usein torppien perustajia.
Isäntä, joka tarvitsi lisää työvoimaa, sanoi rengilleen: "M,ene naimisiin, niin annan sinulle kaskimaan". Tastå kaskimaasta muodostuivat
torpan viljelykset, ja niistä
määrättiin luonnollisesti paivätöita.
Torppareitakin
perheineen käskettiin aina lukukesteihin ja talon muihin pitoihin.
Mutta he 'Olivat
yhteiskunnallisessa
arvoasteikossa
kuitenkin alempana: kartanotorpparitkaari
eivät kelvanneet vävyiksi taloihin, ja heidän: tyttärensä
menivät rengeille vaimoiksi.
Mainittakoon
tässä yhteydessä, että kartanotorppareilla
näyttää
olleen useammanlaatuisia
luontaissuorituksia
kuin kylissä, mikä ilmeisesti johtui siitä, että kartanotalous
paljoa suuremmalta
osalta Ikuin
talonpaikaistalous
perustui torpparilaitokseen.
Luettelen torpparien
velvollisuuksia
muutamissa Lounais-Hämeen
kartanoissa.
Sääksmäen
] utikkalassa tuli torpparien
1850-1 uvulla tuoda kartanoon
vuodessa
10 naulaa voita, 6 naulaa pellava lankaa kartanon pellavasta, kappa
puolukoita, kaksi kappaa tuhkaa, yksi saavi ja parkkia tarpeen mukaan.
Työvelvollisuutena
oli paitsi pitempää ja lyhempää kaupunginmatkaa,
2 hevospäivää
viikossa ja noin 20 jalkapäivää
ja 15 apupäivää vuodessa sekä kutsuttuna ja talon ruoassa ollen avustaa perunan ja muiden juurikasvien
nostossa ja riihentapossa.
Apupäivistä
1
maksoi kartano kullekin torpparille
7 /2 kappaa rukiita ja 6 naulaa
silakoita.') - Akaan Kurvoolassa tehtiin v. 1856 torpparisopimus,
jonka pääkohdat
suomeksi kuuluvat seuraavasti:
1:0 Pitää torpparin
suorittaa
kaksi ajopäivää
viikossa ja 18
apupaiväa
kesälIä tai kun kutsutaan,
kaikki omin eväin, ja riihentappamispäivänä
on hänen saavuttava
riiheen.
')
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Torpparin
on vuosittain tehtävä yksi kaupunginmatka
omin eväin Turkuun, Poriin tai muualle yhtä kauas. Viisi naulaa
hienoa pellavalankaa talon pellavasta.
2:0

3:0 - - Torpparin vaimon pitää olla mukana siivouksessa ja
pyykinpesussa, kun hänet siihen kutsutaan, saaden talosta ruoan.

Edelleen näemme tästä sopimuksesta, että kaskeaminen ei vielä
ollut lakannut, koska se torpparilta nimenomaan kielletään. Sopimus jatkuu:
5:0 Jos tämä sopimus kaikilta kohdiltaan täytetään, saa torppari omistaa mainitun torpan, niin kauan kuin hänet hyväksyn tai
muuten jotain muutosta haluan, mutta päinvastaisessa tapauksessa
pitää hänen, minun hänet irtisanottua ennen Tuomaanpäivää, seuraavan maaliskuun z y intena päivänä muuttaman.')
Mustialan torpparien erikoisvelvollisuutena oli lankain kehruu,
säkkien teko ja marjain poimiminen, Saaressa ei torppareilla ollut
mitään tällaisia suorituksia; kun Kankaisten ulkotalossakin oli oma
nikkarinsa, ei mitään puutöitäkään tarvittu.
Paitsi matka- ja elopäiviä oli Kankaisten torpilla (ja samoin kai Saaren) I hevospäivä
ja I jalkapäivä viikossa ja IO apupäivää vuodessa. Parooni rakennutti muutamiin torppiin omalla kustannuksellaan kivinavetat.
Mutta palatkaamme takaisin kylään ja työntekoon siellä. Talvella noustiin taloissa neljän tai viiden aikaan ylös, ja silloin saapui
- pirttiin muonamieskin puhdetöitä tekemään. Mutta kesällä ei tämäkään riittänyt.
Karjan etsimisessä kului naisilta väliin puoliyöhön
asti, kuten on mainittu, ja heinäaikana oli lähdettävä liikkeelle jo
kahden tienoissa. Sittenkin oli päivä jo .pitkalle kulunut kaukaiselle
niitylle saavuttua; olihan kuljettava pitkiä korpitaipaleita ja välillä
soudettava sitä varten varatuilla kuiruillametsälampien
yli. Sellaisella markalla viivyttiinkin sitten siksi; kunnes kaikki heinä oli
korjattu; korkeintaan kävivät naiset välillä kotona askareillaan. Leipää, piimää ja suolaista sianlihaa tuotiin evääksi ja myöhemmin
otettiin kahviakin mukaan; yöt nukuttiin niittyladoissa tai jossain
salotorpassa. Samanlaista kiirettä jatkui koko korjuuajan. Hykki1)
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län Erkkilän Israeli-nirninen isäntä ei ollenkaa~ kesällä mennyt sänkyyn, vaan asettui pitkakseen kapealle ja lyhyelle pöytätuolille polvet koukkuun. Kun jalat letkahtivat alas, heräsi isäntä heti siitä ja
ajoi väen työhön. Mutta hän olikin erikoisen kova työtä teettämään.
Kun hän vanhoilla päivillään jätti talon vävylleen, harmitteli hän
alinomaa: "Siellä ne makaa kuin härskit silakat. Ei tällälailla taloja
pidetä".
Jos oli ahdettuna takamaapellolla sijaitseva riihi, asteltiin illalla
työstä päästyä sinne, jotta voitiin heti aamulla ryhtyä sitä tappamaan. Ja sittenkin oli noustava viimeistään kello yhdeltä ylös, sillä
samana aamuna oli vielä tapettava toinen riihi kotona - eihän sopinut päiväsaikaa
tuhlata puimiseen. Kello kahdeksalta syötiin
aamiaista ja siksi oli selviydyttävä molemmista riihistä.
Suurusaikaa oli tunti ja saman verran päivällisaikaa kello kahden tienoissa.
Illalla oltiin työssä kahdeksaan, jopa yhdeksään asti. Kartanoissa
oli työaika talvisin lyhernpi kuin talonpojissa, vaikka niissä ulkotöissä oltiinkin myöhempään, niissä kun ei ollut puhdetöitä.
Illallisen jälkeen oli muonamiehenkin jäätävä pirttiin veistelemaan. Katevimmät miehet tekivät rekiä; ne ketkä eivät muuhun kyenneet, pantiin kiskomaan päreitä.
Mutta nämä ajanmäärät eivät tietenkään olleet sovittuja, ne
vain muodostuivat tavaksi. Eihän kelloja paljoakaan käytetty eikä
aina välitetty auringostakaan, sillä isänta määräsi mielensä mukaan,
koska kulloinkin ryhdyttiin työhön tai lopetettiin se. "Ei päätä
pestä, jollei itse saunassa ole", sanottiin, ja se tarkoitti sitä, että työt
eivät suju, jollei isäntä ole mukana. Isoissa taloissa kiihoitettiin väkeä kiivaampaan työhön toisin tavoin kuin isännän läsnäoloUa. Missä
vain oli väkeä kahdelle saralle, siinä mentiin kilpaa, ja Saaren parooni antoi kaksi markkaa sille niittäjäparille, joka ensimmäisenä
pääsi sarkansa loppuun.
K e r t 0 j at :
Kaikki edellisessä kirjoituksessani mainitut.
Suutari Heikki Rasila, Lungas, 71 v.
Emäntä Emma Rasi-Säteri, syntynyt Linikkalassa,
Itsellinen Oskari Ihamäki, Riihivalkama, 61 v.
Ent. isäntä Oskari Kaapola, Riihivalkama, 64 v.

54 v.

Tammelanharjun länsiosan n.s. Svrja«
harjun harjuhaudoista ja
~kuopista.
Kirjoittanut

maist.

J. O. Saarinen.

F e n n 0 s k a n d i a n luonnon
luonteenomaisimpia
piirteitä
ovat harjumaisemat
pitkine ja kauniine vierinkiviharjuineen. Yksinkertaisen selän teen sijasta on näillä harjui1'la usein kaksi tahi useampiakin
rinnakkaisselänteitä,
joiden välissä on erimuotoisia
notkelmia tai suppilonmuotoisia
harjukuoppia.
Missään osassa maatamme eivät harjut ole tuntemattomia,
mutta varsinkin Hämeessä niitä 'On erikoisen lukuisasti.
Niinpä L 0 unai s -H äm e e s s ä T a m m e 1 a n ylängön kautta kulkee kaakosta
!uoteesen y;htenäinen 'harjuja'kso.
Tämän harjujakson huomattavin
selänne on T a m m e 1 a n h a r j u, joka kaakosta L 0 p e 1 t a pistäytyy Ta m me 1 a n pitäjään. - Esitän seuraavassa lyhyesti tämän
harjun kulkusuuntaa.
Heti
Ta mm e:l a n itäisen rajan länsipuolella,
missä Ikolmas
reunamoreeni
leikkaa sitä, on harjumuodostus
useiden
neliökilometrien laajuinen, täynnä kumpuja, umpihautoja
ja harjukuoppia
sekä pieniä järviä.
Harjun paaharjanne
on kuitenkin selvästi huomattavissa,
jatkuen
luoteeseen ja yhtyen vähitellen
yhtenäiseksi
ylarrköjaksoksi.
P 0 r ta a n kylässä harju pusertuu taas kapeaksi ja selvapiirteiseksi
sekä suuntautuu
K u i v a j ä r v e n lounaisrantaa
kohti,
sulkien siitä joukon pieniä järviä, jotka selvästi ovat alkujaan olleet
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osia samasta

vesiadtaasta,

mutta

nyt muodostavat

veden

täyttämia

harjuhautoja.
Täällä
harjun nimenä on Saa r e n h a r j u, joka
jyrkkärinteisten
ja syvien harjuhautojen
ja -järvien väliin ahtautuneena ja kumpuilevana
jatkuu erittäin kauniina K a u koi a n h a rj u n a pitkin K ui v a- ja P yhä j ä r v e ä yhdistävän
salmen eteläistä ja läntistä rantaa.
Harjun korkeimmalle
kohdalle, noin 40
metriä Sai rn en vedenpinnasta,
L 0 u nai s - H ä rn e e n K 0 t ise u t u- ja m u se 0 y h d i s t y s on muutama vuosi sitten rakennuttanut nakötornin,
josta katselijan silmien eteen avautuu mitä idyllisin, luonnonihana
hämäläinen
järvi-harjumaisema.
P yhä j ä r v e n rannalla harju sukeltautuu
vedenpinnan
alle
tahi oikeammin vedet ovat aikojen kuluessa kuluttaneet
harjun melkein juuria myöten, vain keskellä järveä se kohottaa kerran harjansa
pitkahköna
V 0 h 1 a s saa r e n a, nousten uudelleen näkyviin Ta mme 1 a n kirkon itäpuolella.
Täällä siinä on M u s t i ala a n vievän tien itäpuolella useita syviä harjuhautoja
ja suppilonmuotoisia
harjukuoppia.
Sen jälkeen se jatkuu yhtenäisenä
melko jy,r·kikänä ja
korkeana
S y r j ä'h a r j u n a ita-lansisuunnassa
pitkin
K a u k ij ä r v e n etelärantaa.
Tämän järven länsiosan kohdalla se alkaa
tulla matalammaksi
ja kaukonaisemmaksi,
mutta K a u k i j ä r v e n
länsi pään eteläpuolella
se kohoaa taas sangen korkeana, pirstoutuen
sitten erillisiiksi Iharjunpävkiksi, joiden välissä sijaitsevat esityksessä
kuvatut
harjukuopat
N:o I, 0 n n e n P 0 h ja, N:o II ja N:o III,
K a t t i 1 a, sekä harjun eteläpuolella
suoperäinen
rimpi
0 n n e nk u 0 P paja
tästä hieman länteen päin
osaksi
umpeenkasvanut
entinen järvi nimeltä S a k san
r i m p i.
Vähän lännempänä,
F 0 r s san pohjoispuolella,
harju esiintyy
taas yhtenäisenä
ha·rjana, jonka kaunista mäntymetsää
kasvavalla
laella sijaitsee L 0 u nai s - H ä m e en tkeuhkotautiparantola.
Parantclan eteläpuolella
on hyvin syvä, noin 1/2 kilometriä pitkä L in i k kai a nI a un p i.
Jonkun matkan päässä M a t k u u n vievän tien länsipuolella
harju jakaantuu
useiksi selänteiksi, joiden välissä on pitkiä harjuhautoja, joista syvin on Hu n n u n suo (kartalla N:o
IV).
Sen
pohja on melkein samalla tasolla kuin länsipuolella
sijaitseva Vi e-
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r e mä n kylän syvä jokilaakso,

missa

Loi m i j 0 k i

S y r j ä h a r j u n.
Ylläolevan kuvauksen jälkeen

kankaisee
I

T a m m e 1 a nharjusta
ryhdyn
naiseen
seeni
pista,

varsi-

esityk-

harjukuojolloin ra-

joitun vain niihin
harjukuoppiin, jotka sijaitseva t S Y r j
h a r j u n länsiosassa, ulottuen
m i joe n laaksoon asti.

~

..

~.

ä-

K a u k i j ä r v e n päästä L

0

i-

Ifäisin harjukuoppa (ibrtassa N:o 1), 0 n ne n p 0 h j a, sijaitsee
K a u k i j ä r v e n päästä lounaiseen kahden harjanteen välissä,
joista pohjoinen on tasalakinen, mutta etelänpuoleinen on matalampi
harjukuopan keskikohdalla.
Tämä harjukuoppa on soikeanmuotoinen, jonka pohja kuten kuviosta N:o 1 näkyy, on soikeanpitkulainen, mutkistuen hieman lounaispäässä.
Pohjassa kuopan pituus
on 60 mtr. ja leveys 20 mtr. sekä syvyys pohjoisen harjanteen laikitasoon n. 25 mtr.
Pohjoinen rinne
on 45 mtr., kaltevuus 30°; eteläinen 38 mtr.,
~/ kaltevuus
20°;
"
.;. luo tein en
60
'~: ' '~~~\
mtr.
kalte~uus
/ / tl)1
n. 35 0; lounainen
, 1}3
1,
\
65 mtr.,
kaltevuus 30°. Kaakkoon päin rinne

II: \~
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muutaman metrin päässä pohjasta nousee loivasti, alussa n. kymmenkunnan metrin levyistä ja 100 metrin pituista yhä kapenevaa rotkoa
pitkin. Suoperäinen pohja on täynnä saraheinää kasvavia mättäitä.
- Eteläpuolella on, kuten kartasta näkyy, noin 300 mtr. pitkä ja
noin 140 mtr. leveä sekä 15 mtr. syvä suoperäinen rimpi nimeltä 0 nne n k u 0 p p a. Tämän eteläpuolella ei ole mitään harjannetta,
vaan heti reunasta lähtien alkaa tasainen viljelty pelto.
Seuraa va har jukuoppa N:o II sijai tsee noin 100 metrin päässä
edellisestä. Se 'On pitkä hauta, joka keskikohdallaan muuttuu varsinaiseksi soikeanmuotoiseksi harjukuopaksi.
Sen pohjan pituus on
45 mtr. ja leveys 15 mtr. sekä syvyys laskettuna pohjoisen harjanteen tasala'keen noin 30 mtr. Pohjasta nousevat rinteet ensin muutaman
metrin
sangen jyrkkinä,
lähes 40° kulmassa, loiventuen
etelään
pam
300:een, pysyen
kaltevuus
pohjoisessa
kuitenkin lähes 350.
Pohjoisen rinteen
pituus on noin
65 mtr. ja eteläisen 40 mtr. Pohja on aivan kuiva ja tasainen,
kasva en ruohoa.
Edellämainitusta
harjukuopasta johtaa länteen päin noin 75
metriä pitkä loivanlaisesti nouseva notko seuraavaan
harjukuoppaan, jolka IOn N:o III, K a t t i la niminen; vain kapea kynnys
eroittaa sen edellisestä. Tämä on tyypillisin, pyöreä suppilonmuotoinen harjukuoppa, joka hyvin vastaa kansan sille antamaa nimeä.
Kuten piirroksesta N:o III näkyy, sen muoto on soikeanpyörea, ja
rinteet kohoavat joka puolella sangen jyrkkinä.
Pohjan pituus on
35 mtr., leveys 15 rntr. ja syvyys pohjoisessa sijaitsevan harjanteen
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tasalakeen noin 35 mtr.
Pohjoisen rinteen pituus 75 mtr. ja kaltevuus lähes 40 0, eteläisen rinteen kaltevuus on pohjasta alkaen noin
30°, kohoten puolivälistä
lähes 35°:een.
Länteen ja itään päin on
kaltevuus vähän pienempi.
Pohjoiselta ,harjanteelta 'katsottuna ~äyttää kuoppa erittäin ammottavalta.
Pohja on samoin kuin edellisenkin aina kuiva.
Eteläinen harjanne on kuopan keskikohdalta
matalampi kuin itään ja länteen päin sekä suurehkojen kivien ja pienempien mukulakivien
peitossa, kun sensijaan saman harjun korkeammat
osat .ovat tasaisena kapeana se1känä ilman .kiviä. Että harjussa tällä
kohdalla likellä pintaa ensin on mukula'kivia ja sitten vähän syvemmällä
suurempia
kivimöhkäleitä,
nähdään jonkun matikan päässä
sijaitsevassa
soranottopaikassa,
josta kauppalan
katuja ja teitä rakennettaessa
on viety 'katukiviä ja soraa.
Sorakuopan
alapuolelle
on kerääntynyt
enemmän tai vähemmän
pyöristyneitä
1/2-1 metrin
läpimittaisia
kivimöhkäleitä.
Tästä päättäen voidaan edellyttää,
että vesi aikoinaan täyttäen tämän harjukuopan
äyräitä myöten ja
virraten
yli eteläisen harjanteen
on kuluttanut
ja kuljettanut
pois
siitä soran ja hiekan, joten harjanne on tullut matalammaksi
ja kivien
peittämäksi.
Kuten 0 n n e n p 0 h jan eteläpuolella
on 0 n n e n k u 0 p p a
niminen rimpi, niin täälläkin eteläisen harjun juurella on vielä suurempi Sa k san r i m p i. Se on entinen järvi, joka nyt on melkein kokonaan umpeenkasvanut;
vain länsipäässä ja pitkin reunoja
on siinä enää avointa vettä.
Tämänkin
riinmen eteläiseltä äyräältä
alkaa välittömästi
viljelty tasanko.
S a k san
r i m me s t ä länteen jonkun matkan päässä on L in i k k a I a n 1 a m p i, joka on n. 1/2 kilomtr. pituinen ja parin sadan
metrin levyinen.
Se on sangen syvä, ja varsinkin harjunpuoleinen
ranta on äkkijyrkkä.
Kuten edellämainittuja
rimpiä, niin tätäkin
lampea voi pitää syntynsä puolesta veden täyttämänä
harjuhautana,
- Lammen vesi on kesäisinkin aina hyvin kylmää, mikä ai:heutuu
siitä, että sen pohjassa on lähteensilmiä,
ja lisäksi lammen
luoteispäähän virtaa runsaasti kylmää vettä harjun
syrjässä
sijaitsevasta
"N u m m i 1 ä h tee s t ä".
Harjuilla
onkin sangen huomiota ansaitseva merkitys pohjaveden
kannalta katsottuna.
Meidän maas-
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samme näet useimmat lähteet pulppuavatkin
juuri vierinkiviharjujen
juurelta tai hietanummien
reunalta.
Näiden maaperään
valuu pintavesi helposti, sitävastoin rinteiden alemmat 'Osat ovat vedenpitävien
savikerrosten
peittämät.
Harjujen hiekassa puhdistuneen
kirkkaan
pohjaveden
reunalta.
Matkuun

--~_

J:J.

täytyy

niin

muodoin

pulputa

vievän tien länsipuolella,

r-;

_
,. #' ~

.

heti F

esiin savipeitteen

ylä-

r s san hautausmaan
takana
on noin
250 metna
pitkä ja 1 50 metriä
leveä
suoperäinen harjuhauta,
jonka rinteet eivät ole erikoisen
korkeat
eivätkä
jyrkät.
Tämän
kaakkoisosassa
virtaa
puro, joka aikojen
kuH"'-"" •.•.<t+r.fu..-O. luessa on erodee0

rannut kokonaan
kaakkoisrin teen.

Tästä harjuhaudasta
länteen pain harjut
jakaantuvat
useiksi
harjanteiksi,
joiden välissä on useampia samaan suuntaan
kulkevia
pitkiä notkelrnia ja harjuhautoja.
Suurin näistä on n.s. Hu n n u nsuo (kartassa Neo IV.), ja heti sen välittömänä
jatkona
harjukuoppa N:o V. H'll n n u n suo on kaikilta puolin paitsi lännessä
korkeiden
rinteiden ympäröimä.
Myöskin on se mittasuhteiltaan
esittämistäni
suurin.
Sen pohjan muoto, kuten piirroksesta
näkyy,
on ammeenpohjan
kaltainen, .kaveten länteen päin.
Pohjan pituus
on runsaasti
200
rntr., leveys 60 mtr. sekä korkeus
pohjoisen
harjanteen
lakitasoon noin 35 mtr.
Pohjoinen rinne on 30 mtr.
ja kaltevuus lähes 40°; eteläinen 70 mtr., kaltevuuden
ollessa 30°;
luoteineri 100 mtr., kaltevuus 35°.
Länteen päin hauta kapenee ja
nousu on loiva.
Täällä rinteiden l!altevuus on pohjoisen vain 15°
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Ja eteläisen 20°. Hu n n u n suo n pohja, kuten nimikin osoittaa
on suoperainen, täynnä suopursua kasvavia korkeita mättäitä. Noin 50 metriä pitkän, loivan kynnyksen takana seuraa pieni patamainen harjukuoppa (kartassa N:o V), jonka pohjan pituus on 15
mtr. ja leveys vain 10 mtr. Pohjoisen ja eteläisen rinteen kaltevuus
on noin 25°. Tämän harjukuopan puolukan varsia kasvava pohja
on aivan kuiva.
Näiden lä.hettyviillä on vielä muitakin harjuhautoja ja -kuoppia,
mutta en ole ryhtynyt niitä kuvailemaan, koska tässä esittämäni viisi
harjuhautaa ja -kuoppaa ovat tyypillisimpiä.
Mitä tulee harjuhautojen ja -kuoppien syntyyn ja muodostumiseen, niin on syytä tässä ensinnä esittää mitä geologia sanoo harjujen synnystä, siilä harjukuopat ovat siksi likeisessä suhteessa itse
harjujen muodostumiseen nähden.
Harjujen synnystä geoloogit ovat esittäneet useampia teorioita.
Harjut selitetään syntyneen jääkaudella maajään sulavesivirtojen kuljetramasta ja muotkkaamasta sorasta ja hiekasta. Harjusora olisi joko jäänyt näiden virtojen muodostamiin tunneleihin (Holst-Strandmarkin teoria) tai kerrostunut suistomuodosrumina mereen jää,reunan ääressä (De Geerin
suistoteoria),
jolloin
jäätikköreunan peräytyessä suistot liittyivät toisiinsa, muodostaen siten jäätikön
peräytymissuuntaisen selännejakson.
Toiset geologit arvelevat
harjujen syntyneen mannerjään päällä virranneiden ja syvälle syöpyneisiin railoihin laskeneiden jokien kuljettamista aineksista.
Harjujen sora on kerroksellista, missä aines on siten lajiteltua,
että jotenkin samankokoiset 'kivet ovat samassa kerroksessa sekä karkeampi ja hienompi sora tai hieta vuorotellen eri kerroksina. Tämä
näkyy selvästi S y r j ä h a r j u n k i n aineksien kokoonpanosta.
Mainitun harjun länsipäästä Vie r e m ä n kylässä samoin kuin
K a u k i j ä r v en päässä sijaitsevasta harjunpäästä on aikojen kuluessa vedetty soraa, jolloin harjua on ehditty kaivaa jo sangen
pitkälti.
Kuten ylempänä olen maimnnut
hajaantuu Ta mm e la nh a r j u ik intoisinaan
kahteen tai useampaan rinnakkaiseen harjan-
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teeseen. Tämä on aiheutunut siitä, että jäätikköportti on ahtautunut täyteen 'kerrosturnia, jolloin virta on hakenut itselleen uuden
laskutien edellisen sivulta.
Toisinaan harjussa on kumpumaisia
kohoumia, jotka ovat De Geerin mukaan sulamrsvirtojen peräkkäisten, yleensä vuotuisten kasaantumiskeilojen proksimaaliosaa. 1)
Pirkat harjuhaudat ovat rinnakkaisten selänreiden väliin jääneitä rorkoja, jotka harjun proksimaaliosassa, missä harju tavallisesti jakaantuu kahdeksi tai useammaksi, ovat umpeenmuodostuneet.
Sensijaan omituiset, aivan pyöreät suppilonmuotoiset harju'kuopat
jollaisia ovat kuvaamani harjukuopat N:o III, K a t t i 1a, sekä N:o
V ja N:o II:n keskiosa, ovat muodostuneet rnahdollisesti siten, että
glasifluviaalisten
kerrostumien alle ja sisään on jäänyt suuria jäämääriä, jolloin jään sulattua niiden kohdalle on muodostunut tuollainen umpilaskeutuma.
Professori L e i v i s k ä n maininnan mukaan tällainen ilmiö on vielä tänä päivänä Islannissa huomattavissa.
Muuten glasifluviaalisten kerrostumien, ikuten harjujen, alkuperäinen muoto ja rakenne ovat suuresti myöhemmin
muuttuneet,
etenkin sillä alueella, mikä on ollut jä~kauden jälkeen vesien peitossa. On varmaa, että jotkut pienet harjuhaudat ja -kuopat ovat
peittyneet sora- ja hiekkavaippaan, joten monet niistä ovat aikaisernmm olleet paljon selväpiirteisempiä ja suurempia. jOka' tapauksessa harjuhaudat ja -kuopat ovat jääkauden ajoilta peräisin
olevia harjujen yhteydessä esiintyviä muodostuksia, joiden tutkiminen on sangen mielenkiintoista ainesta.
1)

Geerin

Samanlaisia
,kUJmpuja' on kuitenkin
hypoteesi ei liene siis oikea.

poikittaisharjussakin,

joten

De

Lisiä Lounais-Hameen sahalaitosten
vaiheisiin.
Vuosikirjassa
IV oli allekirjoittaneella
jo tilaisuus esittää kahden Ruotsin valian aikana Tammelaan
perustetun
sahalaitoksen,
nim. Turpoon
(saanut luvan r784) ja Murron eli Teuron (r804)
sahojen vaiheet.
Sama:lla viittasin alueemme vanhimpaan
sahalaitokseen, jokioisten sahaan, jonka perustarnisvuotta
ei tunneta.
Kun
allekirjoittanut
on muitten. töittensä ohessa joutunut tapaamaan
lisämainintoja
sekä viimemainitusta
sahasta että muutamista
muistakin
Lounais-Hämeen
vanhimmista
sahoista, niin esitän ne tässä
hajanaisina Iisina.
J o ik i 0 i s t e n s a h ala i t 0 s on ollut käynnissä varmuudella
jo ainakin r 70o-luvun
alussa.
Tammelan
kesäkäräjiUä
r 709 todistivat nim. lautamiehet
ja käräjäyleisö,
että Kuhalan
kylän talolliset olivat aina huolehtineet
Jokioisten
kartanon
osuudesta Papinsillan laitossa
"sitä vastaan,
että
ovat
vapautetut
s a h atukkien
hankinnasta
kartanossa
ol~valle
m y 11 y l I e (sahall e)" .
Tosin mainitaan
jo varhaisernminkin
Jokioisten
alustalaisten
'yhdeksi veronmaksuesineeksi
kartanoon
tuotavat
tukit, kuten esim.
v:n r674 rastiluettelo
osoittaa.
Etenkin oli tällainen
veromuoto
määrätty
Tammelan
emäseurakunnasta
Jokioisten
alueeseen kuuluville kylille (Vieremälle,
Kuhalalle,
Talsolalle
ja
Haudankorvalle), joista sopi tukkeja myötävirtaan
jokioisille uittaa.
Kuitenkaan en ole tavannut
kertaakaan
r öoo-luvun asiakirjoissa
mainittavan näitä veropuita sahatukkieri
(sågstockar)
nimellä, vaan aina
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hirsiksi (timrner tai -stockar).
Näin ollen on varovaisinta
tyytyä
toistaiseksi siihen aikamäärä y kseen, että Jokioisten
kartanon
saha
en rakennettu
I 700-1 uvun alkuvuosina.
Tosin oli saha jen perustaminen tähän aikaan harvinaista,
sillä r eoo-luvun
lopulla oli metsien vähenemisen pelosta entisiakiri sahoja hävitetty
ja jälelle jääneiden sahausta supistettu.
Kun Jokioisten
kartanon
kuitenkin
tähän aikaan omisti mahtava Anna Maria Kruus, ei luvansaanti liene
ollut vaikeuksien
takana.
Toisaalta
ei ole mahdotonta,
vaikkapa
Jokioisten saha olisi rakennettu
jo I 6 I 8 vaiheilla, jolloin kartanoa
alettiin rakentaa.
Pian Jokioisten
saha, joka sai käyttövoimansa
kartanon
luona olevasta
putouksesta,
kuitenkin
joutui tuhon omaksi.
Kun
venäläiset ison vihan alkaessa saapuivat J okioisille kynttilänmessun
aikana I7I4, kiskoivat he sahasta kaikki rautaosat vieden ne Turkuun samoin kuin 18 kuormaa lautojakin,
jokaisessa kuormassa
12
lautaa (siis paksuja lank'kuja).
Itse saharakennus
poltettiin.
Ainakin rauhan tekoon asti pysyi saha uudestaan
rakentamatta,
sillä
kartanon
omistajat, vielapa sen voutikin olivat Ruotsin puolella,
ja vasta 1722 näyttää
kartanon
.hävitettyjä
rakennuksia
ruvetun
uudestaan
pystyttämään.
Tähän aikaan [uulta vasti perustettiin
uusi sahakin, koskapa se jo 1748 oli niin huono, että se jälleen oli
rakennetta va uudestaan.
Vasta tästä alkaen tietävät
asiakirjat
kertoa enemmän kartanon sahan toiminnasta.

K 0 pi 1a n s a h a k i n nykyisessä Somerniemen pitäjässä näyttää
olleen Lounais-Hämeen
vanhimpia sahoja, I70o-luvun
alkupuolelta.
Senikään
perustamisvuodesta
ei ole tarkkaa tietoa, mutta kun
kapteeni Reinhold Johan Jägerhorn,
Kopilan säteriratsutilan
omistaja, 1754 anoi lupaa rakentaa Kopilan koskeen
Nummenjoessa
hienoteraisen sahan, mainittiin se aiottavan tehdä sen rappiolle joutuneen tilalle, joka siellä on ollut jo vanhastaan
(af åJlder). Sahan
olivat venä:läiset "viimeisen sodan" aikana hävittäneet,
siis luultavasti pikku vihan aikana 1742, ja oli se vuoteen 1754 asti nähtävästi uudestaan
rakentamatta.
Käsiini ei ole Jokioisten
arkis-
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tosta sattunut
kihlakunnanoikeuden
sahalaitoksen
perustamisanomuksen johdosta pitämää
katselmuspöytäkirjaa.
Asian vireillä ollessa oli turkulainen
kauppias Schultz saanut
luvan perustaa
sahan
V ari s jo k e e n, nykyisen
Kiikalan,
silloisen Halikon pitäjässä, mutta vain 1 pk, (todellisuudessa
linnuntietä 1 1/2 pk.kin) aiorusta Kopilan sahasta Iounaaseen,
tosin aivan
toisen joen rannalla.
SaJhatukkien saantialue tulisi kahdelle salialle
liian
ahtaaksi,
selitti kauppias
Schultz Jägerhornin
anomuksen
johdosta tekemässäan
valituksessa.
Kihlakunnan
'katselmusoikeus
kuitenkin piti pääasiana,
ettei läheisyydessä
Someron ja Tammelan
pitäjässä ollut ruukkia tai rautatehdasta,
joka tarvitsisi puita, ja Varisjoen sahakiri jäi Halikon
puclelle.
Maaherra
lausunnossaan
myös
katsoi
tulkkeja
täällä
riittävän
tarpeeksi molemmillekin
sahoille, "joita ilman honkatukit
kaadettaisiin
kaskiksi tai jätettäisiin lahoamaan."
Näiden lausuntojen
johdosta hylkäsikin
kamarikollegio Schultzin valituksen ja kapteeni Jägerhorn
sai 1756 luvan
rakentaa Kopilan koskeerr yksiraamisen.
8-teräisen sahan.
Someron
ja Tammelan
kruunun- ja verotilojen
talonpojille
jatettiin tilaisuus
myydä liikenevät tuk'kinsa Kopilan ja Jokioisten sahoiHe.
Kuitenkin
piti sitä ennen paikalla
tutkia, miten kylät jaettaisiin
kummankin sahan kesken ja kuinka monta tukkia jokaisen talon oli
metsän tilan mukaan luovutettava
ja mjlle sahalle
ne vietava,
"koska sahat joskus voivat tulla eri omistajille".
Kapteeni Reinhold Jägerhorn oli nirn. ostanut kauppakirjoilla
v:lta 1752 ja 1755
Jokioisten suuren kartanon.
Kun hän sen taas pian oli pakoitettu
myymään, joutuivat sahat todella eri omistajille.
Vuosisadan
lopulla joutui Jokioisten
kartano
voimallisiiri ja
toimellisiin käsiin, kun kenraalimajuri
Ernst Gustaf von Willebrand
sen 1791 osti.
Olemme jo aikaisemmin joutuneet näkemään, miten
Willebrand
oli mukana sekä Turpoon
että Teuron sahojen perustamisessa. Jokioisten kartanoon hän lienee rakentanut toisenkin sahan
joten täällä oli 2 kaksiraamista
sahaa.") Myöhemmin hänellä oli Kos1) Vilho Annala:
aikana, siv. 209.

Suomen

varhaiskapitalistinen

teollisuus

Ruotsin

vallan
10
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kenkiri saha. Mutta yhä uusia sahoja hän halusi. S a h a n k 0 s k e e n,
joka sijaitsee Kojonjoessa
Urjalan ja Humppilan
pitäjien rajalla,
anoi hän 1799 yhdessä kapteeni Jan Furuhjelmin
kanssa Ruotsin
ha'11itukselta lupaa perustaa
kaksiraamisen,
hienoteräisen
'sahan.
Jokioisten kartanon
isäntänä hallitsi Willebrand
myös Humppilan
Huhtaanrälssitiloja,
ja kapteeni Furuhjelm omisti Nuutajärven kartanon, ja näiden kahden maat ulottuivat
Sahankoskeen
asti. Katseimustilaisuudessa
ilmoitti Wi'l'lebrandin
edusmies, että myöskin
majuri Enoch Furuhjelm,
joka omisti Kojon rälssitilan,
tulisi ottamaan sahan perustamiseen
osaa.
Matkun rusthol'lin ja Vuoltun
agumen tti tilan omista jana vastusti kornetti Carl Tammelander
samoinkuin Menoisten talolliset kuitenkin sahan perustamista,
"koska
kosken patoamisen
takia vesi nousisi heidän niiryjlleen niin kuin
se siihenkin asti oli tehnyt,
vaikka
he olivat
peranneet
vesiväyhä".
WiUebrandin
edusmies huomautti
tä:hän, että syynä veden nousuun
oli ylempänä oleva Hytynkoski,
jossa suuret kivet
estivät
vedenjuoksun.
Hytynkoskessa,
joka oli 460 kyynärää
Sahankosken
yläpuolella,
toimitettiin
katselmus,
missä kävi selville, että se oli 160 kyynaraä pitkä, sen vedenpinta
161/2 tuumaa
Sahan kosken
vedenpintaa
ylempänä ja että perkaamalla
se voitaisiin vedenpintaa
kosken yläpuolella
vastaavasti
alentaa.
Nyt
esittivät
menoislaiset
vielä, että Sahankoskessa
oleva
Huhtaan
kyläläisten
mylly oli perustettu
ilman asianomaista
lupaa ja ettei
aiottu saha voisi käydä ilman vahingollista
patoamista.
Katselmusoikeus
kuitenkin hylkäsi menoislaisten vaatimukset,
katsoen
että kun Sahankoskessa
oleva verovapaa
lahkomyl'ly
hävitetään,
voidaan sen patoa käyttää sahaa varten.
Katselmusoikeus
siis puolestaan suostui saihan perustamiseen
kuitenkin
huomioonottaen,
ettei vahingoldista patoamista
tapahtuisi.
Koskessa oli siis jo vanhastaan
Huhtaan kyläläisten
verovapaa
kotitarvemylly.
Kun koskea jo tässä katselmustilaisuudessa
nimitettiin
Sahankoskeksi,
on hyvin mahdollista,
että siinä olisi jo
varhemminkin
ollut saha, vaikka se olisi sittemmin hävinnyt.
Sopivimmaksi
sahan paikaksi katsottiin
kivirannan
ja putouksen välistä alaa, missä mylly silloin oli, siis Humppilan
puoleista rantaa.
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Hakijat
oikeutettiin
rakentamaan
sahaan 2 raamia,
kumpaankin
vähintäin
9 hienotekoista
terää, sekä "omaa että sen lisäksi myös
myytäväksi
aiottua
tavaraa
varten ja paikkakuntalaisten
ansiotyöksi".
Sahalle tuotavien tukkien alueeseen katsottiin
kuuluvan
Nuutajärven
kartanon
sekä Huhtaan,
Taipaleen,
]inhijoen
ja Latovainion ralssikylien metsät, jotka olivat tämän vesireitin varrella.
Kyseelliset metsät olivat "ylipäänsä
sora- ja nummipohjaisia,
enemmän kivisiä' kuin tasaisia, enimmäkseen
kasvaen nuorta
mäntymetsää, jonka rungot clivat etupäässä
oksaisia, enemmän kieroja '
kuin suoria mastoja ja saloiksi sopivat puut harvinaisia".

Sahan koski nyky jään .

. ] okaisen kylän metsämaan
laatu tutkittiin
erikseen.
Tiedot
näiden eri kylien metsämaista
ovat hyvin valaisevat.
Huhtaan
ja
Taipaleen
kylien maat, lukuunottamatta
peltoja ja niittyjä, olivat
yht. 9I69 tynnyrinalaa,
mistä :katsottiin 4585 ta. kuuluvan "osaksi
viljelyskelpoiseen,
'lehti- ja kuusimetsää
kasvavaan
maahan, osaksi
kivipchjaisiin
ja alavjlla savimailla oleviin kuusikorpiin
sekä loput
4584 ta. sellaista, jossa kasvaa suurempi määrä mäntyä kuin petäjää,
suurimmaksi
osaksi kiviperäiseIlä
maalla, jossa osaksi kar-
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kearnpaa, osaksi hienompaa
soraa seassa, osaksi kangasmaata
pohjana erinäisi'l'lä paikoilla kaatuneine,
sahanrkeiksi
kelpaavine
petäjineen."
Näistä saatiin "valikointila.skelman
kautta tulos, että niiden täysikasvuisiksi
tulemiseen vaaditaan
keskimäärin
190 vuotta
ja 170 vuotta tullakseen sahauskelpoisiksi,
jolloin sitten tämän ajan
jä'lkeen saataisiin sellaisesta' puusta 3 a 4 sahatukkia,
jotka ovat
7 kyynärää
pitkiä ja 14 'kalutuumaa'
läpimitaten
päästä."
Useammalla paikalla tapahtuneen
määräyksen
kautta selvitettiin myös,
että tynnyrinala'lta
saataisiin
15
25 sahatuki:ksi sopivaa puuta,
jotapaitsi enemmän kuin kaksinkertainen
luku pienempiä puita ja
kasvavia vesoja.
Tämän takia tynnyrinalan
vuotuisen keskimäärän laskettiin voivan olla 20 sahattua puuta ja yhtä paljon puolikasvavia ja samoin vesoja, siis 4584 :stä tynnyrinalasta
täysin kasvaneita 91,680 sekä puolikasvaneita
ja vesoja 183,360 eli yhteensä
275,040 kpl. Näin olisi 85 vuotta riittävän pitkä aika korvaamaan
hakatut täysikasvuiset
puut.
Pienentämättä
tukkien määrää voi-

a

taisiin 'Vuosittain kaataa
1°78 puuta, josta saataisiin
3234 sahatukkia, kun 3 saha tukkia otettaisiin jokaisesta puusta, jonka etäisyys
sahasta on 1/10' 1/8, 1/4, 1/2 ja 3/4 penikulmaa.
Jänhijoen
ja Latovainion
ralssikylilla
(paitsi Hienukon
verorälssitilaa,
joka
oli eroitettu kyläkunnasta)
oli arvokasta
metsämaata
61 II ta., josta 2/3 osaa havaittiin
olevan sopivaa viljelykselle ja 1/3 osaa eli 2037 ta. nummi- ja kiviperäistä
maata, joka oli
samallaista maaperään,
kasvullisuuteen
ja satoori nähden kuin Huhtain kylän maat.
Siten katsottiin voitavan mainitusta
2037 ta:sta
vuosittain
kaataa 479 puuta; näistä saataisiin
1437 sahatukkia.
jotka olivat 1/4, 1/2 ja 3/4 periikulmaa sahasta.
Vielä käy katselmusoikeuden
pöytäkirjasta
selville, että sahaa aiottiin käyttää vain 3-4 viikkoa syksyin keväin, jona aikana
mainitut yli 4600 tukkia ehdittäisiin sahata.
Asiakirjassa ei mainita mitään Nuutajärven
kartanon ja Kojon
kruunun maan metsävaroista.
Kun ne arvattavasti
olivat vielä suuremmat kuin mainitun neljän Jokiläänin kylän, niin nousi sahan toimintapiirin
sahatukkieri
määrä ehkä 10,000:een.
Miten suurelle
maarälle
hallitus
lopulta antoi sahausoikeuden,
ei käy selville:
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Jokioisten
arkistosta löytämistäni
asiakirjoista,
sen paremmin
kuin
mitään muutakaan
sahan toiminnasta.
Muistitietokiri
kuitenkin
mainitsee,
että
Sahankoskeen
rakennettiin
saha ja että se toimi
siinä muutamia vuosikymmeniä.

Kenraalimajuri
ja maaherra
Willebrandin
sahanperustamisinto oli väsymätön. Ainakin 6:nteen sahalaitokseen
Lounais-Hämeen
alueella ryhtyi hän, kun vuoden lopulla 1807
teki
sopimuksen
Humppilan
'kappelin Koiviston
kyläläisten
kanssa sahan perustamisesta H u m p p i I a n
k 0 s k e e n mainittujen
kyläläisten
myllynpaikalle.
Tämä
myllynpaikka
sijaitsi
lähellä
maantietä
ylapuolella
Humppilan
kylän
myllyä.
Kyläläiset
sitoutuivat
antamaan
Willebrandin
hallintaan
ja
käytettäväksi
mainitun
kosken
seuraavilla
ehdoilla:
Willebrand
rakentaa Koiviston
ky'lää varten
samaan
koskeen
ratasmyllyn,
johon
tulee
yksi. 8-9 ikorttelin
kivipari
ja joka
jätetään
kylän kotitarvekäyttöä
varten ikuisiksi ajoiksi.
Niinä
aikoina,
jolloin vettä olisi riittävästi
sahan käyttöä varten, luopuisivat
talolliset kaikesta jauhatuksesta
myllyssa.
Myös. suostuivat
talolliset padon korottamiseen
niin, että vedenpinta
padon edessä olisi
yhtä korkealla kuin Pumpurin
torpan yläpuolella.
Sahan tontille
ja rakennuksille
suostuivat talolliset vielä jättämään
rannaita tilaa.
Talollisten
kuulematta
sai Willebrand
hakea sahaprivilegiot.
Vajaa kolme kuukautta
tämän sopimuksen solrniamisen jälkeen
syttyi sota ja Willebrand
sai muuta toimitettavaa.
Niinpä 'sahan
perustamispuuha
siirtyi ja vasta 1811, kun WiUebrand jo oli kuollut.. haettiin käräjilJä vahvistus
mainitulle
sopimukselle.
Kuitenkin näyttää sahan perustaminen
kokonaan jääneen, vaikka Willebrandin leski olikin ponteva liikenainen.
Mainittakoon
tässä yhteydessä,
että 1811 pantiin
alulle Sahankosken, Tyrynkosken
ja j aukkarinkosken
sekä Rautajärven
alentaminen.
Aloitteen oli tehnyt Willebrandin
leski Vendla Gustava
von W. Humppilan
kyläläiset olivat ensin harrkerta vastaan väittäen
kaivauksen
tulevan
vahingolliseksi,
mutta kun inspehtori
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Crusell todisti päinvastoin ja huomautti, että samat kyläläiset olivat
3 vuotta aikaisemmin
peranneet Rautaojaa,
joka juoksee
Rautajärveen,
niin muuttivat
kyläläiset
syyn vastahakoisuuteensa
yli
heidän maksukykynsä
nouseviin kaivauskustannuksiin.
Kymmenen
vuotta asiasta riideltiin. Ensin vapautettiin
työstä Venäjän kartano ja
Korven kyJäläiset sekä Mikkolan talo, joilla ei mitään osuutta ollut a.lueeseen.
Lopullisessa päätöksessään
1821
velvoitti
senaatti
kumminkin
myös Korven kyläläiset
ottamaan
osaa perkauskustannuksiin.
::-

M u S t i ala n k a r t a n 0 n sahasta,
joka sijaitsee Tammelassa, Myllykylän
koskessa, n. 6 km. pääkartanosta
luoteeseen, ei
myöskään tiedetä perustamisaikaa,
mutta yksi vanhimpia
Lounais·1
!

Myllykylän

saha ja mylly.

Hämeen salioja se on.
Ensi kerran olen havainnut
siitä puhuttavan
kartanon
(silloisen sotilasvirkatalon)
tarkastuspöytäkirjassa
vuodelta 1722, jolloin mainitaan,
että Myllykylän
torpan
luona
oleva
kartanon saharakennus
on 8 syltä pitkä ja 4 1/3 syltä leveä,
mutta seiniensä ja kaiken sisustuksensakin
puolesta jo niin laho, ettei
sitä voida enää käyttää.
Vain päällimäinen
vesi pyörä oli kelvollinen, jota paitsi joukko rautaisia työkaluja
oli säiliössä.
Kosken
pato oli myös kelvoton.
]0 edellisenä talvena oli' sahalle vedetty
225 hirttä
uuden sahan ja padon rakentamista
varten.
Muut kustannukset arvioitiin .nyt vielä 150 hopeatalariksi.
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Mustialan sahakin oli siis ison vihan pyörteissä Joutunut rappiolle.
Todennäköisesti
olivat venäläiset
sahan tuhoa edistäneet;
ainakin
huomautetaan
tarkastuskertomuksessa,
että ryssien sanotaan ottaneen siitä muutamia rautaosia.
Saha oli siis olemassa jo
qoo-Iuvun
alussa.
Kun kuitenkin virka talon haltijoilta
vaadittiin sahan kunnossapitovelvollisuus
ainakin v:sta 1722 nähtävillä
olevien tarkastuskertomusten
mukaan, niin voi olla hyvinkin mahdollista, että kartanossa
oli saha jo 1 e So-Iuvulla,
jolloin Mustiala
peruutettiin
kruunulle ja määrättiin
sotilasvirkataloksi.
Vuoteen 1726 mennessä oli everstiluutnantti
de la Barre antanut rakentaa
Myllykylän
sahan uudestaan
perustuksia
myöten
omalla kustannuksellaan.
Rakennus oli entistä tilavampi.
Mainittuna
vuonna ei saha kuitenkaan
ollut vielä valmis, sillä siitä
puuttuivat
kattolaudat,
jota paitsi ruuhien ja padon teko oli kokonaan alkamatta.
Entisestä sahasta oli käytetty
"vanhalla
sahurilla
tallessa olleet" raudat ja työkalut, jonka lisäksi toinen vesipyörä näytti vanhastaan
kelvolliselta,
kuten tarkastusmiehet
havaitsrvat.
Sahan siihenastiset työt arvioitiin
100 hopeatalariksi
ja
samansuuruisiksi
laskettiin sahan muunkin osat, jäljelläolevat
työt.
Virkatalon
seuraava haltija, eversti Ramsay valmisti sahan lopulliseen kuntoon 1728.
Hän oli ostanut uuden sahanteränkin.
Lisälaitokset arvioitiin
100 hopeatalariksi.
Saha pidettiin kartanolle
kovin
tarpeellisena,
sillä
siten katsottiin
saatavan
halvemmilla
kustannuksilla
talon asuinrakennuksetkin,
kartanon
alueella kun ei
ollut tarpeeksi tuohimetsääkään.
Näin ollen pidettiin
sahan jatkuva
kunnossapito
virka talon haltijoiden
velvollisuuteen
kuuluvana.
Pian senaikaiset sahat kuitenkin joutuivat rappiolle.
JOI 741
pidetyssä
tarkastuksessa
havaittiin
sahan terä
kelpaamattomaksi,
eräät
muutkin rautaosat
kuluneiksi sekä seinät ja osaksi lattiakin
mädäntyneiksi,
jota paitsi pato oli vain vähän kelvollinen.
Saha
määrättiin
korjattavaksi,
mutta 5 vuoden perästä havaittiin
taas,
että laitostyöt
olivat jääneet suorittarnatta
ja saha sellaisessa rappiokunnossa, ettei siitä kelvannut enää muuta kuin jotkut rautaosat,
jotka arvioitiin
12 talariksi.
Uuden sahan rakentamiskustannuk-
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siin merkittiin 200 talaria. Mutta Ramsayn kuolipesällä ei ollut
halua sahaa rakentaa, ja niin olivat asiat samalla kannalla vielä
1753. Vasta 1763 pidetyssä tarkastuksessa todettiin kartanon kotitarvesaha uudestaan rakennetun, mistä edeltäjälle laskettiin
182
talaria.
Pian sekin rappioimi.
Jo 1775 huomattiin, että vaikka
sahaan oli ostettu uusi terä, samoin kuin vesipyörä ja akselitukkikin
oli uusittu ja katto oli peitetty uusilla sahalaudoilla, niin ei rakennusta enää katsottu voitavan käyttää, vaan oli se uudestaan tehtävä. Virka talon uusi haltija, eversti von Post laittauttikin sahan
v:n 1779 jälkeen, mutta se oli jälleen 1787 rappiolla ja 1799 vallan
kelvoton.
Virkatalon silloinen haltija eversti Leijonhufvud määrattun
saha uudestaan rakentamaan, mikä nähtävästi tehtiinkin.
Kuitenkin oli saha taas jo rappeutunut, kun Mustiala 1810 lakkasi
olemasta sotilasvirka talona ja annettiin vuokralle
kapteeni
Jan
Wilhelm Lepsenille.
Olen näinkin
seikkaperäisesti selostanut Myllykylän sahan
vaiheita, koska siten saa Ihyvän käsityksen sen aikaisesta alkeellisesta sahatekniikasta.
Sahat laitettiin vain niin välttävään kuntoon
kuin suinkin oli mahdollista.
Tosin Mustialan haltijat pitivät sahaa jonkinlaisessakin
kunnossa vain pakosta, joten Myllykylän
sahan elämä oli tavallista enemmän väkinäistä ja raihnaista. Mutta
muuallakin saatiin I700-luvulla usein sahoja uudestaan rakentaa ja
korjata.
Vasta r Soo-luvulla, jolloin sahateollisuudessa ainakin
näillä main tuli enemmän kilpailua, pantiin entistä suurempi huomio sahojen teknilliseen kuntoisuuteen.
Kapteeni Lepsen luuli olevansa oikeutettu ilman muuta rakentamaan uuden sahan vanhan tilalle, kuten oli tehty kartanon ollessa
sotaherrojen palkkatilana. Niin rakennutti hän Mustialan sahan uudestaan 1814. Mutta kuinka kävikään? .
Aikana, jolloin pelko järeitten saha tukki en loppumisesta askarrutti sahanomistajien ajatuksia ja jolloin se saha, jolla oli yksin
mahdollisimman suuri tukkipuiden ostoalue. parhaiten hyötyi metsänomistajien
kustannuksella, olivat sahanomistajat tietenkin toisilleen suuresti kateellisia. Turpoon, Teuron, Sahankosken ja J 0kioisten sahat, joiden perustajien joukossa oli samoja henkilöitä,
kuten olemme nähneet, ja jotka myöhemminkin kuuluivat sarnoi-
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kun ne vielä sijaitsivat eri tahoilla toisistaan. Mutta näiden välillä
oli Mustialan saha pahana silmätikkuna.
Niin kauan kun se oli
melkein aina rappiolla, ei siitä ollut haittaa, mutta kun se joutui
tarmokkaan Lepsenin käsin, joka aikoi ryhtyä sahaliikettä
laajentamaankin kotitarvesahausta suuremmaksi ja osti sitä varten Susikkaan, Pihtikosken y.m. saman reitin varrella olevista talonpoikain metsistä tukkeja, niin koski se etenkin Jokioisten sahan oikeuksia ja etuja.
Vanhastaan oli nim. saman vesireitin metsistä
uitettu Jokioisten sahallekin tukkeja.')
Uitto oli Myllykylän koskessa
tapahtunut
myllyn
ja
sahan
vesiruuhien
välillä.
Uuden
sahan ja padon
rakentamisen
kautta
Myllykylän
koskeen näytti se nyt estyvän.
Siksi kenraalinleski Vendla
Gustava
von Willebrand,
leskimajurska
Lisette von Willebrand
sekä parooni Knut von Troil, Jokioisten ja Murron
sahojen omistajat, valittivat rnaaherralle, että kapteeni Lepsen oli
Myllykylän
koskeen rakentanut
luvatta uuden sahan ja siten
tuottanut vahinkoa mainituille muille sahojlle, ja että uusi saha oli
paljon suurempikin kuin vanha.
Valituksen johdosta maaherra
sulki My.llyky'län sahan, kielsi koskemasta rakennukseen ja osoitti
kapteeni Lepsenille laillisen tien hakea itselleen sahan perustaruisoikeus.
Lisäksi velvoitti maaherra 1814 antamassaan päätöksessä
kapteeni Lepsenin estämättä sallimaan tukki en uiton }okioisten sahalle Myllykylän joen kuninkaanväylän
kautta.
Seurasi monta
vuotta kestävä monimutkainen riita sahanomistajien välillä. Lepsen valitti maaherran päätöksestä ja teki vastakantelun siitä vahingosta, minkä Jokioisten sahalle Myllykylän joen kautta kuljetettavat tukit aiheuttivat.
Kun hän samalla kuitenkin oli pannut
laillista tietä vireille anomuksen saada jatkaa aikomansa koti tarvesahan rakentamista, pidettiin kihlakunnanoikeuden katselmus ensin
kesäkuussa 1814, jolloin esitettiin suuri joukko Mustialan sahaa
koskevia asiakirjoja, ja sitten lokakuussa samana vuonna. Viimemainitussa tilaisuudessa leskimajurska von Willebrandin ja parooni
1) Niinpä erään luettelon mukaan v:lta 1807 ostettiin
Tammelasta 678 tukkia, näistä Mustialasta 44.

Jokioisten

sahalle
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von Troilin edusmies, kamreeri Palmen väitti, että Tammelan ja
Someron pitajien metsät on laskettu Jokioisten sahojen alaisiksi.
Kun kapteeni Johan Reinhold Jägerhorn oli 1757 saanut luvan
uudestaan rakentaa
Jokioisten
kartanon sahan, oli esille tuotu
m. m., etteivät Jokioisten rälssitilan metsät vastaisuudessa ole riittäviä sahan tukintarpeen turvaamiseksi, jonka takia sahalle oli
annettu oikeus lähellä olevista Tammelan ja Someron pitäjien
metsrsta ostaa sahatukkeja käytettäväksi paitsi kotitarvesahaukseen
myös myytäväksi vuosittain 1400 tolttia lautoja
"yhteenlaskien
koko- ja puolipuhtaat sekä hylkylaudat."
Tätä silmällä pitäen oli
kartanon saha laskettu verollekin (80 talaria). Vielä esitti Palmen,
että kapteeni Lepsen oli rakentanut uuden sahan entistä suuremmaksi ja että "kuninkaanväylä"
oli padolla ja osalla saharakennusta suljettu, jotta sen kautta ei voitaisi enää uittaa tukkeja
Jokioisten sahalle. Siten Susikkaan, Pihtikosken ja Lautaportaan kylien metsät jäisivät Jokioisten sahan omistajalta vallan käyttämättä.
Uittoväylä
olisi siis avattava ja uusi saha muutettava entiselle
paikalle ja entiseen suuruuteen, yksilehtiseksi kotitarvesahaksi, joka
ei saisi käyttää muitten kuin Mustialan omia metsiä.
Ne 450
sahatukkia, jotka kapteeni Lepsen epäoikeutetusti oli ostanut Susikkaan ja Lautaportaan kylien asukkailta Jokioisten sahan osakkaiden vahingoksi, olisi kohtuullista maksua vastaan luovutettava
Jokioisten sahalle.
Lepsen puolestaan väitti, että Jokioisten saha
oli sittemmin menettänyt oikeuden Tammelan metsiin ja että Jokioisten sahan tukinhankinta oli nojautunut ainoastaan Jokioisten
rälssimetsiin. Mustialan saha oli Lepsenin väitöksen mukaan entisellä paikalla ja sahalaitteet entistä pienemmät.
Useita todistajiakin kuulusteltiin.
Samassa katselmustilaisuudessa
esitettiin
valaisevia tietoja
Mustialan metsistä 1684 tehdyn kartan mukaan.
"Enemmän tai
vähemmän hyödyllistä maata" oli 7,000 ta., josta n. 2,500 ta. osaksi
mäkistä ja kivistä, osaksi tasaista, hyvää ja arvokasta maata, sijaiten Kojon ja Susikkaan rajoilla, 3/8 jopa 1 pk. päässä suorassa
suunnassa sahalta. Tynnyrinalaan laskettiin sisältyvän 70 täysikasvuista petäjätukkia ja 20 puolikasvavaa.
Kuitenkin laskettiin
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voitavan
keskimäärin
ottaa tynnyrinalalta
vain 60 petajaa, mikä.
2,5°0
ta. kohti teki 15°,000 puuta.
Nämä vaativat
täysikasvuiseksi tullakseen keskimäärin
160 vuotta,
Jotta metsien tila pysyisi ennallaan,
voitaisiin alalta vuosittain ottaa 938 puuta, joista
kustakin saataisiin 3 kpl, kyynärän
pituista saha tukkia eli siis yht.
2814 tukkia.
Katselmusoikeus
havaitsi jutun siksi ristiriitaiseksi
ja epäselväksi, että se lykkäsi sen saman vuoden lopulla pidettävään
uuteen kokouksen,
mutta silloinkaan
ei asiasta saatu päätöstä,
vaan
lykkääntyi
vuodesta toiseen.
Kun katsemusoikeus
oli taas kokoontunut
kesällä
1817, antoi senaatti pian sen jälkeen päätöksensä
Lepsenin jutussa, mutta mitään ratkaisua
ei sekään asiaan tuonut.
Sitä
ennen,
syksyllä 1816, oli Lepsen hakenut
käräjillä
20
ruplan
sakkouhan
jokaiselle,
joka
sahatukeilla
tali muuten tuottaa vahinkoa Myllykylän
joen rannoil]e sekä Pyhä- ja Kuivajärven rantaniityille
tai "hmjalla menettelyllä
vahingoittaa
Lepsenin sahaa ja myllyn patoja".
Lisäksi kihlakunnanoikeus
määräsi,
että kaikki sahatukeista
irtaantuva
kaarna, jonka kevätvedet
kuljettavat Mustialan ja Saaren kartanoiden
tiluksille, oli uittajan puolesta poiskuljetettava
vuosittain ennen kesäkuun 1 päivaä.
Sakkouhan
tarkoituksena
oli tietenkin tehdä esteitä tukki en
kuljettamiselle
Jokioisten
salialle.
Leskirnajurska
WiUebra'ndin
ja
kamreeri Palmenin valituksesta
senaatti kumosikin sakkouhan
1818,
koska se katsoi, "ettei kapteeni Lepsen ollut kyennyt näyttämään,
että vapaaherratar
W. tai jotakin muuta olisi syytetty laillisesti ja
myös tuomittu uhkasakon
mainitsemista
pahoista töistä, eikä tuomari voi uhkasakkoa
määrätä,
ennen kuin pahateko
on useimmin
tapahtunut";
Leskirouva
Willebrandkin
oli jo ennättänyt
kuolla, ennen
kuin kapteeni Lepsen vasta 1820 sai luvan uuden sahan perustamiseen.

S
vurne

0

m e r n i ern e n pitajaan
vuosisadan
alkupuolella

eli silloiseen kappeliin perustettiin
toinenkin
saha, nim. Pat a k 0 s-
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k e e n, joka on Härjänojan kylän alueella ja saa vetensä monista
nykyisen Somerniemen ja Pusulan Hyrkkälän kylän takamailla olevista pikku järvistä. Nämä vedet kokoontuvat Mylly järveen, josta
n. 4 km. pituinen joki kuljettaa ne edelleen pitkähköön Arimaan
järveen; tämä taas purkaa vetensä Oinasjärveen.
Patakoski, jota
nykyisin sanotaan Patamoksi, on mainitussa joessa n. I km. päässä
Mylly järvestä. Saman joen suupuolessa on toinenkin koski, Ojan.koski, jossa jo varhain on ollut mylly.
Anomuksen sahan rakentamisesta oli I806 tehnyt kirjanpitäjä,
sittemmin lasitehtaan omistaja Carl Collin. Tavanmukainen katselmus pidettiin paikan päällä kesällä I807, jolloin havaittiin, että
saha voitaisiin rakentaa sanottuun koskeen sijoitetun Härjänojan ja
Härjänlahden kyläkuntien jalka myllyn estämättä, kosken vastaiselle
rannalle.
Kosken vaakitus ja mittaus osoitti sen olevan I7 jalkaa
5 tuumaa korkean, 142 kyynärää pitkän, 25 kyynärää leveän ja
2 1/2 kyynä:rää syvän, vaikka
vesi mittausaikana olikin matalalla.
Seudun laajoista metsämaista soveltuivat melkoisen huomattavat
alat kyseellisen vesireitin varteen. V. I794 toimitetun mittauksen
mukaan olivat Harjariojan kylän metsämaat, jotka sahan hankintaalueeseen tahdottiin, yht. 49I7 ta. ja 21/2 ka. hyödyllistä sekä 2503
ta. 24 ka. kelpaamatonta maata, "mistä 2483 ta. oli osaksi sora-,
osaksi myös kivikkopohjaista kangasmaata, jossa kasvoi enemmän
mäntyjä kuin petäjiä". Puiden laskettiin vaativan 205 vuotta päästäkseen täysikasvuisiksi, joista sitten saataisiin 3 kpl. sahaukseen sopivaa 14, I5, I6 tuuman läpimittaista tukkia.
Tynnyrinalalla
Iaskettiin täysi kasvaneita puita olevan 20-30
kpl. ja kaksinkertainen määrä puolikasvaneita ja pienempiä vesoja eli siis koko kyläkunnan metsissä 6 I ,075 täysikasvuista sekä I 22,I I 5 puolikasvuista
ja vesaa, yht. I87,225.
Yhden kylän metsävaroiksi oli tässä summassa siis tavaton määrä, mutta kun sahaukseen kelpasivat vain
jättiläispuut nykyaikaisessa mielessä ja niiden peljättiin loppuvan
liikahakkauksen kautta, niin tuli katselmus oikeus tässäkin tapauksessa siihen tulokseen, että vuosittain voitaisiin kaataa vain 302
puuta, joista saataisiin 906 tukkia. - Kruunulle leimattavaksi ei
.alueella löytynyt mastopuita.
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Jokioisten mahtava Willebrand asettui täälläkin sahan perustamista vastaan. Asiakirjoista käy selville, että hänellä oli Kosken
saha nykyisessä Kosken T.1. pitäjässä, Someron vesistöstä lähtevän
Paimionjoen varrella.')
Willebrandin puolesta väitettiin, että Someron ja Somerniemen metsät olivat Kosken sahan hankinta-aluetta,
ja että aiotulle Patakosken sahalle ei näin ollen jäisi ollenkaan saha-

Vanhanaikainen
raamisaha.
(Lempää).

tukkimetsää. Kun Kosken sahalla oli (kuitenkin oikeus käyttää vuosittain vain 720 tukkia, minkä määrän, jopa runsaasti enemmänkin,
mainittu
saha saisi Palikaisten säterirusthollin
metsistä, ei Willebrandin vastalausetta otettu huomioon. - Merkillistä on, ettei lä1) Jo 1784 anottiin Jokioisten kartanoitten
puolesta lupaa saada muuttaa kartanon sahasta toinen raami sopivammalle paikalle 21/2 pk. Jokioisten
säterikartanosta.
Kamarikollegio
vaati toimitettavaksi
asianmukaisen
katselmuksen. Ilmoitettu välimatka sopisi Kosken sahalle, joka oli Tuimalan koskessa,
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hellä, vaikkakin toisen joen rannalla olevan Kopilan sahan puolesta
tehty muistutus ta uuden sahan perustamista
vastaan.
Joko oli mainittu saha tällöin jo hävinnyt tai sitten jossain omistussuhteessa
Colliniin, muuten ei asiaa voi ymmärtää.
Katselmusoikeus
ei siis nähnyt olevan syytä kieltää Collinilta
sahan perustamista,
vaan puolestaan myönsi luvan z-raamisen hienoteräisen sahan rakentamiseen
Patakoskeen,
kuitenkin
ehdolla, että
sahaa saataisiin pitää käynnissä vain 3 kk. vuodessa, ettei saha vahingoita Härjänojan
kylän myllyä ja ettei alapuolella olevaa sahankirjuri
Winderbergin
myllyä
estetä patoamisen kautta saamasta
käyttövoimaa.
Collinin hanke kuitenkin mutkistui ja pitkistyi, kun kenraali,
maaherra Willebrand
valitti katselmusoikeuden
päätöksestä.
Asiakirjat, joihin Collinin piti antaa selitys, eivät luultavasti
pian senjälkeen puhjenneen sodan takia tulleet tämän käsiin.
Willebrandin
kuoltua jatkoi hänen leskensä valitusta.
Helmikuussa
1815 kuoli
Carl Collinkin,
mutta hänen poikansa,
tehtaanisännöitsijä
Johan
Collin, joka oli saanut veljensä ja lankonsa oikeudet sahahankkeeseen, jatkoi myös puolestaan
sahan perustarnisanomusta
ja niin lopulta syyskuussa 1815 saikin maaherranvirastolta
luvan.
Rakennusaikaa myönnettiin
kaksi vuotta.
Saha pystytettiinkin
ja toimi se Patamon sahan nimenä 1870ja Se-lukujen taitteeseen siirtyen vuosikymmenien
kuluessa käsistä
toisiin.
Viimeinen omistaja oli kansan muistitiedon
mukaan eräs
Kena-niminen
mies. Allekirjoittaneella
ei ole kuitenkaan
ollut tilaisuutta ottaa lähempää selkoa sahan vaiheista.
Alempana
olevaan
n.s. Mäkelänkoskeen,
lähelle Arimaan rantaa, jossa vanhastaan
oli
mylly, rakennettiin
sittemmin toinenkin
saha, jossa se on vieläkin
(n.s. Ojan saha).
~:-

Kun Lounais-Hämeeseen
perustettiin
jo Ruotsin vallan aikana
niin monia sahalaitoksia,
kuten edellisestä olemme nähneet,
että
alueen kaikki metsät joutuivat niiden hankintapiiriin,
niin täytyy
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niiden vaikutus täällä
arvioida
huomattavaksi.
Aikana,
jolloin
metsillä olisi ollut ilman salioja tuskin mitään kaupallista
merkitystä, jolloin talonpoikaisväestölla
oii hyvin rajoitetussa
määrässä
rahaa tuottavia
ansiotilaisuuksia,
oli sahojen ilmaantumisella
syrjaseuduillekin huomattava
merkitys.
Tosin sahatukeista
maksettiin
perin
alhaisia
hintoja, jos etenkin vertaamme
niitä nykyaikaan,
sillä jo sahojen monopooliasema
teki sen mahdolliseksi.
Mikään
kyläkunta
ei saanut myydä tukkejansa
muulle kuin
sille sahalle,
jonka
piiriin kylän metsät oli määrätty.
Myöskään
ei sahatöistä
suuria palkkoja maksettu.
Mutta joka tapauksessa tuotti sahaliike
maaseudulle
rahaa, jolla siihen aikaan oli korkea ostoarvo.
Ruvettiin huomaamaan,
että metsä ei ollut vain maanviljelijän
vihollinen, vaan että sillä oli rahallistakin
arvoa. Valtiovallan
tarkka suhtautuminen
metsävarojen
säästämiseen ei tietenkään voinut olla jättämättä
jälkeä metsien arvon kohoamiseen.
Se joudutti
kyläkuntien yhteismetsien
jakoa.
Kun rahaa tuli maakuntaan
enemmän
kuin ennen, alkoi kehitys melkein yksinomaisesta
luontaistaloudesta saada hiljaista käännettä
rahataloutta
kohti.
Talonpoikain
omaan
metsänkäyttöönkin
samoin kuin rakennustapaan
aiheuttivat
sahalaitokset
muutoksia.
Näimme, että Mustialassa alettiin käyttää siihen asti vallalla olleiden tuohikattojen
asernastaIautakattoja.
Sahojen lähistöllä asuvat talonpojat
seurasivat toisinaan
esimerkkiä.
Mutta enemmän vaikuttivat
sahat sellaiseen muutokseen maalaistalojen
rakennustavassa,
että entisten nuijalautojen
asemasta ruvettiin käyttämään
ainakin laeissa sahalautoja,
samoin ikkuna- ja ovivuorilautoina,
jopa vähän huonekaluissakin.
Permariteihin ei käytetty enää vain yksinomaan
hirren puolikkaita
kuten
ennen.
Talonpoikain
oma
käsisahauskin
pääsi vauhtiin,
mihin
varmaan mainitut sahalaitokset
antoivat osaltaan sysäystä ..

Taloudelliselta
näkökannalta
siis ainakin voimme pitää sahaliikkeen ilmaantumista
Lounais-Hämeeseen
hyödyllisenä.
Ainoastaan silloin johti se taloudellisesti
ja yhteiskunnallisesti
huonoihin
seurauksiin,
kun sahanomistajat
keinottelivat
talonpojilta
käsiinsä
suuria maa- ja metsäomaisuuksia,
kuten kävi Liesjärvellä.
Onneksi
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Lounais-Hämeelle oli Turpoon saha tässä suhteessa melkein ainoa
poikkeus.
Kokonaisuudessaan
kaipaa kysymys varhaisen sahaliikenteen
vaikutuksesta maalaistalouteen täällä Lounais-Hämeessäkin paljon
lisäselvi ttel yä.
E. Aaltonen.

Nykyaikainen
(Y päjältä).

saha.

Vanhan

Tammelan

tuuliviirejä.

Merenrantarnaissamme kerrotaan tuuli viirin olleen viime vuosisadalla niin yleinen, että sitä tuskin mistään asumuksesta puuttui.
Kun kalastus, joka merenranta-asukkaalle oli tärkeä elinkeino, riippui suuresti tuulen suunnasta, oli tuuliviiri hänelle tuiki tarpeellinen.
Rannikolta on tuuliviirin käyttö levinnyt sisämaahankin; sen
vieraan alkuperän
osoittaa jo siitä täällä vanhassa Tammelassa
yleisesti käytetty nimityskin: la k u. Se oli entisajan ~aamiehellekin, joka perinnäistottumuksen mukaan suoritti eräitä töitä erilaisilla tuulilla, tärkeä, muttei tietysti ollut hänelle niin kaikki kaikessa kuin kalastajalle. Kun lisäksi täällä hämäläiskylissä asuttiin
yhdessä ry'kelmässä, ei jokaisessa asumuksessa tuuliviiri ollutkaan
tarpeellinen, riitti tavallisesti kun oli yksi jokaisessa ryhmäkylässä.
Niinpä muistavatkin vanhat ihmiset kertoa, että vanhan Tammelan
kylissä oli useimmiten vain yksi, harvemmin kaksi lakua. Kun viirilehti oli korkean salon päässä, näkyi se kauas ympäristöön. Kruunun
virkatalojen
tarkastajat
tavallisesti
vaanivat
viiritangon talon aitan päähän.
Niissä kylissä, missa oli virkatalo (esim. Lunkaassa ja Kydössä), ei siten juuri muiden talojen tarvinnutkaan lakua pystyttää.
Vain niissä kylissä, missä useimmilla
taloilla oli oma tuulimyllynsä (kuten Talpialla, Torrolla ja Sukulassa), oli viirejäkin enemmän, melkein joka talossa. Piti nim. tarkasti seurata tuulien suuntaa, jos aikoi tuulimyllyä käyttää, ja vielä
enemmän, jos se seisoi 'käyttämäntömänä: täytyi näet tuulen suunnan muuttuessa mennä kääntämään siivet päin tuulta ..
Siten on tuuliviiri, laku, ollut aikoinaan käytännönkin vaatima,
11
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vaikka se samalla, etenkin myöhempinä aikoina, käsitettiin myös
hauskaksi koristeeksi, joka olennaisesti kuului ryhmäkylän kuvaan.
Vanhojen rakennusten mukana ovat kuitenkin tuuliviiritkin hävinneet lukumäärältään varsin vähiin. Kuluneena kes'änä melkein jokaiseen vanhan Tammelan kolkkaan (siis Tammelan, Forssan, Koijärven, Jokioisten, Humppilan ja Ypäjän pitäjiin) tekemilläni matkoilla näin korkeintaan 30 vanhaa lakua tai sen tapaista tankoa .

..•
c>

•

Kuva

1.')

Kuva

2.

Niistäkin oli vain vajaa kaksikymmentä sellaista, että niissä joko
viirilehden muoto tai levyyn leikattu vuosiluku kiinnitti huomiota.
Muissa oli aivan yksinkertainen, neliskulmainen rautapelti viirina,
jopa joku tanko jo vallan viiritönkin.
Maassamme tavatuista molemmista yleisistä viirityypeistä: lohikäärmeenpään
ja kukon muotoisista, löysin yksilöitä mainitulta
alueelta. Viirikukko on vertauskuvana ollut hyvinkin tärkeä, sillä
sen tehtävänä oli ylläpitää ihmisten sekä hengellistä että ruumiillista vireyttä. Länsimailla se oli yleinen kirkkojen katoilla, ja maa1) Kukon pyrstöosa taittunut
pois. Pisteviivalla merkitty pyrstön otaksuttu muoto.
Kukko ollut kiinnitettynä
viirin n:o 8 päälle. - Kaikki kuvat
piirtänyt maamiesopistolainen
D. v o n We i s s e 11 b e r g.
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laistalojenkin tuuliviireissä se on ollut paljon käytetty aihe. Talpian ja Sukulan kylien lakuissa esim. koreili aikoinaan viirikukko.
Nyt sitä en löytänyt pystystä enää mistään. Vain Talsolan Paavolan tuuliviiristä, josta se on joku vuosi sitten pudonnut, saatiin
sellainen talteen Forssan museoon (kuva I). - Lohikäärmeenpään
käytöllä viirikuvana on laaja pohja, sillä sekä Aasian että Europan

Kuva 4.

Kuva 3.

Kuva 5.

kansojen keskuudessa on ollut yleinen se käsitys, että lohikäärme
oli rikkauksien suojelija. Monet vielä pystyssä olevista takälaisista
viireistä kuuluvatkin tähän tyyppiin, tosin kyllä useimmissa tapauksissa vahvasti tyyliteltyna.
Tammelan kirkon luona olevan Similän ja Pirttilan sukujen hautakappelin molemmissa pää:tyviireissä on
selvästi havaittavissa lohikäärmeenpään tyylitelty väkäkieli ja silmä
(kuvat 2 ja 3) sekä otsakuhmu, vaikkakin koristeellista ainesta on
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Kuva 6.

Kuva 7.

tullut mukaan.
Erittäin selvä lohikäärmetyyppi
on Ypäjän Varsanojan Hakalan viiri (kuva 4), jonka kaarevissa leuoissa näkyy vielä
terävät hampaatkiri
ja kaarmernaisen
solakassa päässä silmä.
Sukulan Jaakkolan
talon kauniissa tuuliviirissä
(kuva 5), joka nykyisin on Mustialan museossa, on kaiken koristeellisuuden
ohella myös
selvät lohikäärmetyypin
tuntomerkit:
väkäkieli,
hampaat
ja otsakuhrnut.
Mustialan
viljamakasiinin
viirissä (kuva 6) muistuttaa
myös väkäkieli ja pyöreiksi leikatut ulkosyrjät, että tekijällä on mielessä ollut käärmeenpää.
Samaa on sanottava Saaren kartanon viljamakasiinin tuuliviirin muodosta (kuva 7), jossa erikoista on aaltoileva »päälaen» ääriviiva.
Talsolan Paavolan (kuva 8) ja Jokioisten Saarten Klemelän :tuuliviirit (kuva 9) ovat jo erilaista tyyppiä
ja melkein
tuntemattomiksi
tyyliteltyjä,
jos niidenkin lähtökohta
voidaan palauttaa
lohikäärmeen päähän.
Tuuliviireihin,
etenkin lohikäärmeenpää-tyyppisiin,
on tavallisesti aina leikattu vuosiluku keskelle lehteä.
Vanhin tapaamistani
on tähän kuvatussa Klemelän tuuliviirissä
vuosiluku
1783. Sattuvan esimerkin siitä, miten suuri merkitys pantiin vuosilukuihin.
nayttää sama Klemelän
viiri, siihen kun on alkuperäisen
vuosiluvun
lisäksi kiinnitetty
kahden seuraavankin
vuosisadan
numerot,
111m.
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Kuva 8.

Kuva 9.

viirilehden alaosaan 188o ja yläosaan 19°4. Irtonaiset numerot,
jotka on niiteillä kiinnitetty viirilehteen. ovat kuitenkin jo osaksi
varisseet pois. Sellaisissakin viireissä, jotka ovat yksinkertaisia,
neliskulmaisia, on usein vuosi luku, kuten Jokioisten kirkon kellotapulin viirissa, johon on leikattu vuosiluku 1887. - Myös omistajan nimikirjaimet on viiri lehteen toisinaan leikattu, kuten sukuhaudan viireihin.
Muina tuuliviirin merkkeinä olen kyseelliseltä alueelta tavannut pari kertaa teerenkuvan ja kolmessa paikassa hevosen.
Myöskin kyrmyniskan
ahvenan tai jonkun muun kalan olen tavannut
useissa paikoissa, esim. Tammelan kirkonkylässä, Portaassa ja Liesjärvellä, mutta ne eivät aina ole enää tuuliviirejä, vaan liikkumattamana koristeena korkean salon päässä tai puun latvassa. Muutamissa sellaisissakin viireissä, joiden ikä on ainakin muutamia vuosikymmeniä, on väkäpäinen ja sulkahäntäinen nuoli, joka meidän päivinämme tehdyissä uusissakin tuuliviireissä on vielä yleisesti käytetty
muoto.
Tavallisimmin kiinnitettiin laku eli viirisaiko aitan päähän; se
oli silloin valtavan pitkä ja nojasi maahan asti. Milloin viirin varsi
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kiinnitettiin
vilja-aican katolle, kuten Mustialan,
Saaren ja KlerneIän viirit, oli varsi melkoi~en lyhyt.
Myöskin tuulimyllyjen
harjalJe kiinnitettiin joskus viiri lyhyen varren nokkaan, toisinaan myös
navetan päähän.
Sepät, jotka viirilehtiä
tekivät vieraillekin,
pystyttivät joskus oman pajansakin
yläpuolelle lakun.
Vanhamallisia
viirejä ei enää tehdä.
Mikäli vielä joku harva
asukas on viitsinyt asuinpaikalleen
tuuliviirin
pystyttää,
leikataan
rautapeltiin
vain vuosiluku ja ehkä sen lisäksi nimikirjaimet
tai sitten hankitaan
aivan uudenaikaisia
viirimalleja.

E. Aaltonen

Kristillisyyden taito J okioisten seurakunnassa ennen ison vihan aikaa.
Kirj. ]. E. Hyötyniemi.

Kristillisen tiedon juurruttamiseksi
kansan mieleen on LounaisHämeessä, samoinkuin muuallakin maassamme, jo kauan tehty määrätietoista työtä.
Tunnettua
on, että jo katolisena aikana annettiin
pappIen
tehtäväksi
sakon
uhalla
joka
sunnuntai
kirkoissa
lukea
eraita
rukouksia
kansan
omalla
kielellä.
Mutta
vasta
uskonpuhdistus
merkitsee
meidänkin
maassamme
VOlmakasta
kansansivistyksen
nousuaikaa.
Lutherin
julkaisema
Vähä Katekismus,
jonka ilmestymisestä
viime toukokuun
16 p:nä
tuli kuluneeksi 400 vuotta, on meidänkin kansallamme
ollut sinä tietolähteena, josta se vuosisatojen ajat on kristillisyyden
tietonsa suurelta osalta ammentanut.
Puhuvampia
todistuskappaleita
uskonnollisen tiedon tilasta ja tasosta on meille kuitenkin säilynyt vasta
puhdasoppisuuden
ajalta.
Miten pitkälle kristillisyyden
taito ennen piispa Gezelius vanhemman aikoja (1664-169°) oli Tammelassa
ja siihen kuuluvassa
Jokioisten
kappelissa kehittynyt,
siitä ei ole suurestikaan
tietoja
säilynyt, kun edellisten piispojen aikoina pidetyt tarkastuspöytäkirjat näyttävät
hävinneen.")
Senverran on kuitenkin asiakirjain mukaan todettavissa,
että katekismuksen
opetuksesta
]okioistenkin
seurakunnassa
jo oli huolehdittu,
vaikka tuloksista ei olekaan lähempiä tietoja.") Yleensä on tunnettua,
että jo piispa Rothoviuk1) Vrt. Tarmo Hirsjärvi, Tammelan
Vrr, T. Hirsjärvi, e. m. t. s. 11.

2)

k ansanopetuksen

vaiheet 1.
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sen ja hänen seuraajiensa aikana ilmenee
Turun
hiippakunnassa
huornatta via ponnistuksia
katekismuksen
kappaiten juurruttamiseksi
kansan mieleen, joten on todennäköistä,
että täälläkin
jo silloin
laskettiin jotenkin varma pohja sille kristillisyyden
opetukselle, johon nähden sittemmin Gezelius piispain
aikoina
päästiin
varsin
huomattaviin
tuloksiin.
Edeltäjiensä vaatimuksista
kiinni pitäen ja
niitä monessa suhteessa huomattavasti
tiukentaen ja lisäten ovat he
suurenmoisessa
määrässä vaikuttaneet
kristillisen kansansivistyksen
kohoamiseen.
Tähän nousuun onkin tärkeimmät
syyt haettava
niistä ankaroista vaatimuksista
ja ohjeista, joita varsinkin
Gezelius
vanhempi papiston noudatettavaksi
antoi, samoinkuin
niistä
tarkastuksista, joilla hän kontrolloi, miten käskyjä oli noudatettu.
Olihan
piispan
vaatimuksena,
että
Herran
ehtoollisella
käynnistä
oli
estettävä jokainen, joka ei hyvin osannut kristinopin pääkappaleita,
aamu- ja iltarukouksia.
rippirukouksia,
pöytälukuja
ja vielä lisäksi
joitakin
Lutherin selityksiäkin,
jotapaitsi oli luettua myöskin ymmärrettava.
Lukkarin
asiana oli valvoa, ettei ehtoollispöytään
päässyt pujahtamaan
sellaisia henkilöitä, joiden lukutaidosta
ei ollut
tietoa.
Avioliittoon
aikovilta piispa vaati hyvän joukon, jopa suurimman osan Lutherin selityksiä.
Vuoden 1686 lakiin otettiin. sitäpaitsi maärayksia,
että m.m. kummeiksi ja hätäkasteen
toimittajiksi kelpasivat
vain ne, jotka olivat hyvin perillä katekismukses-

taan.')
Pappien asiana oli edelleen, kuten jo Gezeliuksen edeltäjienkin
aikoina, ennen jumalanpalvelusta
lukea katekismuksen
kappaleita
kokoontuneille
seurakuntalaisille.
joiden tuli ne oppiakseen
lausua
niitä hänen perässään.
Seurakunnassa
toimitettavilla
ripitysmatkoilla oli pappien niinikään tutkittava
niin aikuisten kuin lastenkin
kristillisyyden
taitoa. . Lukkareilta
alettiin vaatia enemmän sivistystä kuin tähän asti, jotta hekin voisivat olla
papiston
apuna.
Alkava ,kiert:okoululaitos
ja ankara kirkkokuri
ovat nekin keinoja
kristillisyyden
taidon kohottamiseksi.
Mutta tarkeimmaksi
keinoksi
1) Vnt. K. O. Vikman, Suomen kansan lukutaidon
sin vallan aikana siv. 93, 96 ja 104.

synty ja kehitys Ruot-

tähän päämäärään
pääsemiseksi selviää piispalle ennen kaikkea sisäl uvun taidon yleistäminen.
Miten suuressa määrässä edellämainittuja
keinoja Tammelassa
ja sen kappeleissa käytettiin,
siitä on vain vähässä määrässä tietoja
säilynyt.
Eräät tarkastusasiakirjat
osoittavat
kuitenkin,
että piispan edellämainitunlaiset"
vaatimukset
esim.
Herran
ehtoolliselle
laskettaviin
ja avioliittoon
vihittäviin nähden eivät täälläkään
olleet suinkaan tuntemattomia.
Sakkoja ja jalkapuurangaistuksiakaan
ei liene suinkaan vältetty.
Viimeksimainitun
käytäntöönottamisesta
puhuu m.m. se, että Jokioisissa v. r666 kirkonisännältä
lunastettiin
taalerin maksava jalkapuu.')
Että tarmokkaan
piispan monet vaatimukset
ja ohjeet
ervat
jäisi vain ylimalkaisiksi
toivornuksiksi, järjestetään
hänen toimestaan
yksityiskohtiin
ulottuva
kirjanpito
lukutaitoisista.
Kun
nämä "lukuluettelot
eli n.s. rippikirjat
ovat useimmissa
maamme
seurakunnissa
ison vihan myrskyissä kokonaan hävinneet, ovat Jokioisten
kirkonarkistossa
molemmat lukuluettelot
ennen sanottua
aikaa tallessa.
Näistä mielenkiintoisista
asiakirjoista
voidaan yksityiskohtia
myöten havaita, millaisin henkisin pääomin Jokioisten
kansa kohtasi aikakirjoissarnme
niin kaameat suurten nälkävuosien
ja ison vihan ajat.
Kun jälkimäisestä
rippikirjasta,
joka
käsittää
pääasiallisesti
vuodet 1695-17022)
parhaiten käy selville, miten pitkälle puheenalaisen
seurakunnan
eri kyläkunnissa
ja taloissa oli kristillisyyden
taito Lutherin Vähän Katekismuksen
puitteissa edistynyt,
olemme
ottaneet vaivaksemme
laskea sanotussa rippikirjassa
esiintyvät
lukumerkit, joista risti (X) merkitsee hyvää, puoliristi ( !)puutteellista
katekismuksen
taitoa.
Laskelmien tulokset esiintyvät seuraavissa taulukoissa, joista näkyy, miten paljon kussakin kylässä ja talossa katekismuksen
eri kohtiin nähden oli madnitunlaisilla
merkinnöillä
varustettuja
henkilöitä:
1) T. Hirsjärvi,
2)
on
mistä

Eräiden

käytetty
alkaen

e. m. t. siv. 14.
henkilöiden

lukuluettelona
vasta

on uusi

kohdalla
vielä

kauan

[ukuluente]o.

olevat
sen

merkinnät

osoittavat,

jälkeenkin,

jopa

vuoteen

että

sitä
1723,
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Tämän lisäksi esiintyy eräillä taulukkoori sisältyvillä henkilöillä jossakin sarekkeessa ristin ja puoliristin ohella niitten välimuoto (y), joita ei taulukossa käytännöllisista syistä ole voitu huomioonottaa,
Sanottujen merkintöjen varsin vähäinen lukumäärä
ei sitäpaitsi suuresti muuttaisikaari taulukon tuloksia.
Täydellisyyden vuoksi mainittakoon seuraavassa kuitenkin niittenkiri määrä.
Kymmenten
käskysanojen
sara'kkeessa ilman selityksiä oli
tällaisia merkintöjä Kartanossa 1, Vaulammilla 3, Pellilässä 1 ja
Rehtijärvellä 1; selityksien sarakkeessa Vaularnmilla 2, Niemellä
1, Pellilässä 3, Latovainiossa
1, Saaressa 1, Minkiöllä
2 ja Rehtijärvellä 3; yht. 19 merkintää.
Uskontunnustus ilman selityksiä: Vaulammilla
21
Latovainiossa 2, Kiipulla 1 ja Rehtijärvellä 1; selityksin: Pellilässä 1, Latovainiossa 1, ]änhijoella 2 ja Rehtijärvellä 1; }'Iht. 1 I.
Herran rukous ilman selityksiä: ]änhijoella 1; selityksin: Vaulammilla 3, Niemellä 1, Pellilassä, 1 ]änhijoella 1 ja Rehtijärvellä
1; yht.

8.

Kaste ilman selity ksiä: Va ulammilla 2, 0 jaisilla 1, P ellilässä
1, ]änhijoella
1, Saaressa 1, Minkiöllä 2 ja Rehtijärvellä
1; selityksin: Latovainiossa 1; yht. 10.
Rippilukujen ensimäinen tunnustus: Haapaniemellä 2, Pellilassä 1, ]änhijoella 3 ja Rehtijärvellä 1; toinen tunnustus: Vaulammilla
1, Niemellä 2, ]änhijoella
1, Saaressa 1, Minkiöllä 1 ja Rehtijärvellä
3; yht. 16.
Herran ehtoollinen ilman selityksia: Va ulammilla 1, 'Latovainiossa 2, ]änhijoella 1, Saaressa 1 ja Kiipulla 1; selityksin: Niemellä 1 ja Ojaisilla 1; yht. 8.
Ruokasiunaus: Vaulammilla 1, Niemellä 3, Ojaisilla 2, PelliIässä 2, ]änhijoella 1, Saaressa 2 ja Minkiöllä 1; yht, 12.
Kiitosrukous: Haapaniemellä 1, Vaulammilla 1, Niemellä 1,
Ojaisilla 1, Pellilässä 3, Latovainiossa 1, ]änihijoella 2, Saaressa 2,
Kiipulla 1, Minkiöllä 2 ja Rehtijärvellä 2; yht. 17.
Aamurukous.
Vaulammilla 1, Niemellä 1, Ojaisilla 1, PelliIässä 3, ]änhijoella 2, Saaressa 1, Kiipulla 1, Minkiöllä 1 ja Rehtijärvellä 1; yht. 12.
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Iltarukous:
Haapaniemellä
1,
Vaulamrnilla 6, Niemellä 1,
Ojaisilla, 2, Pellilässä 1, Latovainiossa 2, ]änhijoella 3, Saaressa
1, Kiipulla 4, Minkiöllä 3 ja Rehtijärvellä
4; yht. 28.
Mainitunlaisia
merkintöjä on niinollen 14I, joka taulukoissa
esiintyvään merkkipaljonteen verrattuna on perin vähäinen, mutta
joka kyllä osoittaa, että kristillisyyden taidon arvostelussa alkoi vähitellen olla tarvetta käyttää monipuolisempaakin arvosteluasteikkoa. Muunlaisia Iukumerkkeja ('j. tai :) esiintyy ylen harvoissa
tapauksissa.
Voidaksemme edelläolevan taulukon laskelmista saada kokoavamman kuvan seurakunnan ja sen eri kyläkuntien kristillisen tiedon tilasta puheenalaisena aikana esitämme vielä toisen taulukon,
jossa lukutaitoisten lukumäärä kyläkunnittain on ilmaistu prosenterssa.
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Koko seurakuntaa
koskevista prosenttiluvuista
voimme havaita,
että kuulusteltujen
henkilöitten
keskuudessa katekismuksen
pääkappalten taito on ollut varsin hyvällä kannalla ja että myöskin ruokaluvut sekä aamu- ja ehtoorukoukset
ovat useimmilta
seurakuntalaisilta hyvin luistaneet, kun taas kysymyksiin vastaaminen on ollut
heikkoa ja sisäluvuntaito
vielä alkuasteellaan.
On mielenkiintoista
todeta, että ensinnäkin Herran rukouksen
ilman Lutherin selityksiä ovat osanneet hyvin lähes kaikki (98,1 %),
kun taas puutteellinen
taito oli ainoastaan
1,6 % :lla. Kunnioitettaviin saavutuksiin
on niinikään
päästy uskontunnustuksen
oppimisessa, ollen hyvin taitavia 92,3 % ja puutteellisernmin
6,9 %;
samoin
rippiluvuissa,
joista ensimäisen tunnustuksen
on 89,6 %
osannut hyvin ja 13,5 % puutteellisemmin
sekä toisen tunnustuksen 67>4 %. hyvin ja 14 % puutteellisesti.
Paljoa huonommassa
asemassa eivät 'ole myöskään Herran ehtoollinen ja kymmenet käskyt, osatenensiksimainitun
asetussanat hyvin 83,1 % ja puutteellisemmin 12,9 % sekä viimeksimainitun
käskysanat
hyvin 79,8 %
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ja heikommin 18,2 %.
Kun kasteen asetussanojen taitajia on melkoista
vähemmän
(hyvin 62,9 % ja puutteellisesti
29,5 %) kuin
esirn. Herran ehtoollisen, saanee se selityksensä siitä, että ehtoolliselle laskettavilta
vaadittiin
ennen kaikkea sen asetussanojen
taito.
Että kirkon pyrkimyksenä
oli opettaa .kansaa siunauksella
alottamaan hiellä ja vaivalla hankitun jokapäiväisen leipänsä nauttimisen ja
kiitoksella ruokailunsa päättämään,
siitä puhuu omaa kaunista kieltään se, että ruokasiunauksen
osasi hyvin yli puolet (54,8 %) ja puutteellisemmin
36 % sekä kiitosrukouksen
hyvin 35,6 % ja heikommin 44,9 %.
Myöskään
rukouselämän
viljelemistä
aamulla
noustessa ja illalla maata pannessa ei unohdettu.
Aamurukouksensa
osasivat
hyvin
54,1 % ja puuttedlisemmin
36,7 %, ollen vastaava.rprosenttiluvut
iltarukoukseen
riahden 38,4 % ja 46,7 %. Että
kristillisten
opinkappalten
käsittäminen,
jota kaiketi
»kysyrnyksillä» (questiones) lähinnä pidettiin
silmällä, ei ollut
kovinkaan
yleistä, siitä puhuvat varsin alhaiset prosenttiluvut.
Vain 2,2 %
kuulustelluista
oli niitä, jotka kysymyksiin
osasivat vastata »jolla-
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kin tavoin hyvin», (aliquo modo X), ja 5,I % niitä, jotka osasivat
sitäkin puutteellisemmin (/), kun taas edellistä täydellisemmin taitavia oli vain ani harvoja (plenius X 0,3 % ja plenius I 0,2 %).
Myöskin sisäluvuntaito oli vielä alkuasteellaan.
Jotenkin hyvin
(aliq. m. X) osasi vain I,5 ja sitä jonkunverran puutteellisemmin
(aliq. m. /) II,I %. Varsinaisen kansan keskuudessa ') luki tarkasti (exacte) vain 2 henkilöä (0,2 %), jotka nekäan nähtävästi eivät
olleet Jokioisten seurakunnan vakinaisia jäseniä.
Mitä tulee Lutherin katekismuksen pääkappalten selityksiin,
osattiin seurakunnassa parhaiten -kymmenten käskyjen selitykset,
mitkä vielä nytkin lapsille ova:t helpoimmin opittavia. Niitä, jotka
osasivat hyvin, oli 50,3 % ja puutteellisesti I9,6 %. Tämän jälkeen
seuraa uskontunnustus, johon puheenalaiset selitykset osasi hyvin
36,8 % ja puutteejlisemmin I6,I %. Paremmuusjärjestyksessä seuraavat sitten Herran rukouksen (hyvin 25,9 %, puutteellisesti 8,3
%), 'kasteen (h. I8,9 %, p. 5,I %) ja Herran ehtoollisen selitykset
(h. I3,7 %, p. 8,2 %).
Taulukon valossa esitettäköön kyläkuntien kristillisyyden taidosta vielä eräitä ryhmittelyjä niiden paremmuus järjestyksessä.
K y m mene t k ä s k y t ilman Lutherin selityksiä osasi hyvin
Saaren ja Pellilän kylissä yli 90 % kuulustelluista, Niemellä, Haapaniemellä, Vaulammilla, Laikkalammilla, Minkiöllä ja Ojaisilla
90-80
%, Kiipulla, Latovainiossa ja Kartanossa 80-70 % sekä
Jänhijoella ja Rehtijärvellä 70-60
%. - Puutteellisesti osaavien
prosenttiluvut järjestyvät jotenkin vastaavasti päinvastaisessa suhteessa, ollen sellaisia Saaressa vain I,8 %, mutta Jänhijoella ja
Rehtijärvellä noin 30 %.
Niitä, jotka osasivat Lutherin selityksetkin, oli Saaressa, Haapaniemellä, Laikkalammilla ja Pellilässä 70-60 %, Niemellä 59,8
%, Ojaisilla, Jänhijoella, Vaulammilla, Latovainiossa, Kartanossa,
Kiipulla ja Minkiöllä 50-40 % sekä Rehtijärvellä lähes 40 %. Puutteellisesti osaavien prosenttiluvut ovat yleensä 20:n tienoissa.
Ainoastaan Rehtijärven kylä tekee huomattavamman poikk-euksen,
') Lukuluettelossa
luku- ja kristillisyyden

ei ole seurakunnan papin ja muidensäätyhenkilöiden
taidosta ensinkään merkintöjä.
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ollen siellä ,heikkoja taitajia
sellaisia ole ollenkaan.

29,4

%, kun

taas Laikkalammilla

ei

U s k 0 n t u n n u s t u k sen
hyviä taitajia oli Saaressa, Minkiöllä, Pellilassä; Ojaisilla, Haapaniemellä,
Niemellä,
Vaulammilla
ja ]änhijoella
yli 90 %, Latovainiossa,
Rehtijärvellä,
Kartanossa,
Kiipulla
ja Laikkalammilla
90-80
%. Puutteellisesti
osaavia
oli yleensä 1-10 % kuulustelluista.
Eniten niitä oli Kartanossa ja
Laikkalammilla
(hieman y'li 15 %).
Uskontunnustuksen
selitykset
osasi
hyvin
Kartanossa
Ja
Laikkalammilla
yli 50 %, Saaressa ja Haapaniemellä
50-40
%.
Vaular-imilla,
Latovainiossa,
Ojaisilla, Kiipulla ja Minkiöllä 40-30
% sekä Rehtijärvellä
ja ]änhijoella lähes 30 %. Puutteellisesti
osaavien lukumäärä
vaihteli 10-20 %:n tienoissa, ollen niitä vähimmin Niemellä (8 %) ja Laikkalammilla
(8,} %) sekä eniten Haapaniernellä 24,6 %.
Useat seurakuntalaiset
olivat
Athanasiuksen
tunnustuksenkin.

sitäpaitsi

oppineet

ulkoa

vaikean

He r ra n r u k 0 u k sen ovat kuulustelluista
osanneet hyvin
jokseenkin
kaikki.
Sellaisia kyläkuntia,
joissa kaikki (100 %)
ovat sen tainneet, ovat Kartano, Pellilä, Latovainio
ja Saari.
Pienin prosenttiluku
oli Laikkalammilla
(9I,7). - Huonosti
taitavia
on senvuoksi varsin vähän, eniten Kiipulla (4,I %).
Mutta Lutherin selitykset eivät ole luistaneet
läheskään
yhtä
vaivattomasti,
Niitä kuulusteltuja,
jotka ne ovat osanneet hyvin, on Laikkalammilla
ollut 41,7 %, Saaressa, Niemellä,
PelliIässä, Haapaniemellä
ja Kartanossa
40-30
%, Latovainiossa,
Vaulammilla, Kiipulla ja Ojaisilla 30-20 %, ]änhijoella
ja Minkiölla
lähes 20 % sekä Rehtijärvellä
vain 13,7 %. - Puutteellisesti
osanneita oli eniten Laikkalarnmilla
(r6,7 %) ja vähiten Latovainiossa
(4,5 %).
Kas tee n ase t u s san a t eivät näytä olleen niinkään helposti päähän päntättävissä
kuin edelliset katekismuksen
kohdat.
PeIli Iässä, Laikkalammilla,
Saaressa ja Vaulammilla
vaihteli
hyvien
osaajien prosenttiluku
80-70, Minkiöllä,
Niemellä ja Kiipulla 70·
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.-60, Kartanossa, Ojaisilla, Rehtijärvellä,
Haapaniemellä, Latovainiossa ja ]änhijoella 60-50 tienoissa, nousten hyvien osaajien
lukumäärä joka tapauksessa yli puoleen 'kaikista kuulustelluista.
Puutteellisesti osasi Kartanossa ja Haapaniemellä hieman yli 40
%, Rehtijärvellä, Ojaisilla, Latovainiossa, ]änhijoella, Niemellä 40
-30
%, Minkiöllä, Kiipulla, Saaressa ja Vaulammilla 30-20 %
sekä vähiten Pelli1ässä (17,4 %) ja Laikkalammilla (8,J %).

Asetussanojen

selitykset

osattiin

parhaiten

Laikkalammilla

(41,7 %), Saaressa (33,3 %) ja Pelli1äs·sä(31,4 %) sekä muissa kylissa
seuraavasti: Niemella ja Vaulammilla noin 22-26
%, Latovai-

niossa, Kartanossa, Kiipulla, Ojaisilla, ]änhijoella ja Haapaniemellä
20-10
% sekä huonoimmin Rehtijärvellä (9,9 %) ja Minkiöllä
(7,8 %). Puutteellisernmin taitavien prosenttiluvut vaihtelevat
2-14 välillä, ollen Saaressa niitä - kumma kyllä - kuitenkin
kokonaista 28,1 %.
R i p p i t u n n u s t u k sen

N: 0 1 osasi hyvin Saaressa 91,2
%, Minkiöllä, ]änhijoella, Haapaniemellä, Rehtijarvella, Laikkalammilla,
Kiipulla, Latovainiossa ja Niemellä 80-70 % sekä puutteellisesti
eri kylissä 8-20 %.
R i p p i t u n n u s t u k sen N: 0 2 osasi hyvin Saaren kyläläisistä 82,3 %, Pellilän, Laikkalammin ja Rehtijärven 80-70 %,
Minkiön, Kartanon, ]änhijoen, Vaularnmin, Haapaniemen, Ojaisten, Kiipun ja Niemen 70-60 % sekä vähiten Latovainion kyläläisistä (56,8 %).
Niitä, joilla oli puutteellinen taito, oli eniten
Kartanossa, Haapaniemellä ja Latovainiossa (yli 20 %) sekä Niemellä, Rehtijärvellä, Kiipulla,
Ojaisilla,
]änhijoella,
Saaressa,
Vaulammilla
ja Minikiöllä 20-10
% sekä Pellilässä 9,3 % ja
Laikkalammilla 8,3 s.
He r r a n e h t 0 0 11 i sen
asetussanojen
hyvässä taidossa
oltiin jälleen etusijalla Saaren kylässä (91,2 %).
Muissa kylissä
vaihteli kuulusteltujen hyväksi arvosteltu taito seuraavasti:
Niemellä, Pellilässä, Haapaniemellä, Ojaisilla, Laikkalammilla, Vaulammilla, Rehtijärvellä, Kiipulla, Minkiöllä ja Kartanossa 90-80
% sekä ]änhijoella ja Latovainiossa lähes 80 %. - Puutteellinen

%, Kartanossa, Pellilässä, Ojaisilla ja Vaulammilla 90-80
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taito
oli Niemellä 9,2 % :lla ja Saaressa
Muissa kylissä prosenttiluku
vaihteli 10-20

7 % :lla kuulusteltavia.
vaiheilla.

Lutherin
selityksiä
asetussanoihin
osasivat hyvin
verrattain
harvat.
Siinä poikkeavat
toisista kyläkunnista
edukseen Laikkalammin ja Saaren kylät, edellisessä osasi hyvin 41,7 % ja jälkimäisessä 30,4 %.
Vähiten
tällaisia
oli Minkiöllä
(1,9 %) ja
Rehtijärvellä
(5,9 %) sekä muissa kylissä 10-20
% kuulustelluista. - Heikosti taitaviakaari ei ollut paljon, vaihdellen prosenttil uku

2-

13

vaiheilla.

P ö y t ä s i u n a u k sen
osasi hyvin Saaren, Laikkalarnmin,
Kartanon
ja PeIli Iän kyläläisistä
70-60
%, Haapaniemen,
Niemen, Vaulammin,
Rehtijärven
ja Mirrkiön 60-60
% sekä Latovainion, Jänhijoen,
Kiipun ja Ojaisten 50-40
%. - Puutteellisesti taisivat sen varsin monet,
Ojaisilla ja Rehtijärvellä
oli sellaisia 45 ja 40 %, Haapaniemellä,
Minkiölla,
Kiipulla,
Latovainiossa, Vaulammilla,
Jänhijoella,
Niemellä,
Kartanossa
ja PelliIässä 40-30
% sekä Saaressa 26,3 % ja Laikkalammilla
25 %.
K i i to s r u k 0 u k sen
ruuan jälkeen taisi Laikkalamrnilla
66,7 % ja Saaressa 59,7 %. Muissa kylissä taito oli jonkunverran
huonompi.
Kartanossa
oli prosenttiluku
46,2 ja Haapaniemellä
40A, Pellilassä, Niemellä,
Vaulammilla,
Ojaisilla,
Jänhijoella,
Rehtijärvellä
ja
Kiipulla
40-30
sekä
Latovainiossa
ja
Minkiöllä 30-26.
- Puutteellisesti
osaavien lukumäärä
oli useimmissa kyläkunnissa
suurempi.
Rehtijärvellä,
Minkiöllä
ja Latovainiossa prosenttiluku
oli 55-50
vaiheilla,
Ojaisilla,
Haapaniemellä, Jänhijoella,
Pellilässä,
Niemellä
ja Vaulammilla
50-40,
Kiipulla 38,8 ja Kartanossa
34,6 sekä Saaressa 28,1 ja Laikkalammilla r6,7'
A a m u r u k 0 u k sen hyväksi arvosteltuun
taitoori
nähden
ryhmittyvät
kyläkunnat
seuraavasti:
Saaressa 77,2 %, Laikkalammilla
66,7 %, Kartanossa
65,4 %, Pellilässä 62,8, Rehtijärvellä
60,8 %, Haapaniemellä,
Vaulammilla,
Kiipulla, Jänhijoella,
NiemelIä ja Minkiöllä
55-50
% sekä Latovainiossa 46,6 % ja Ojaisilla 46 %. - Niitä, jotka aamurukouksen
osasivat puutteellisesti,
oli Latovainiossa,
Haapaniemellä,
Ojaisilla ja Minkiöllä 47-40
%,
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]änhijoella, Niemellä, Vaulammilla, Kartanossa, Kiipulla ja Rehtijärvellä 40-30
%, Pellilässä 27,9 %, Laikkalammilla 25 % ja
Saaressa 17,5 %.
II t a r u k 0 u k sen osasivat hyvin Kartanossa 61,5 % Ja
Saaressa 50,9 % sekä Niemellä, Laikkalammilla, Rehtijärvellä ja
Haapaniemellä 44-40
%, Minkiöllä, Kiipulla, ]änhijoella, Vaulammilla, Pellilässä, Ojaisilla ja Latovainiossa 40-33
%. - Puutteellinen taito oli Latovainiossa, Ojaisilla ja Laikkalammilla 53-50
% :lla, Haapaniemellä,
Vaulammilla,
Minkiöllä, Rehtijärvella,
]änhijoella, Pellilässä, Kiipulla ja Saaressa 50-40
% :lla sekä Kartanossa ja Niemellä lähes 40 % :lla.
K y s y m y k s iin
osattiin
vastata jotenkin hyvin (aliquo
modo X) Saaressa 5,J %, Niemellä 3>4 s, Ojaisilla 2,4 %, Latovainiossa- 2,J' %, ]änhijoella 1,5 %, Rehtijärvellä 1 % sekä Vaulammilla ja Kiipulla 0,5 %.
Kartanossa, Haapaniemellä, Pellilässä, Laikkalammilla ja Minkiöllä ei sellaisia ollut ensinkään.
Jollakin tavoin, vaikkakin edellisiä puutteellisemmin (aliquo modo
1) suoriutui niistä Saaressa kokonaista 24,5 %, Minkiölla 8,7 %,
Kiipulla 7,2 %, Haapaniernellä 7 %, Niemellä 5,7 %, Kartanossa
3,8 %, Ojaisilda 3,2 %, ]änhijoella 3 %, VaulammiHa 2,J %, PelliIässä 2,J %, Latovainiossa samoin 2,J %, Rehtijärvellä 2 % ja
Laikkalammilla ei ainoakaan,
Edellisiä taydellisemmin
(plenius) osasivat vain ani harvat.
Niiden joukossa oli sellaisia, joiden kohdalle on merkitty täysi
risti (X), Saaressa 1,8 %, Niemellä 1,1 % sekä Vaulammilla
ja
Kiipulla kummassakin 0,5 %, muissa kylissä ei ollenkaan.
Niitä,
joiden taito oli arvosteltu tätä jonkun verran puutteellisemmaksi
(/), oli Saaressa 1,8 %, Latoyainiossa 1,1. % ja Kiipulla 0,5 %,
kun taas muualla ei sellaisia ollut ensinkään.
S isä l u v u s s a oli jotenkin hyvin osaavia (aliquo modo X),
]änhijoella 5,J %, Latovainiossa 2,3 %, Kiipulla 2 %, Rehtijärvellä 2 %, Saaressa 1,8 %, Ojaisilla 1,6 % ja Niemellä 1,1 %,
muissa kylissä tällainen taito puuttui. jollakin tavoin, mutta edellistä puutteellisemmin (aliquo modo 1) osasi Laikkalammilla 50
%, Saaressa 33,3 %, Kartanossa 30,8 %, Kiipulla 16,3 %, Rehti-
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järvellä Io',8 %, Haapaniemellä IO,5 %, Vaulammilla 9,8 %,
Ojaisilla 8,9 %, Jänhijoella 7,5 %, Niemellä 6,9 %, Latovainiossa
,6,8
Pellilässä 5,8 % ja Minkiöllä I %.

s.

Sellaisia henkilöitä, jotka lukivat kirjaa hyvin tarkasti (exacte
X), oli Latovainiossa eräs Sixtus Martinpoika ja Jänhijoella Gabriel Heikinpoika, joista edellisen taito on merkitty kyseelliseen rippikirjaan vasta v. I720 ja jälkimäisen v. I723, eivätkä he erinäisistä
seikoista päättäen liene, kuten edellä jo on mainittu, kylän vakinaisia asukkaitakaari.
Taulukkoa tarkastaessa kiintyy huomio erityisesti Saaren ja
Laikkalammin kyliin, jotka, varsinkin ensiksimainittu, kristillisyyden taitoon nähden kulkevat etunenässä. Että kristillisyyden taito
Jokioisten seurakunnassa yleensäkin oli varsin hyvällä kannalla,
siitä puhuvat selvää 'kieltään taulukoissa esiintyvät laskelmat, joiden
asiallisuutta eräät piispan- ja rovastintarkastusten pöytäkirjat ovat
sitäpaitsi vahvistamassa. Urjalan kirkkoherran Olaus Olain v. I69I
Jokioisissa pitämässä rovastintarkastuksessa, jossa seurakun talaisia
oli jotakuinkin runsaasti läsnä, voitiin todeta, että he jo silloin taisivat ulkoa kristinopin kappaleista tehdyt kysymykset, Lutherin
selitykset kymmeneen käskyyn sekä uskontunnustuksiin. 1). Yleensäkin näyttää silloisessa suur-Tammelan seurakunnassa ulkoluvun
taito olleen tavallista paremmalla kannalla. Niinpä lausuu piispa
Gezelius nuorempi v. I69I Tammelassa pitämässään piispantarkastuksessa tyytyväisyytensä kansan katekismuksen taiteon.
Someron kirkkoherran, kontrahtirovasti Abr. J usleniuksen
samassa
seurakunnassa v. I696 pitämässä rovastintarkastuksessa saama käsitys, että seurakunta hyvin taitaa ,katekismuksensa, varsinkin kolme
ensimäistä pääkappaletta,
ja että suuri osa nuorisoa on alkanut
opetella lukemaan
kirjaa, pitää epäilemättä edelläolevan rippikirjasta tekemämme yhteenvedon valossa paikkansa myöskin Jokioisten kappeliseurakuntaan nähden. Vuosien I7IO ja I7I2 tarkastuksista, jotka pidettiin erikseen kappeleita varten, on sitäpaitsi
1) T. Hirsjärvi,

e, m.

t.

siv. 15.
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todettavissa,
tekismuksen

että Jokioisten,
samoinkuin
taito oli jotenkin samanlainen

Perttulan
kappeleissa
kakuin emaseurakunnassa.')

On otettava huomioon, että vaikka piispan vaatimukset
tietysti kautta koko hiippakunnan
kristillisyyden
taitoori nähden olivat yhtä ankarat ja velvoittavat,
ei läheskään
kaikkialla
oltu
päästy tällaisiin tuloksiin.
Oli seurakuntia,
joissa seurakuntalaisten suuri osa ei tainnut edes uskonkappaleita
ilman selityksiä, olipa
muutamia,
jotka eivät osanneet oikein isämeidän rukousta
ilman
selityksiä.")
Taulukkoja
tarkastamalla
saamme havaita,
kuinka
aivan toinen oli asianlaita Jokioisissa.
Vertaamalla
piispan- ja rovastintarkastusten
kertomuksia
eri
seurakunnissa
mainitseekiri
K. O. Vikman niistä käyvän
selville,
että ainakin Tammelassa ja -edelläolevan
mukaan - kieltämättä
myöskin
Jokioisten kappelissa »katekismuksen
opetus oli kantanut
keskinkertaista
paremman hedelmän» ja että »täällä oli Gezeliusten
aikoina päästy katekisrnuksen
ulkoluvussa
sangen pitkalle».")
Että sisäluvuntaito
ei vielä ollut kovinkaan
pitkälle edistynyt,
on ilmeistä, mutta sekin »pyrkii katekismuksen
taidon perässä» siitäkin huolimatta,
että kansalla siihen nähden oli vielä vahvoja ennakkoluuloja,
koska
kirjasta-lukeminen
oli vielä verraten uutta.
Vuonna
I 69 I
pidetyssä tarkastuksessa
ilmaisee piispa saaneensa
tietää,
että Tammelassa
ja kaiketi myöskin Jokioisissa oli päässyt
vallalle
se paha tapa, että jotkut ivaavat (med irrision uthtyda);
kun nuoret alkavat opetella lukemaan kirjaa.
Kuitenkin
on »sisaluvun taito - sanoo Vikman - parhaillaanensimäisen
nuorisopolven keskuudessa leviämässä eikä suinkaan senkään ,keskuudessa yleiseksi päassyt,")
Sittemmin sisäluvuntaito
yhä edistyy.
V. I7I7 pitämässään rovastintarkastuksessa
saa Tammelan
kirkkoherra
Johan
Zidbäck sen käsityksen, että sisäluku on sotavuosinakin
jotakuinkin
saannöllisesti levinnyt kappeliseurakunnissa.")
1)
2)
")
4)
")

K.
K.
K.
K.
K.

O.
O.
O.
O.
O.

Vikman, e. m. t. s. siv. rr6 ja r61.
Vikman, e. m. t. siv. 123.
Vikman, e. m. ,t. siv. 117.
Vikman, e. m. t. siv. II6 ja scur,
Vikman, e. m. t. siv. 161.
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Että niin ulko- kuin sisäluvunkin taidossa oli paasty niinkin
pitkälle, kuin edellä on esitetty, johtuu kieltämättä, paitsi puspan
ankaroista
vaatimuksista,
seurakunnan papiston, lähinnä kappalaisen vakavista ponnistuksista täyttää piispan
antamat
ohjeet.
Pappien järjestämien katekismuskuulustelujen tehokkuudesta ja ripitysmarkojen enemmän tai vähemmän ahkerasta pidosta kansan
luku taito tietysti suuressa määrässä riippui. Että Jokioisten seurakunnan silloinen kappalainen Gabriel Lagus (r678-r709)
oli
omalta osaltaan tehnyt työnsä ahkerasti ja tunnollisesti, siitä puhunevat parhainta kieltään ne tulokset, jotka edellä ovat esitetyt.
Sitäpaitsi on otettava huomioon, että Jokioistenkin seurakuntaan jo näihin aikoihin oli lukkariksi saatu lukutaitoinen
henkilö,
nimeltään Matthias Haliin, joka luonn,~llisesti Gezeliusten vaatimusten mukaisesti oli papiston apuna kristillisyyden taidon juurruttamiseksi kansan mieleen. Puheenalaisessa rippikirjassa oli hänen taitonsa kaikissa katekismuksen kappaleissa ja niiden selitysten
osaarnisessa merkitty hyväksi (X). Hänen sisäluvuntaironsakin on
merkitty jotenkin hyväksi (aliquo modo X). Ennen häntä näyttää
olleen Martti-niminen lukkari, jonka kristillisyyden taito oli kyllä
hyvä, mutta sisäluvuntaito puuttui.
*

Kun onkysym ys niinkin suuresta kristillisyyden tietomaa ~'ästä,
kuin mikä Jokioisten seurakuntalaisilla näihin aikoihin oli, herää
kysymys, tuliko se kansan elämässä myöskin sellaiseksi henkiseksi
omaisuudeksi ja sisäiseksi voimaksi, jota noina ulkoisesti niin perin
vaikeina aikoina kyllä tarvittiin.
Joka tapauksessa on ainakin
piispa Gezelius vanhemman selvänä pyrkimyksenä ollut, että kansa
oppisi myöskin ymmärtämään
luetun sisällyksen sekä käyttämaan oppimaansa kristillisyyden tietoainesta jokapäiväi.sessä elämassaan. Pappien asianahan m. m. oli kyläkunnissa toimitettavilla
ripitysmatkoilla pitää huolta siitä, että kuulusteluissa myöskin tiedusteltiin seurakuntalaisten kotielämää, s.o. lukevatko he esim. iltaja aamurukouksensa sekä ruokarukouksensa.") Että lukuisilta seura1)

Vr t, K.

o.

Vikman,

e.

111.

t.

siv. 82 ja 90.
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kuntalaisilta
ei näihin rukouksiin
nähden
ainakaan
tietoainesta
puuttunut,
siitä puhuvat jotenkin selvää kieltä mainittujen
rukousten osaamista koskevat sarakkeet edelläolevassa
taulukossa.
Mutta
miten
niitä jokapäiväisessä
elämässä käytettiin,
on meille tuntematonta.
Se kristillisyyden
tieto, mikä kansalle monasti tyrkytettiin
ulkoriaisin- pakkokeinoinkin,
saattoi tietysti hyvin helposti muodostua tietoaineksen
koneelliseksi
päähänpänttäämiseksi.
Mutta toisaalta voitaneen myöskin pitää varmana,
että puheenalaisen
ajan
tavaton kovuus ja ahdistava epävarmuus
olivat omiaan muokkaamaan saadun tietoaineksen
sellaiseksi voimaksi, joka oli arvaamattoman suurena siunauksena
silloiselle Jokioisten
kansalle aikana,
jolloin parhaillaan
elettiin suurten nälkävuosien
surullista kautta ja
jolloin ison vihan kamalat vuodet olivat tulossa, osittain jo saapuneetkin,
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