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Tammelassa
katovuosina 1808-1813.
Kirjoittanut

maist.

J. O.

Saarinen:

Kansamme historia on melkein yhtämittaista kertomusta alituisten sotien ja ankarien katovuosien sille tuottamista vaikeista
kärsimyksistä, joihin se kautta vuosisatojen on saanut tottua. Suomen kansan aikakirjatnan tietävät kertoa, että sodan aiheuttaman
kurjuuden lisäksi on usein vielä samaan aikaan vallinnut yleinen
nälänhätä.
Niinpä Suomen sodan arkana 1808-09 ja seuraavina
vuosina elettiin maassamme vaikeana kadon aikaa; varsinkin vuosi
1810 oli historiamme karnalarnpia hallavuosia, jolloin PohjoisSuomessa oli niin ankara kato, ettei ikahdeksaankymmeneen vuoteen
oltu sieUä niin ankaraa koettu. Mutta Etelä-Suomessakin, m. m.
Hämeessä, elettiin silloin sodan ja kadon aiheuttamissa niukoissa
oloissa.
Venäläisten ylipäällikkö Buxhöwden oli sodan alussa, jo
maaliskuun puolivälissä, antanut Hämeen-Uudenmaan maaherralle
J. H. Munckille käskyn, 'että hänen täytyi Hämeen maanomistajilta
tilata Venäjän armeijalle ostettavaksi täy.ttä korvausta vastaan silloin
käypien hintojen mukaan elintarpeita. nimittäin rukiira, lkauroja ja
olkia.
Mutta tätä määräystä oli mahdoton toteuttaa, sillä tyhjästä
ei voitu rahallakaan mitään 'saada. Maan valloittajien Ollivaikeata
vain maäräyksihlään saada kansaa tottelemaan, ja sen vuoksi yritettiin kansassa saada toisin keinoin luottamusta sen uusiin vallanpitajiin: kruunun viljavarastoista jaettiin apulainojahätää
kärsiville
ja suoranaista' avustustakin 'kaikkein köyhimmille.
Tammelan
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kirkonarkistossa sailyneissä kuulutuksissa ja pitäjänkokousten pöytäkirjoissa on näitä aikoja valaisevia .tietoja, joiden mukaan 'esitämme
seuraavassa, missä määrin tammelaisten osaksi tuli naicä avustuksia.
Jalomie!inen keisari Al,dksanteri 1 tahtoi cnahdollisuuden mukaan
lievittää Ikansamme sodan ja kadon sille tuottamia kärsimyksiä. Nälkää kärsiville oli hankittava pikaista, tehokasta apua, ka.tsomatta
vähääkään menoihin, joilta ei tällaisissa rahdeliisissa tapauksissa saanut lainkaan ottaa huomioon.
Puutteenalaisille asukkaihle oli sotaväen vilja varastoja tarpeen mukaan käytettävä, ja 'kenraalikuvernöorin velvollisuus oli tuon tuostakin asian sitä vaatiessa kuriireilla lähettää keisarille tieto avustustoimien IkuluS'ta ja tuloksista.
Tammelan pitäjänkokouksen pöy.täkirjassa kesäkuun II p:ltä
1809 mainitaan keisarin arrnossa suvainneen mää:rätä,että
Helsingissä sijaitsevasta kruunun viljamakasiinista osaksi lainataan takuuta
vastaan, osaksi myydään kareisesta ruisjauhoja, vieläpä jaetaan ilmaiseksikin jokin määrä jauhoja pitäjän köyhienmille asukkaille. Jo
toukokuun 27 päivänä oli kruununvouri R. Holmbergilta saapunut
kirjelmä, jossa oli mainittu tarkat laina-anomusten 'hakuohjeet. Korko
voitiin maksaa luonnossa siten, että I2 Ieiviskan määrästä, mikä vastasi tynnyrin painoa, ol,i uuden sadon jälkeen Iainaa takaisin maksectaessa suoritettava 13 leiviskaa .. Käteisellä ostettaessa oli etukäteen maksettava 3 ruplaa seteleissa nimismies C. G. Sagulinille,
joka oli ottanut .toimintaakseen rahat Hämeenlinnaan Iäaninrahastoon. Pöytä/kirjasta käy selville, että vain II perhettä, joiden jäsenten [ukumäarä vaihteli 3-9 henkeen, eri puolilta 'silloista laajaa
Tammelan pitäjää .kappeleineen anoi .tassa kokouksessa kukin I2 Jeiviskän suuruista jauholainaa, mika määrä vain oli ilmoicettu voioravan lainata samalle perheelle. Mutta koska ei, !kenelläkään anojista
ollut ,tässä tilaisuudessa 'esittää takuuta lainan rakaisin maksamisesta,
kehoitettiin heitä mahdollisimman pian sellaiset hank,kimaan. Sensijaan ei kukaan i'lmoittanut olevansa halukas ostamaan käteise1tlä,
mikä =idistaa, että siihen aikaan avuntarpeessa olevat 'ihmis'et olivat
köyhää välkd, joilla ei ollut rahaa viljan ostoon.
Kirjelrnassään toukokuun 3 I P :ltä kruununvouti R. Holmberg
oli ilmoittanut kirkkoherranvirastolle,
että »kaikkein arrnollisin
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edesvastaajamme, Hänen Keisaril'linen Majesteettinsa oli suvainnut
antaa armolahjan piaajan kaikkein koyhimmrlle, yhteensä 32 puutaa
eli noin 60 leiviskää ruisjauhoja.s Tämä jauhornäärä päätettiin nyt
jakaa tässä kokouksessa keskimaarin 2 a 3 leivLS'känerissä; vain
eräälle saajalle myönnettiin 5 leiviskäa. Jauhot olivat saatavissa
kruunun viljarnakasiinista Helsingistä. Mutta koska armolahjan saajista 'ei kukaan voinut itse lähteä eikä laitraa muitakaan niitä hakemaan, anoivat he nöyrästi, etta kaannyttaisiin anomuksella maaherran puoleen, jotta hän arrnollisesti suvaitsisi ryhtyä toimenpiteisiin
jauhojen toimittamiseksi heille Tammelaan.
Lahetettiinkö mitään
anomusta maaherralle, 'ei käy asiakirjoista selville. Sensijaan pitäjänkokouksen pöyrakirjassa toukokuun 5 p :.1tä r 8 II mainitaan, että
nii.lle, jotka olivat edellisenä kesänä Helsingistä kuljettaneet Hänen
.Majesreertinsa pi,täjänköyhiUe
armolahjana suomaa ruismäärää,
päätettiin kuljetuspalkkana maksaa riksi jokaiselle, joka oli 'kuljet. tanut ainaJkin yhden kokonaisen jauhomaton 1). Talolliset Heikki
Tapani j ärvenpaastä ja j aakko Sorri Taholasta saivat nyt kumpikin
riksin viljankul jetuksesta.
Erikoisen heikko nayttaa Tammelassa olleen vuoden r812 sato
- kuten :koko maassakin - koska seuraavana talvena vallitsi yleinen puute pitäjän useimmissa taloissa päättäen niistä hataaputoimenpiteista, joilta seuraava kuvauksemme esittää.
Hameen ja Uudenmaan läänin maaherraG.
Fr. Stjernvall kirjoieri vuodentulokertomuksessaan vuodelta r 8 12, 'että vaikka viime
syyskylvö minkäanlaisitta estettä hyvin suoritettiin ja >laihot ylipäänsä antoivat aihetta hyviin toiveisiin, olivat ne myöhemmin vastoin odotusta niin pahoin vahingoittuneet, että ruispeltoihin suurelta
1) Jauhomatoiksi
nimitettiin
niinista vafmistettuja
suurta säkkejä, jotka
saattoivat sisältää ro:nkin puutaa eli r63 kiloa viljaa. Kestävyyden takia ne
oli valmistettu kolminkertaisiksi,
päälliunmäisen 'kerroksen ollessa 'karkeampaa
kudosta, rnika olik in .siihen aikaan välttämätöntä,
koska pitkil:lä markoilla r autateista ei silloin vielä ollut aavistustakaan - kuljctuksesta nämä säkit saattoivat särkyä.
Usein Suomeen asti saapuneet jauhot oluvat matkalla ehtineet
lapikotaisin kastua ~a muuttua yhtenäiseksi ain emassaksi, jota täytyi oikein
nuijimalla pienentää jauhoiksi.
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osalta niin Uudellamaalla kuin Hämeessä oli täytynyt kylvää kevatviljaa, ja arveltiin syyksi tähän talven perin leucoja ilmoja, jotka
sattuivat, ennenkuin lunta oli satarrut riittävästi, minkä jälkeen tuli
pakkasia, jotka pohtivat viljan. Keväällä maan paljastuttua laihojen täytyi kestää jankuvia kylmiä tuulia ja sateentomia ilmoja,
joten ne lopen kuihruivat eivätkä päässeet juurtumaan.
Kevätvilja
ja varsinkin ohra oli tosin kesän alussa näyttänyt lupaavalta, mutta
zavaoroman ankarat yöhallat elokuun viimeisinä ja syyskuun alkupäivinä tekivät tyhjiksi maanviljelijäin toiveet. Rukiista saatiin
Hämeessä vain itomen jyvä ja kevätviljaa samoin niukasti ja siemeneksi kokonaan kelpaamatonta.
Ravinto-aineista täten syntynyttä
puutetta oli vielä sekin seikka lisäämässä, että perunoista. joita
edellisinä vuosina oli jo ruvettu yleisemmin viljelemään, sato oli tullut
aivan mitaton. Tilanne muodostui näin ollen sjllo.n sellaiseksi,että
maaherra aikaa hUlkkaamatta v. t. ;k,enraalLkuvernööriUe kreivi
ArmfehiU,e osoitetussa kirjelmässä suunnitteli nopeita ja tarmokkaita
toimenpiteita uhlkaavan hädän [ieventamiseksi.
Maaherra Stjernvall oli tammikuun 4 :nä päivätyssä kirjelmassään 'kehoittanut pitajan puutetta kärsiviä asukkaita jättämään maaherranvirastoon laina-anomuksensa, päästäbeen osallisiksi kruunun
sotilasvilja varastoista jaepta vista avustuksista.
Mansikkaniemen tilalla pidettiioikin siteen helmikuun 20 p:nä yleinen laillisesti aikaisemmin kuulutertu pitäjänkokous, johon pöytäkirjan mukaan olivat
saapuneet, paitsi, papistoa, 'kruununvouti R. Holmberg, nimismies
C. Forsberg, Viksbergin omistaja, eversti Enooh Furuhjelm, Saaren
omistaja,' everstiluutnantti F. W. Lagerborg, Mustialan vuokraaja,
kapteeni Jean Wi,lih. Lepsen ja jokioisten tehtaaninspehtori S. G.
Crusell sekä hyvin runsaslukuisasti rahvasta laajan pi.räjä~ kaikilta
puolilta. Kun ensiksi oli päätetty lähettää kappale pitäjän lainamakasiinin uusista ohjesaännöistä maaherra Stjernvallin välityksellä
hänen majesteettinsa keisarin vahvistettavaksi, niin senjälkeen merkictiin ne pitäjän asukkaista, jotka i,lmoittiv:1lt tarvitsevansa [ainaa
kruunun sotilasvil javarastoista,
erikoiseen luetteloon, joka sisälsi
paitsi [ainanottajain perheenjäsenten määrää, jokaisen anornan viljamäärän suuruuden, sekä aliekirjoitettiin asianmukaisesti takuuseen
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menneiden takausmiesten omakätiset puumerkit,
minkä jäLkeen luettelo annettiin kruununvouti
R. Holmbergille
toimstettavaksi
maaherran virasbo,Qln.
Luettelon mukaan oli Iainanottajia
66, heidän perheenjäsentensä
lukumäärän
ollessa
487
henkeä;
eniten
oli
samassa
per1
heessä
13 henkeä.
Anottu
viljamäärä
oli yhteensä
121 /2
tynnyriä
ja vaihtelivat
anotut
määrät
1-4 tynnyriin,
keskimaaran
'OHessa 2 tynnyriä.
Lainanortajat
sitoutuivat
ensi
sadon jäil'keen vaadintaessa
takaisin
maksamaan
lainansa
sekä
,korkoa
1 1/2
leiviskää
jauhoja
tai
4 kappaa
rukiita
joka
tynnyriltä
eli 13 1/2 [eiviskaa jokaisesta .saadusta 12 leiviskan lainasta; .rynnyri ruisjauhoja
painoi näet suunnilleen
12 [eiviskaa.
Myöskin ilmoittautui
viisi lainanottajaa
- kalksi torpparia,
kaksi
uudistilallista
ja yksi itsellinen - jotkaevä,t
voineet esittäa vaadittaessa takaus ta, mutta
heidät
merkittiin
[kuitenkin
erikoiseen
mukaanliitettavaan
luetteloon.
Edelleen olivat useat jokioisten kartanon alustalaiset
anoneet saada lainaa, yhteensä 36112 tynnyriä,
mistä määrästä ja 'korosta mainitun kartanon omistaja, [eskikenraalitar ja vapaaherratar
Wendla Gustava von WiUebrand, syntyisin von
Wright, oli mennyt takaukseen.
Näytteeksi
esitämme tässä hänen
ohellisen takauskirjansa.
joka suomennettuna
kuuluu. seuraavasti:

»Siinä tapauk

essa, 'että minun Alustalaiseni, Lampuodit ja Torpparit, tästä Jokioisten Läänistä saavat Keisarill. Sotilasmakasiinista
Jauho- Itai Ruislainaa; Niin menen minä .allekirjoiotanut
sekä Lainan
takaisinmaksamisesta
että siitä juoksevasta korosta ,täyneen Takaukseen niiden Lampuotien
ja Torpparien
puolesta, jotka Tehtaan Inspehrori S. G. Crusell tänään Mansikkaniemen
Rustitilalla
pidettävässä pitäjankokouksessa
'sellaisen Lainan saamista varten Juetteloon
merkityrtaa.
Jokioisten
pääkartanossa
helmikuun
20 p. 1813.

W. G. von Willebrand.
syntyisin

Muuta anottuja hätäapulainoja
sillä korkeiden sotilasviranomaisten

von Wright.»
(sinetti. )

'ei kuitenkaan
voitu heti saada,
taholta lopulta peruutettiin
ko-
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konaan sotilasjauhovarastoista jaettaviksi aiotut avustuslainat. kun
ensin kuukausimaana oli saatu turhaan odottaa niitä. Vasta toukokuun 4:nä päivätyssä kirjelmässään maaherra Stjernvall ilmoictaa,
etta herrat avustuskomitean
jäsenet ovat jättäneet ,hänen vapaaseen harkintaansa lainata Iaanissaan apua tarvitseville
I,OOO
tshervertia eli noin I,I45 tynnyriä ruisjauhoja, joilla lastaetuna venalainen Blagodatj-niminen laiva oli saapunut Pietarista Helsingin
satamaan. Saapunut viljamäärä ei ollut siis erikoisen suuri, joten lainanottajille ei voitu jakaa muuta .kuin neljäsosa heidän ariomastaan
määrä tä. Tammelasta 'oli laina-anomuksia jä:tetty suhteellisesti vähemmän kuin muista Ikihlakunnan pitäjistä, vaikka pitäjän väkiluku
kappeleineen muihin verrattuna oli suurin. Tammelan osaksi, josta
oli muuteri anottu vähin määrä, I2I tynnyriä, tuli näin ollen vain 30
tynnyriä.
Naapuripitajista esirn. Somero sai 47, Urjala 48, Aikaa
70, Kalvola 56 ja Sääksmäki 37 'tynnyriä. Kuten näkyy, kaikkien
naapuripitäjien osaksi tullut viljamäärä oli suurempi kuin Tammelan,
mikä kuten jo mainitsimme johtui siitä, että niistä oli anottu lainoja paljon enemrnan kuin Tammelasta.
Miksi asianlaita oli niin,
emme tiedä, sillä tuskinpa Tammelassa oli saatu parempi sato kuin
naa puri pi tä jissä.
Aikaisemmin oli seurakunnan kirkkoherra yhdessä kirkon kuudennusmiesten kanssa huolehtinut seurakunnan köyhille avustusten
jakamisesta, mutta pitäjänkokouksessa toukokuun 23 p:nä I8I3
paatettiin maaherran huhrikuun I5 .ntena paivaryn kirjelmän mukaisesti perustaa pjtajan köyhainhoitolautakunta,
johon valittiin
paitsi papistoa ja saatyläisistä ka~ki .kartanonomistajat, jolka ky.läsltä
yksi isanrä, yhteensä 35 henkilöä. Lautakunnan puheenjohtajaksi
valittiin Wi:bbergin omistaja, eversti Enoch Furuhjelm, joka suostui
ottamaan ,wimen vastaan ehdolla, että hänen matkoilla ollessaan joku
saatyhenkilöistä toimisi silloin puheenjohtajana !hänen puolestaan. Lautakunta ei kuitenkaan saanut ilman pitäjäläisten suostumusta asettaa pienintäkään maksua heidän suorjtettavakseen.
Maaherra Ollikirjelmäs'sään huhtikuun I5 p:l.tä ilmoittanut, että
Hämeenlinnaan odotettiin Suomen verojyvastön varoista I 53 tynnyriä rukiita, 40 tynnyriä ohria ja 25 tynnyriä ikauroja, jotka olivat

9
Iainattavissa,

mennen niistäkorkoa

vain

1/2

kappaa

tynnyrilcä,

sekä

ikehoinanut,
perustettavia
köyhäinhairolautakuntia
tekemään
kuukauden kuluessa It:ihuksensa.
Saapuneiden
tihuksien
mukaan
tultaisiin sinten suhteellisesti
jakamaan
tama viljaerä niille pitäjille,
jotka 'Olisivat 'sen tarpeessa.
Ja
perustavassa
'kokouksessa

köyhainhoitolautakunta

päätti

:kääntyä viipymättä
Ikirjdmällä
läänin kmkea-arvoisan
maaherran
puoleen
pyynnöllä,
et,täsii tä vil ja varastosta,
joka voitiin läänin
puutteenalaiselle
väestölle hätäavuksi
lainata, varattaisiin
niin paljon kuin mahdollista
Tammelan
pitäjän iköyhimpien
asukkaiden
avustamiseksi.
Köyhainhoitolautakunnan

kokouksessa,

joka pidettiin

heinäkuun

4 p:nä heti jumalanpalveluksen
päätyttyä' kirkossa, illmaiteaiin, että
maaherra
Stjernvall 'Oli suvainnut
suurimmassa
puutteessa oleville
Tammelan
asukkaille laJhjoi:otaa Ikruunun jyvästöstä
9 tynnyriä ruikii,ta, mistä määrästä seurakunnan
kirkkoherra
'Oli katsonut hyväksi
[uovuotaa 4 tynnyriä kappelien 'kodiotomille ja hädänahisille
köyhille.
Tältä :köyhiHe armolahjana
xuotua viljaa määrättiin
Heisingistä tuomaan Vieroman kylän talolliset, jaiden ·tuli läJhtd matkaan
seuraavana
tiistaina varustettuina
hyviUä hevosilla,
kunnollisilla
rattailla ja sakeillä.
Rustitilallinen
Kalle Mikonpoika
Anttila Lunttilasta
lupautui
vapaaehroisesti
lähtemään
mukaan, saaden kako
asian suorituksen
toimekseen, mitä varten vhanelle luvattiin
antaa
pastorinkansliasta
tarpeeliisec paperit ja muut tarvittavat
tiedot. Samassa
kokouksessa
esitettiin maaherran
ikruununvoudil]e
osoittama kuulutus, jossa mainittiin,
että kaska
jiin perustettujen
köyhäinhaiwlautakuntien

talolliser tulisivat pitatoimesta
suorittamaan

useita
kyytejä
kuijettaessaan
viljaa 'kö)'lhien avustamiseksi,
niin
nimisrniesten tulisi ottaa huomioan, että ne talolliset, jotka 'Ovat kuljettaneet viljaa Heisingista,
ovat suari:tlt<l!neet. siten kyytivuoronsa.
ja tulisi heidän saada siitä yhtä suuri ikuljetusmaksu kuin kruunun
kyytimaksu
oli, nimittain 40. kopeekkaa periikulmalta.
KÖ)'Ihäinhaiwlautakunnan
kokouksessa
seuraavana
sunnuntaina
heinäkuun II p:nä tehtiin sitten luettelo niistä Tammelan emaseurakunnan köyhistä,
joille myönnettiin
avustusta
maaherra
ja ritari
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Gust. Fredr.

Stjernvallin

köyhille

varaarnasta

ruismäärästä.

Tämän

luettelon mukaan avustusta sai yhteensä 59 henkeä,
joista useimmat olivat vanhoja .l,eskivaimoja; muut olivat entisia vanhoja sotiIaita, i,tsellisiä ja yksi kylänpaimen.
Kaikki saivat 2-3 kappaa,
paitsi »mamselli» Falck ja 'eräs leski Teuron Lamminpäästä,
joille
rnyönneptiin kumpaisellekin
4 'kappaa.
Avustukset
eivat siis olleet
suuren suuria, mutta vaikeassa hädässä oli pienikin apu tervetutlut.
Kutensiisesitylksestämme
näkyy, hallirus kcenti kaikin voimin
a vustustoimenpi teillään ka uovuosina 1809 ja 1813 lievietaa kansan
kurjaa, puunteenalaista
tilaa.
Avustusmäärät
tosin kyllä olivat sangen vahäisia ja kauan saatiin niitä kärsivallisesti odottaa, mutta vähainenkin viljamaara
pettuun sekoitettuna
piti. ihmisten elin voimia
yllä, kunnes saatiin parempi sato.
nut ammoisista ajoista asti tottua

Mutta Suomen kansanan 'On saa»petäjävaprii:kin»
arrtirniin.

Muistiinpanoja

tammelaisten
puvustosta.

Kirj.

NAISTEN

maist, Elma

vanhasta

Mikkola.

PUKEUTUMISESTA

..

Nuori

tyttö kampasi tukkansa tavallisesti kahdelle palrnikolle eli
keskellä päätä oli jakkaus.
Tukka »tällattiin ylös» vasta
nanrusun mentäessä.
TäHöin pujotettiin piiskat säiden alta ristiin
ja narulla solmietiin niiden päät yhteen. Neuloja ei siis tarvittu.
Tukka kasvoikin paremmin, kun eivät neulat kuluttaneet hiuksia.
Lasten rukka joskus leikantiin, muuta use~~min ruvettiin sitäkin heti
panemaan palmikolle. Kun otsalla oli lyhyitä hiuksia, 'alettiin heti
jaikauksen vierestä 'tehdä »satasäista» piiskaa siten, 'että säitä aina
lisättiin. Tämä oli pantapiiskaa.
Laukkuryssät mielellään osteiivat
naisten palmikoita. Tavallisesti ei nainen kuitenkaan myynyt koko
tukkaansa, vaan leikkasi siitä osan altapain. Laukkuryssat antoivat
malksuksi korutavaroita.
Korea huivi oli tavallinen palmikon hima,
hyvästä tukasta saartoi saada pienen silkinkiri tai jotain muuta arvokkaampaa.
Vanha laulukin sanoo:

piiskalle,

Tän kylän likat käveleevät
rin uliinilanninkissä,

vaikka hiukset marssii Muskoota kohlen
ryssän rensse1issä.
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Hiustenhoitoaineita olivat reta, suolaten voi ja humalavesi. Retaa ja suolaarnatonta voita oli tapana hieroa hiusten juuriin, ja oli
kuulemma erikoisen hyvää hiuksille pestä ne joskus humala vedellä.
Mutta Turun apteekista tuotiin myös hius öljyä ja valkoista »pumaataa», jota hierottiin kämmeniin ja sitten laahattiin päähän. Se toi
tukkaan
hyvän maksun. Tästä ei kuitenkaan pidä luulla, että
tukan hoiroon - puhtautta silmällä pitäen - kiinnitettiin erikoista
huomiota. Tukkaa pestiin .harvoin, monet pesivät vain Ik'erran vuodessa, toiset pitivät useammankin vuoden väliä. Yleensä pidettiin
pesua pammpana kastaa tukka ja karnmata sesicten tiheällä karnmalla. Arkioloissa kaikki eivat Ikammanneet tukkaansa joka päiväkään. »Isosilla- oli kyllä aikaa tehdä jakaus peilin edessä sukkavartaalla, eota oikein suora tuli.
Myöhemmin on ruvettu tekemään nuttura yhdestä piiskasta.
Tällaiseen nutturaan tarvittiin maronkineuloja.
»Isoset- kiersivät
hiuspiiskansa palloksi ja kor istekammalla kiimni,ttivä,t pallon. Kun
sitten silkki pantiin päähän, nosti 'kampa silkin hyvin kohevaksi.
Nuppipäisiä neuloja, piiliä, pidettiin myös nutturan koristeena. Ne
olivat luuta taikuttaperkaa,
joskus puutakin.
Nuoret tytöt kulkivat usein avopäin tai oli heillä liina, mikä
sidottiin leuan alta kiinni. Jos tytön liinan pikkulippu sattui
päälle päin, 'sanottiin sen tietavan naimistä.
Sulhasen lahjoihin
kuului leihlasilkki. Kun morsiamen päästä otetciin kruunu pois,
pantiin 'kihlasilkki sen sijalle. Tä,tä tilaisuutta sanottiin pään peittäjäisiksi. Naineelle naiselle kuului päähine varsinaisesti. Oli häpeä, jos nainut nainen kuhki avopäin.
Liinat olivat ittekulottuja tyykiliinoja tavallisimmin.
Tyykissä
oli pumpuiinen laimi ja kude, se kudottiin z-niitiseksi. Pellavaisiiri [oimiin pumpudikuteil'la kudo'ttiin myös lliinakangasta. Liinat
olivat joko risti- tai oikoraitaisia.
Oli myös ostettuja, villaisia
merinoliinoja. Tavallisesti oli merirroliinassa ikm,eanvärinen pohja
ja koreita kukkasia ympäri reunoja, Reunoissa oli ransut.
Hienoja päähineitä olivat tykkimyssyt ja silkit, joillakin »isosemmilla» oli talvella herraskaiset silkkimyssyt. Nämä olivat mus-
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.tia, .topattuja

ja hartioille

Iaskeutuvalla,

.kauluksen

tapaisella

lait-

.teel la varustettuja.
Kun tyttö »erespaastettiin»,
sai hän tykkimyssyn.
Tykkimyssyt olivat eri värisiä. Ripillä ollessa oli, musta .tai valkoinen myssy,
suruaikana musta.
Muuta pidoissa näki .kirkkaica, sinisiä ja kultaIangoistakin
kudottuja.
Muuan vanhus sanoi lapsena ibmetelleensa,
että kirkossa 'Oli niin paljon siipiä.
Naita 'Olivat naisten tykkimyssyn takana
olevat l-eveät ruusunsolmut.
Edessä 'Oleva tykki oli
usein ostopitsiä,
valkoista,
koreeta, .harmaruusuista
(= ,tyllin tapaista), mutta hienoa koti,tekoistakin
kaytentiin.
Ty'kki kiil)nil'ettiin nuppineuloibla
vartaalla
kudottuun,
pumpulilankaiseen
tim.pelim, joka siis oli pitsin alustana.
Timpeli oli neljän sormen levyinen edestä, korvilta soukempi.
Se kiinnitettiin
rihmoilla piiskan
alle. Myssy pantiin paalle, kiinnitettiio
nuppineuloilla
timpeliin ja
tukkaan.
Tykkimyssyjä
eivät enää nykypolven
vanhat ihmiset 'Ole käyttäneet, mutta muistissa niiden käyttö on ,hyvin säilynyt.
Varsinainen juhlapaähine
myöhempinä
aikoina 'On ollut silkki.
Silkkeja 'Oli kahta lajia: suuria hartiahuiveja
ja pienempiä, päässäpidettäviä
polkkasilkkejä.
Mitä korearajtaisempia
silikit 'Olivat, sen
parempi.
Sinertävää ja punertavaa
väriä 'On enin Iharrastettu.
Vanhat ihmiset kayetivat mieluimmin tummia silkkejä.
Silkkiä ei koskaan pantu suoraan hiusten päälle.
Alla pidettiin
vaikka nenaliinaa, ellei muuta ollut, mutta hieno, valkoisesta Iiinasta tai serttingistä tehty, [euan alta solmittava alusmyssy 'Oli yleinen.
Talvella
'Oli hienoilla emannilla silkin alla niiklissi, villainen,
virkattu
tai
kudottu rrnyssy, jonka etureuna oli 'koreista langoista tehty.
Se näkyi silikin alta,
Tällaiset myssyt olivat ostetuita.
Sir!,kki pantiin
päähän hyvin huoldlisesti.
Hiusten piti vähän edestä nä:kyä sen
ilta, ileuan alle 'tehtiin solmu, sitten se vie'lä kiihävänuppilSillJa
neuloilla kiinnitettiin
alusmyssyyn.
Vanhin Itapa oli, että morsiamella oli Itylkkimyssy. Kun oli musta
puku, 'Oli musta myssykin, tykki oli valkoinen,
Vanhin kruunumuoto oli kultaruunu, missä päällettäisistä
variteista riippui kultanauhoja.

Keskellä

oli pieni leunniaruunu,

jota eivat

saaneet

sellai-
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set morsiamet,
joilla 'Oli lapsi tai jotka olivat raskaana.
Kultakruunu
hävisi pois käytännöstä
kuutisenkymmentä
vuotta sitten.
Myrttiruunu
syrjäycti sen. Vanhimmissa myrttiruunuissa
kiersi seppele päältä, keskellä, ylempänä päälaella oli pieni ristiruunu, samanlainen
morsiamen
ikunnian tunnus kuin edellä mainittu kunniaruunukin.
Myrttiruunun
kaJ!1Ssa alkoi löijan (= morsiushuntu)
kayctö.
Vartalonverhoista
mainittakoon
ensimmäiseksi paita, rnika usein
kesäkuumilla
on 'Ollut myös puseron, joskus koko puvunkiri korvikkeena.
Vanha paitamalli 'Oli:alaspaita. minkä yläpuoli oli aivinaista, alaosa rohtimista.
Kaula-aukkoa
varten Ieikattiiri kappale
pois kankaasta ja reuna paitetciin.
Paita tehtiin siis panemalla kangas kaksin kerroin, leikkaamalla
'sivut 'Oikean muotoisiksi ja ornpelemalla ne yhteen, joko ,kiilan kanssa tai ilman.
Ompelulankana
oli noyle, pellavasta hienoksi kehrätty ja kerrattu [anka.
Tummempia vaatteita varten varjattiin
nöyle mustansiniseksi.
Paidassa oli
usein lyhyet hihat.
Liivihameen
kanssa pidettävä
paita oli pitkahihainen.
Tallöin hihat olivat olkapäi.ltä rypytetyc ja liitinkilliset.
Liitinkiin omrneltiin kapeaa revinnäisommelta
hiirenrataa.
Kaulus
oli ympäri laskostettu ja edestä nauhoilla ikiinni.
Housut ovat olleet tunnettuja ikuutisel1lkymmentä vuotta. Aluksi
niitä kaynti ani harva, eikä niitä katsottu oldenkaan hyvällä silmällä.
Nykypäivinäkään
niiden käYlttö ei ole ehdoteomasti yleinen.
Pöksykangasta kudottiin pellavaisiin Ioimiin purnpulisella 1mteeHa. Vanhin pöksymalli oli avonainen, takaa nauhoilla kiinnitettävä.
Puntit ulottuivat polvien alapuolelle.
}dka-aLkaisissa oli puntin suussa
vain palle, mutta hienornpiin muutamat
virkkasivat
pitsin puntin
suuhun.
Housujen puute '/korvattiin usealla alushameella,
ainakin kaksi
alushametta piti olla päällä.
Varillistä alushamekangasta
kudottiin
pellavaloimiin
villasella 'tai rohtimisella
Ikuteella.
Tämä kangas
oli neliniitistä,
ja kudottiinkin
se usein aivinaiseen loppuun.
Helmaan eli häntään kudortiin raakoja (= raita).
Hametta
tehtäessä
ei kangasta leikattu yhtään vinoon, ei s]tä suotta »haaskaotu».
Vyötäisiltä hame rypytettiin
tai Iaskotettiin
ja ikiinnjtettiin napilla tai
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nauhoilla. Valkoiset alusharneet tehtiin liinasta. Tällaiseen kankaaseen raidat kudottiin siten, että iso jouklko kudetta [yötiin lujasti samaan paikkaan, joten :kangas nousi siitä koheelle. Oli myös
pitkäraitaisia
alushameita. Raidat muodostetciin kankaaseen tällöinkin kuteista, joten hameessa siis hulpio oli 'helrnan ja vyötäisrten
puolella. Tällainen kangas oli tavadlista sarssia.
Lunkaan Mäkelän vanhaemäntä muisti äidinäidillään olleen leveän, laskostetun, parkkumisen liivihameen paablyspukuna,
Siinä
'Oli mustansininen pohja, leveät, punaiset raidat ja pieniä raitoja
leveiden vieressä. Toisissa raidoissa oli pieniä valkoisia pilkkuja.
Liivi oli samaa kangasta, edestä se oli dciinrutenry 2-3 :lh napata.
Liivihameen kanssa käytettiin pitkähihaista paitaa. (Ks. paita.)
Mustansinipohjaiset liivit oli säilyneenä Hy kkilän Karlssonilla.
Ne oli kudottu värjätyistä pellavalangoista.
Liiveissä oli takana
pienet sörtit, edessä .o(likahdenkertainen nappirivi.
Vuori oli valk.oista pellavakangasta.
Forssan museossa Dn Humppilasta saadut
liivit, joita on käytetty r86o-r87o-JuvuJlla.
Ne ovat .parkkurnia,
varustetut liinaisella vuorilla, takana ovat sörtit niinkuin edellisissälkin. Selkäkappaleessa käyvät raidat vinoon. Napeissa on puualusta, mikä 'on paadlystetty liivikankaaHa.
Samoin 'On Forssan museossa Ypäjältä saauu raidallinen, punapohjainen hame, jota on käytetty r 830-luvulla.
Se 'On rypytetty
vyötäisiltä ja helmassa on kapea, Iiinainen kuuninki.
Tavallinen jokapäiväinen hameenmalli oli n.s, paarrehame. Se
tehtiin pujkkakarskaasta, useimmin kolmesta kankaanlevystä.
Vyötäröltä se 'Oli rypytetty tai Iaskostettu ja kiinnitetty napilla tai neuloilla. Helmassa oli kuunin'ki tai vain palle. Hame ei cllut kovin
pitkä, se ulottui vähän alle puolen saaren, Väriltaän saattoivat
pääLlyshameet olla yksivärisiä, mutta myös poikki-, pitkä-, jopa
ristiraitaisiakin.
Jokapäiväisissä oloissa 'Oli -tapana kulkea varsin
usein paicahihasillaan, muuten pidettiin paidan päällä - siis jonIk,inlaisena puserona - mekkoa. MelkkQ 'Oli suoraa tekoa, ,vähän
vyötaisren alapuolelle ulottuva.
Sen hihat olivat poimutetut ja
kaula-aukko oli paltettu, halkeintaei ollut.
Esiliinakangasta kudottiin tavallisesti liinan päähän; helmakoh-
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taantehniin 'koreita raitoja. Nuorten naisten esiliinat olivat kapeahkoja, väri yhdistelmänä niissä saaotoi ollaesim. vaaleansininen
pohja ja valkoiset raidat. 'Vanhain ihmisten esiliinat olivat leveämpiä. Tällaisten hdma'raitaist'en ohella kayrettiin pitkaraitaisiakin.
Vanhoilila ihmisil'lä riippui vyöstä irtotasku, missä he pitivät
silmälasejaan, nuuskatoosaa, veistä y.m. Irtotasku tehtiin Ikoreasta
kankaasta ja varustettiin päälle käänneutävällälapulla.
Kulmissa
'oli »verknlöt», mistä tasku pantiin ikoreaan sukkanauhaan.
Sillä
se sidottiin esiliinarmauhaan tai vyöhön.
Tällainen oli tavallinen, jokapäiväinen puku, kirkkohameet olivat sitten eriks-een. Muutamilla rjlckailla emannilla ja tyttärillä
'Oli paljon pukuja.
»Entinen» emäntä sanoikin: »Kun saa neljäkymmentä Ianninkiä, nin rupee viilettakyrnmentä miälitekeen..
Länninki oli viitisenkymmentä vuotta sitten tavallinen juhlapukumalli. Usein tehtiin juhlapuku ostokankaasta. mutta kotikutoisiakin oli. Maija Seppälä 'sanoi rippikoulujkaisenä kueoneensa itselleen rokilänninkikankaan, jossa loimi oli siniseksi värjättyä pellavalankaa ja kude santerruunia (= kahvimuskea) villalankaa.
Tämä
kangas oli kaksinijtista.
Rokilänninki oli ,taikaa Iyhytuumainen, etukaistale oli alhaalta
ylös asti leikattu samasta ka:ppa'leesta ja se oli hyvin »koheva».
Edessä oli kireä peltti. Rckilanninki oli viistoamaton, kovasti poimutettu, varsinkin 'takaa se 'Oli hyvin ik'ertava.
Tavallisessa länningissä 'Oli hame ja pusero erikseen 'tehty, mutta
yhteen ommeltu. Hame oli leveä, nclikaistainen ja runsaasti rypytebty.
Pusero oli jkireä, hiha suora, 'kahdesta kappaleesta tehty.
Lunkaan Mäkdän vanhellaemännällä oli tallessa tällainen, mustasta
satiinista tehty julhla1änninki (ku va 1).
RinuIiinilänninki
'oE myös muodissa nykyisen vanhan polven
nuoruuden aikana. Rikkailla oli oikea, varta vasten tehty koppa,
muilta saatettiin myös neuloa vain rautalankavanteet alushameeseen,
langan päälle ommeltiin kangasnauha.
Kolme vannetta tarvietiin,
ylimpänä oli soukin vanne, hame leveni häntää (= helmaa) kohden.
»Raarimrnillas ihmi,siJlä oli jos jonkinlaista ylellisyytta vaatteissaan. Oli nahkaisia kiilupelttiä, joissa oli edessä kor'ea soilIki. Hie-
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Tammelalaisia

Kuva 1.
hääpukuja 1850- ja r Söc-luvuilta.

noissa vaatteissa oli harneessakin koko vuori. ErääI.lä rnorsiamella
oli vailkoinen vuori mustassa silkkilanningissa.
Hiukan myöhempi
tapa oli korIstaa länninki rimsuilla eli holonleilla.
Niitä eli helmassa 2-3 kappaletta.
Kiinnipiläkkeinä
puvuissa olivat puualustaiset, kangaspäälliset
napit tai Iasiset, 'harjurilta ostetut napit.
Kesapukukankaica kudoctiin peHavalangasta. Nelisenkymmentä
vuotta sitten -tuli tavaksi kutoa suvihamekangasta pumpulisiin loimiin pellavakuteilda.
Kuteet värjattiin ikanervilla; 'kun joukkoon
pantiin alunaa, tuJ) väristä korean vihriaista. Myöhemmin on kesäpukuja tehty ostokankaasta, nim, karttuunista.
Hameesta erilliset röijyt eli takit olivat vuorillisia ja vyötaröltä
tiukkoja. Körttiröijyssä oli körtireli sörtit takana. Hiha oli olkapäältä rypytetty, suusta pieni; röijy oli napitettu edestä. Köntti2
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röijy tehtiin tavallisesti ostetusta »kamlottikankaasta.
tai omakuroisesta sarssista.
M orsiuspukuna
oli musta tai muunkin värinen hieno lanninki.
Kaulassa oli suuri. kultaranssi,
noin 15 senttiä lleveä »dahvi», johon oli
ommeltu kultalankoja.
Kultalankaa
oli hi'hansuissaJkin.
Vyöllä oli
kaluunanauha, 5.10. tavaldinen kudottu vyö, mikä 'Oli koristettu kuitalangoilla.
Kultalangat
olivat tavallisesti kaason omaisuutta
ja kulkivat siis monessa puvussa.
Löija .ruli käy,täntöön
myrttiruunun
kanssa.
Vanhin löijämaUi ei ollut kovin pi,okä. Löija koristettiin
myrtinoksibla.
Surupuku oli musta, vihtor iirrista tai meririoosta tehty länninki.
Kayrettiin
myös mustia surunauhoja.
nuoridla joskus valkoisia tai
vaaleansinisiäkin.
Surunauha pidettiin vyötäisil1ä, 'kaulassa tai käsivarressa, oikeassa, jos mies kuoli, vasemmassa, jos vainaja oli nainen.
Miehet .kayttivat
vain hihanauhaa.
Surunauhaa
oli määrä
käyttää vuoden verran,
Köyhjllä ei tietysti tällaisia ollut.
Päällystakit
olivat
vanhan
polven nuoruuden
ja ,laJpsuuden
aikaan parhaasta päästä laskostakkeja.
Nämä olivat »pieniseLkäisiä» (vyötaisille asti vartalon mukaisia).
Takana oli vekit, ja usein
oli vekkien pääollä napit.
M antteli oli sileäselkainen, leveähihainen.
Sen Ikauolus oli leveä,
pyöreäkulmainen,
»raajinrn ukanen».
Vitsikka oli lyhyt, vyötäröltä
soukka kesatskki.
Siina oii ketteli (= riansu) helmassa ja hihansuissakin,
jos se oli oikein hieno.
Rikkaildaemännidla
oli pälsyt.
Näissä oli uuma, vyö oli uuman
pääUä.
Hihat olivat poirnutetut.
Päällinen oli ornakutoista
verkaa.
Yläpuolessa ja hihoissa oli larnrnasnahkavuori,
alapuoli oli
leveä ja se topartiin.
Usein pälsyt olivat hyvin pinkac.
Muutamissa Glli oravannahkakaolus:
oravanja myös rimmiskannahkoja
kuljettivaot tänne reppuryssat.
Saaleja
on myös kudovru kotona.
Saalit olivat neliniicistä,
useimmin raidallista kangasta.
Kudottaessa
jäJt,ettiin reunoihin ransut. Erääseen aikaan oli tapana kutoa yksivärisiä saaleja.
Ne vietiin Turun puoleen Maotlan (= Marttilan)
pitajaan,
missä niiden
yhteen kulmaan »rykättiin»
kukkakuvio.
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Sukat kudotciin ornakehroisesta
langasta.
J okapäiväisei: sukat
olivat harmaita,
pyhäsukat
usein tummansinisiä,
myöhemmin
raidäHisia.
Sukkalanka
'kerrattiin
ja värjättiin
joko 1uonnon- tai
pussivareilla.
Kivenrassun
ja alunan yhdistämisestä
tuli tumman
-ruskeaa.
Ki,rjavaa sukkalankaa
saatiin siten, että pcllavalla sidottiin lujasti kiinni yksi kahta, toinen kohta jätettiin vapaaksi j.n.e. ja
värjättäessä
sidotut paikat jäivä.t ·tällöin varittömiksi.
Tällaisesta
langasta

saatiin

silottuja sukkia.

Pitkaraieaisissa
tällaiset

sukissa [anka

sukat hyvin

ku'l,ki aina toisen

yli, s.ksi olivat

paksuja.

Kantapäässä
kudoctiin silmä oikeata, toinen nurjaa, tai jäteutiin
toinen kutomatta,
toinen kudottiin,
Kantapäätä
kudcttaessa
saatettiin myös käyttää kahta lankaa.
Sukan suuhun kudottiin
nureata ja oikeata.
Ennen oli myös sukan takana raita, n.s. suileleeli,
joka oli tehty kutomalla kaksi silmää nurjaa, kavennus toimitettiin
molemmin puolin suikke1ia.
Täillaisia sukkia nimitestiin
suikkeli-

sukiksi.
Kuviosukat kudottiin
y ksivärisistä
tapoja käyttäen.
Kuviopaikat
jäivät
sukka meni helposti rikki.

iangoista erilaisia
kohdHeen, näistä

kudontapaikoista

Kesällä kudottiin joskus pellavasukkia,
useimmin kuitenkin käytettiin pumpulisukkia.
Mutta paras oli kutoa sekaisin pellavasta
ja pumpulista,
siHä yksistään
»pumpulinen
Iiau;o ja pellavainen

hiersi».
}oikapäiväisiä

kesajahkineita

olivat

pussikkaat

ja taniaiset (ks.

miesten jalk.), talvisaikaan
pitivät naisetkin
koipikenkiä, samoin
he käyttivat saap p aita; Saappaissa (yli vasikannahkaiset.
sukkasiteeseen asti ulottuvat

varret.

Tohvelikenkä

oli juhlajalkine.
Se oli avoin, matalakorkoinen
kenkä.
Rinnan 'kohdalla oli lyhyt [appu.
Hyvin hienoilla morsiamilla oli tietysti hienot jalkineet, niinpä erääl:1ä morsiamella kerrottiin olleen viheriäiset safiaanikengat.
Pitkävartiset

nilk7eakengät ovat myöhäisemmäI.tä

ajalta.
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Koristeista olivat tavallisirnmat
korvarenkaat.
Ne olivat joko
pyoreita,
sileitä renkaita tai »rnakkararenkaita»,
joiden alareuna
oli paksumpi.
Korviin ,tehtiin renkaita varten reikä.
Saksankorkki
. pantiin korvan taa ja naskalilla pistettiin
si,tä vasten 'läpi korvalehteen ja 'heti työnnettiin
rengas :läpeen.
Korvarenkaat
kuulluivat
tavallisesti
sulhasen lahjoihin.
Kaulakoristeena
käytettiin
monenvärisiä
helllffiiä - mustia, valkoisia tai sekoitettuja,
teräviä Jasihelrnia.
Helmet kiedottiin
kaumoneen lkentaan, usein 7-8 :aan.
Rintaneulana
oli n.s. riski, ympyriäinen
hopeasolki. mikä kiinnitettiin ,paJlbmella tai neulalla vaatJteeseen.
Oli myös kullatuita
neuloja, joiden keskella oli kivi.
Kuha- ja hopeasormukset
kuuluivat
niinikään tavallisiin koristuksiin.
Toisrlla naisilla oli monta ,paksua, Ikivipäälhstä
sormusta,
sileat ovat myöhempiä.
Vanha kansanlaulukin
sanoo:

laan

Heilini minulle sorrnuksen osti,
ja siin' Olli kolme ikivee.
Sillä hän käski kantamaan
.
.
mun morsiarnmen rumee.
Kelloja

ei naisilla

ollut,

mutta

silti saattoi

kaulassa

olla paksut

kulta- tai hopeakäälyt.
Tavallaan
ytldilisyysta'varaa oli vielä nestuuki. Ei sellaista käytetty kuin kirkossa ja juhlissa.
Nesruukit olivat omatekoisia,
liinaisia,
hienojen nestuukien
reunaan saatettiin
ommella Rauman
pitsia.
Kirkkoon »isoset- ottivat 'kaiksi nestuukia.
Toinen oli edessä
penkin karmilia, ja .toista vain käytettiin.
MIEHEN

PUVUSTOST

A.

Miesten vaatteet valmisti raatali, jollainen oli pitajan eri kulmilla,
Lunkaassa'kin
oli oma raatalinsa."
Raatali ornpeli puvut,
jopa kalsonkitkin, paidat uehtiin kotona, samoin mekot.
M ekko oli seudun tunnusmerkillisin
vaatekappale,
Jokaisella
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miehellä oli selkä arki- että pyhämekko.
Köyhemmät
ikäy,otivät
pyhämekkoa kirkkovaatteenakin.
Mekko valmistettiin rohtimisesta
kankaasta,
yihdestä kappaleestä leikattiin, niin että olkapaillä ei
'Ollut saumoja, Sivuijle ornrneltiin soukat !kiiht. Kun mekon hiha
ja kiila leikattiin samasta kappaleesta, [ejkattiin hihak, i jääneen
'Osan Ieveämpi puoli hihan kainalonjuureks.. Usein laitettiin kainalonjuureen nelikulmainen kainalotilka.
Kaula-aukko rypytettiin ja
varusrebtiin suoraviivaisella kaulurilla, olkapäiden puolella oli olkatilaat (olkatilka), jotka tehtiin hienomrnasta kankaasta, aivinasta,
Arkimekon hilharumu oli avonainen, pyhamdkossa oli liilinki. Kauluri 'OJinapilla 'tai nauhalla kiinni. Edessä oli halkein. Kangasta
meni tavadliseen mekkoon 5 kyynärää.
Mekon pääl~ä käytettiin
mekkovyätä.
Se oli nahkainen ja leveämpi [kuin 'housujen päällä
pidettävä vyähihna; muutamilla oE hyvinlkin leveitä, parkitsemattornasta hirvennahasta tehtiin kämmenenkin1evyisiä.
Nämä kiinnitettiin soljella.
Mekkoa 'kaytettiin aina paallirnmaisenä vaaeteena, talvella toisten vaatteiden
päällä.· Kun hirvennahkaisen mekkovyön väliin
pantiin »sulenkoipiset- kintaat, oli mies varustuksissaan.
Tavallisesti roikkui vyössä myös tuppipuukko.
Mekon kamssa käytettiin
rohtirnisia !hoOusuja,talvella villaisiakin,
Paitao.li samaa mallia 'kuin mek'ko, mutta siinä oli useimmin
avonaiset hihansuut ja siinä ei ollut kii'loja sivulla. Sivut neulottiin kahdenkertaisella katossaumalla, helmaan tehtiin palle.
J'Os
varallisuus salli, oli arkena aivinapaita ja pyhänä liinapaita. muuta
puhdas paita oli pyhana jdka tapauksessa, jos ei liinaista ollutkaan.
J uhJapaitana oli ai'ilingiiblä parustettu vekkahihapaita.
Nimeä ei
paitaan merkattu.
jos talossa oli paljon miehiä, tehtiin paitaan
valkoisella Iangalla jokin merkki, joskus kJ.rjainkin. Paita neulottjin noyleell a, nöyleestä tehtiin napiokin.
Pienen pulkan ympäri
kiedottiin lankaa, sitten se 'Otettiin varovasti pois ja ymparöitiin
napinreikaompeluksella, keskelle tehtiin kiinnityspaikka, mistä nappi
paitaan neulottiin, Jos paita kiinnitettiin nauhoilla, tehtiin nekin
kahdenkertaisesta nöyleestä. Mekonnauhat taas' väannettiin pellavasta tai tehtiin tutkaimista.
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Sy'ksyMä riihiaikaan
pidettiin vanhaa paitaa koko syksy tai
.saatettiin sen asemesta pitää riihipaitana
arkimekkca.
Kotikucoisia
villapaitoja on talvisin kauan käytetty.
Ne kudottiin
tavai'lisibla sukkapuikoilla,
kymmenen
puikkoa
tarvnxnn
kudottaessa.
Sivuille ei tullut siis saumaa. .Hihansuusta, OIlikapä-ihä
ja edestä kudottiin paita paksummaksi.
Vallapaidat olivat harmaita
tai kuviokkaita
- valkoisesta ja mustasta langasta kudottuja.
Alushousut,
jokapäiväisissä
toisesta
Talvella

kalsonkit, ovat olleet muistinajan
oloissa

ei niitä ,käytetty.

aivinakankaasta.
käytettiin

useita

jokapavaiset
housuja

Kalsonkit

tunnettuja,
mutta
tehtiin kotiku-

housut tehtiin

rohtirnisesta.

päälletysten.

Polvihousut kuuluivat kirkkoOvaatteisiin.
N. 60 v. sitten rinta
jo lakattiin
kayntarnasta.
Muutamat
vanhat ihmiset muistavat
vielä, miten taldaisia housuja valmistettiin
säämiskästä.
Useimpien
mielessä elää· saamiskahousujen
muisto kuitenkin vain vanhana kaskuna, miten muuatta Tammelan miestä yritti turkulainen
kalakauppias pettää panemalla
ikäytetyt saämiskahousut
nelikkoon
kalojen
alle. MUitta Ihousujen taskuun olikin unohtunut
kymmenen markan
kultaraha, joten turkulainen
itse joutuikin tappiolle.
Tavalliset
kangaspuolihousut
olivat samaa mallia.
Verasta ne
tehtiin ja useimmin ne olivat mustansiniset.
Lahkeen halkeama
vedettiin
sentin 1evyisellä soljella kiinni, nappia myös käytettiin
kiinni pi tirnena.
Myöhemmät
ja seviottisia,
Polvrliousujen

liivit.

Näitten
pale vihtoriinia

juhla- ja kirkkohousut
vkanssa

yhteen

'Ovat olleet pitkiä,

kuuluivat

etukappale oli verkaa, satiinia
tai serntinkiä,
Tavallisimmin

punaiset

verkaisia

pitkaraitaiset

tai silkkiä, takakapoOEliivi suoraselkäi-

nen, 'siis ilman taustan solkia ja pänniä.
Liivi saattoi olla joko kauluksellinen, jolloin 'sen lkaula-aukko oli haja, tai kaulukseton
aukon
ollessa [pieni. Nappeja oli »kahta varvia», toisinaan hyvinkin taajassa. Nappeihin
oli pantu puualusta. ja päällisenä oli samanlaista
kangasta kuin liivikin.
Käytettiin
myös kiiUltäviä reppuryssäin
nappeja.

Vielä oli liivissä taskut

alhaalla

molemmin

puolin.
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Sekä 'verka

että

sarka

ovat

olleet

jo kauan

tunnettuja

takki-

kankaita.
»Miehet vaiposa vaelsi,
naiset sarrka·kauhtanoisa.»
Lyhyttä
uestia, jollainen kuuluu Tam~nelan uusittuun pukuun,
ei ole säilynyt muuallla kuin Tammelan
helvihaudassa.
Sartuuki
on viime vuosisadan alussa ollut miesten juhlatakkina.
Se ornmeltiin kotikotoisesta
'), tavallisesti
tummansinisestä
verasta; köyhernmillä lnronommastakin
kankaasta.
Sortuukiri rlälosa tehtiin kahdeksasta .kappaieesta,
hiha kahdesta.
Takana Olli sörtit.
Edessä
'Oli kaksi varvia kiiltäviä nappeja.
Kaulus saattoi myös olla 'korkea.
Kuutisenkymmentä
vuotta sitten ·käyteuoiin juhlatakkina
,myös

rakkitakkia.
Siitä takista ,ali etuliepeet poissa. Verasta sekin valmisteptiin.
Sen käyttöaika
oli kuitenkin
lyhyt. Seuraava kuvaus antaa kuvan miehen juhlapuvuS'ta
viime' vuosisadan
keskivaiheilla: Sulhasella oli 'tummansininen,
verikaineri sortuuki ja pitkät
housut, ravajlisesti samasta kankaasta
kuin sortuukikin.
Saappaat
olivat pienet, pehrneavartiset,
niin että ne sopivat housunlahkeen
sisään.
Liivit olivat samoin takin väriset, kauluksettomat
ja edestä
syvään uurretut.
Kaulassa oli simusetti, tär.kätty ja sjlitetty.
Niskasta se oli kiinnite-tty soljella, edestä se ulottui pualirintaan,
että
hyvin pysyi Jiivien alla. (Myöhemmin ruveptiin 'käyttämään
pitempää, edestä 'halkoimel'la
varustettua',
rnankeloitavaa
maniskaa.)
Kaulasilkki oli musta tai iloisenvarinen, jopa ikirjavaklli.
Sulhasehla
'Oli sitapaitsi 'kukkanen rinnassa.
Ja hänen pa-itansa oli morsiamen
tekemä.
Vanha pääHystaklki:maJli on kaprakki.
Puoli vuosisataa
sitten
sekin' :hävi'si käytännöstä.
Se oli suorasejkaiinen,
kantapäihin
asti
ulottuva.

Siinä 'Oli suuri, leveä Iahvi,

»kaprokin

raaji».

Palttoo 'On myöhempi paällysvaate.
Varsinainen
talvipaällysvaate oli pälsyt, nahka vuonil'linen, muuta kaulus oli kangasta.
Päl1) Kaupungissa,
tam ppa uttamassa.

tav,

Hämeenlinnassa

kayaiin

verkaa

värjäyttämässä

p
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syt olivat joko pitkiä tai puolipinkia; vuori oli lammasnahkaa,
tavallisesti oli lhihoissa:kin vuori.
Vuori tehtiin irrallisena valmiiksi; joka tahtoi oikein vahvat pälsyt, pani saumojen päälle vidä
ikapean hihnan. Vuori ja pä~Hinen ornmeltiin yli ympäri }1hteen.
Tavallisesti oli paällinen pulkkakangasta, väribtaan mustaa tai
harmaata.
Toiset kayuivat »kesipäalystäisiä» pälsyjä, tpää.uisettömiä siis. Ne olivat tavallisen takin mittaisia ja niissä 'Oli soukka,
Iarnpaannahkainen kaulus.
Tulupit ovat aina olleetpit'kiä, suoraselkäisiä. Niissä oli pääl[inen mustaa verkaa, vuori mustaa Iampaannahkaa (tai myöhemmin
mieluummin ostonahkaa) ; supsiinipälsyt on tuluppien 'toinen nimi.
Kaulus teJhtilinostonahasta. tavallisimmin krimrninnahasta. Turkkieri ja palsyjen päältlä 'käyt<el'ti>in
turkkivyätä.
Se oll,j 3-4 rn:n
pituinen, villalangasta kudottu tai vir'kattu vyö. Useimmin se o~i
punakirjava ja paissa oli tupsut.
Virkkaamal'la teheiin 'kauniita,
kukilkkaita vöitä, joiden leveys oli 'kaksi kämmenen levyä. Samoin
puuvartaijla lkudottiin leveitä vöita ja joskus umpinaisia ~uin
sukka.
Vyötä kiedottiin turkin ymparjlle useaan kertaan ristiin,
päät työnnettiin vyön alta roikkumaan.
jokapaiväisena päähineenä on lippulakki muistinajan ollut tavallisin.
Vetikainen, neljästä 'kappadeesta paanmukaaseksi tehty,
verrattain pitiblippuinen lakki oli useirnmalla mi1ehelllä;'se kelpasi
kirlk'kohkik's~kin, jos vain hyvä oli. Talvella oli siinä nahkaiset,
soukat, alaskäännettävät syrjat. Varakkaammat kyllä käyttivät
rasvanalhkapääll ystäistä Iarnrnasnahkareunaista karvalakkia.
Ojasissa oli :huopalhatuntelki,jä. Huopahatut olivat matalakupuisia, Ieveahkösyrjaisia, hihnatmmia ja nauhattorrria.
Muistetaan myös paanrnukaisten, paksusta kankaasta tehtyjen [a'kkien
ikäyttö.
Teurolla päin eräässä talossa 'oli tukki, jonka päällä täl[aisia patalakkeja tehtiin. Herraskaiset, 'harvatokkaiset miehet pitivät patalalkkia roisen lakin alla.
Viime vuosisadan puolivälissä oli korkea, silkkinen tormilakki
miesten juhdapaähineena: Päahinemalleja on ollut useita. Joskus
virkattiin villalangasta pääJhine, mikä varustettiin vuoril'la ja toppauksella. Karukaasta taas tehtiin 'karvalakin matlisia nukkalakkeja,
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joissa oli nahkaa reunassa, Rasvanahasta tehtyä lipullista pasierilakkia käytettiin 'kesällä ja talvella. Olkihattua alettiin 'käyttää n.
35 v. sitten.
] alkariepu Ikmvasi tavallisesti
sukat. Suvella 'ainakin käytettiin suk'kain asemesta pellavaista riepua, mutta talvellakin tällaista pidettiin .joko yksinaan tai sukan 'kanssa, jolloin se käarittiin
sukan päälle. Sukat 'Olivat väriltään valkoisia tai harmaita. Lyhytvartisia, koipien kanssa käytettäviä sukkia nimitettiin koipitilluk,kaiksi. Polvihousujen kanssa täytyi 'Olla pitkät, valkoiset sukat.
Näiden ikoikovarsi oli .kudonnaltaan vuoroin oikeaa, vuoroin nureaa.
Talvella vedettiin koipikengan päälle lumisukat. Ne ulottuivat
polveen asti ja niitä pidettiin housun pääl,lä. Paksusta vtililalangasta
ne tavallisimmin kudottiin, joskus pantiin villain sekaan karvoja,
joten ni,istä tuli jonkinlaiset karvalankasukat,
Teräa ei Iumisukissa
'Ollut. Alareunaan ornmeltiin pellavapalrnikko, mikä piti reunan
tukevana. Nauhalla sidottiin sukka jalan ahle »suolasen» kohdalta.
Polven kohdalta ne kiinnitettiin
villalangasta t'ehdylllä sukkarihmalla.
Koipikenkä
uehciin [ehrnan koipinahasta, niin että poihja 'Oli
takakoipea, päallinen etukoipea ja polvesta muodostui 'kantapää,
etnrkoiven polvi muodosti vain pienen kuhrnun kengän päälle.
N uoran pää kiinnitettiin pääolIi'senkärjen kummall!ekin puolelle ja
pujotettiin rei'ista,
Näin vedettiin koivennauhalla kenkä Ikiinni.
Koipikengän 'Osien yhdistämiseen .käytertiin vanetta (vane), häkyIöityistä pellavista 'käsissä punottua lankaa.
Mitä osien muotoon
tulee, oli jollakulla tapana sanoa, että »ikoivenpaalisen pitää olla ninkun yks tallrikki». Mutta toisten mukaan ei tällainen ollut hyvä,
»litukanlehlen» muotoinen on paras. (A. Rirnaki).
Kun koipi oli valmiiksi neulott u, liotettiin se ensin vedessä, sitten
tervavedessäväJhintäin
puoli vuorokautta.
Koipikengänkäytössä
oli 'huomazrava, ettei sitä pantu kuumaan panlokaan, silloin se pääsi
kuivumaan ja knrtistumaan. »Koiven korju» olikin heittää se yökSli
ulos.
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Yleisesti lakattiin
koipia käyttämästä
vasta taman vuosisadan
alussa, mutta tapaa niitä vieläkin.
Sitten 'tuli muotiin tallukas;. Ei
varsinaisena
»koipikautena»
Tammelassa
tallukkaa
näkynyt.

Pussikas oli 'koiven mallinen
kenkä,
tuohitanosta
tehty, niin että lcirni ja kude oli samaa tanoa. Tällaisen
Ieveys oli n. puolikolmatta
senttiä.
Pussikas oli päältä

vinottain
tuohilevyn
melko um-

plllalllen.

T aniainen oli taas avonainen, kärjessä oli vain pieni päälista.
Koivunvitsasta
oli väännettypaula
reunaan.
Rinnan kohdalla oli
toisella puolella vitsasta tehty korva, siitä kulki naru rinnan yli,
että taniainen jalassa pysyi.
Narun toinen pää pistettiin paulan ja
tanon vä'liin.
Saappaat olivac

kesänä

[yhytvartisia

ja »vahempiä»,

talvena

niissä oli pitemmät varret.
Var~et olivat aina pehmeät, myöhemmin vasta alettiin käyttää raivuaria (suuvuoria).
Juhlissa oli h.ousunpuntti
varren päällä.
Vanhimmassa
saapasmajlissa
oli rpääUinen pohjaan pikisaumalla
neulottu, ja rinnan
päällä
oli sauma

Puusaappaissa oli puuantura,
mikä nupilla
Huopasaappaat eivät ole 'kovin vanhanaikaisia.

(koukkusauma).
lattiin kiinni.

nau-

Miesten tohvelikenkä on muistista .haipynyt pois; polvihousujen
hylkääminen
hävitti senkin käytön.
Myöhemmin, nelisenkymmentä
vuotta sitten, on taas ruvettu käyttämään
Iken'kiä, tälllä kertaa varreUisia; ensimmäinen maili oli patiinit.
Nämä olivat umpivarrellisia,
ka-hden
puolen rintaa oli kumiset risinkat, jotka antoivat
myöten, venyivät siis ,kenkää jalkaan pantaessa ja riisuttaessa.
Käsineet olivaz nahkaisia 'tai vjllaisia, Sulenkoipiset kintaat kuuluivat miehen varustuksiin.
Ne olivat taysikarvaiset,
suusta pitkät
ja [eveat,
Nahkakintaat eli rukkaset tehtiin ikaännerysta nahasta,
pikkusormen
puolella ei ollut saumaa.
Tällainen
kinnas 'DE vuoriton, sen alla pidettiin viilakin raita.

Villakintaat
Myöhemmin
tai

nahkaa.'

kintaaksi.

kudottiin
paksusta,
varjaamatcömästä
ruvettiin
työkintaan
Jcämmeneen laittamaan
Sellaista

kinriasta

sanottiin

langasta.
:kangasta

tum piksi tai tumppi-

27
Kirkkokinnas oli tehty hohtavan valkoisista langoista.
»Raalimmilla miähillä» oli oikein sormidliset sormikkaat.
Koristeita eivät miehet sanottavasti käyttäneet.
Kellcnperatkin
olivat enimmälkseen teräsperiä, ne eivät .koristaneet.
Sormuksen,
kihlasormuksenkin !käyttö on mel-ko myöhäistä ja harvinaista vanhempina aikoina. . Pinspakisormuksia oli. Ne olivat sisältä lyijyä,
kultaa oli päälllä vain ohut kuori, näitä ostettiin laukkuryssiltä.
Oli joillakin 'kultasormuksiakin, joko täysinäisiä tai onttoja, muutamat ohuita kuin peIlin reunasta ,l-eitkattuja.
Jotkut kayttivät oikeassa 'korvassa pientä kultarengasta.
Korvaan oli sitä varten tehty reikä. Myöhemmin tuli tavaksi renkaan
sijasta käyttää pientä 'kultanappia.
Palvelusväki sai talosta myös vaatetuspalkkaa.
Rengjlie annettiin kaksi paria »rohlirrhousujax ja »rohlirutakki», ikoLme paitaa,
dcaksi aivinaista ja }'\ksi l,iinainen, kaksi paria saappaita, suvi- ja
talvisaappaat.
Sukkavilloja hän sai naulan ,tai kaksi. - Piialle
tavallisesti annettiin 'kolmekymmentä kyynärää ikangasta: kymmenen aivinaista, ikymmenen varttia ja. ·kymmenen lliinaa, mutta langat
Ihän sai itse 'kehrätä. Samoin hän sai kaksi 'Paria jal~kineita ja pestattaessa pestiliinan. Villoja hän sai runsaammin kuin renki, usein
kuului hänen palkkaansa myös pukukangas.
Että huo.lelli'seen pukeutumiseen kiinni tettiin huomiota, todistaa
m.rn. seuraava puheenparsi:
»Mitäs ruppeet valehteleen, kun nin toinen hame toisen alta
näkkyy.»
Nainen, joka kenkänsä »lintilleen astu», oli »linttakenka»,
miestä sanottiin »lappa'korooks».

Maaseudun kulttuuriharrastuksia puoli
vuosisataa sitten.
Kirjoittanut

maist. Eino Rinne.

Viime vuosisadan loppupuolella alkoi kaupungeista levita maaseudulle 'ennen tuntemattomia tapoja ja harrastuksia. Seuraelämä
sai uusia muotoja; perustettiin seuroja ja yhdistyksiä, jotka järjestivät kokouksia ja huvitilaisuuksia. Toiset palvelivat suuria yleisiä
aatteita, toiset jotakin paikkakunnan pikku tarvetta, kuten se alttaritaulun ostoa varten perustettu Akaan »ompeluyhtiö», jota koskevia
papereita on sattumalta joutunut käsiini ja jonka toirninnasta saanen
esittää muutamia paloja pienenä 'kuhttuurikuvana tuolta ajalta.
Seuran perustava kokous pidettiin Kurvolan 'kartanossa tammikuun 13 päivänä 1878, ja oli sinne saapunut, paitsi :kartanon
(vanhaa) emäntää ja rouvaa (nuorta emäntää), postinjohtajatar, opetrajanrouva, kaksi neicia, eräs neitonen ja yksi talonemäntä. Puheenjohtajaksi valittiin neiti Hilma Hilden. »Kokous asiassa keskusteltuaan johtui seuraaviin päätdmiin, että seuraan - - - jaseniksi pääsevät !kaikki hyvä maineiset naisihmiset, rouvat, emännät,
neidit ja neitoset, jotka maksavat seuran kassaan joka kerrassaan
kolme markkaa eli 25 penniä jokaiselta kerralta: entä seura kokoontuu
jokaisena tiistaina, ja ensikerran 22 päivänä olevaa Tammikuuta,
Toijalassa Kaupias Niemiseltähyvancahtoisesti tarjotussa salissa kello
4 .sta j. p.p.; että huoneenlamrnitykseksi muutamat läsnä olevaiset
lupasiva-t . hyväntahtoisesti lähettää halkoja ja Kauppias Niemisen
toivottiin ottavan huolekseen salin lämmityksen; että, säastäkseen

29
seuran kassan varoja ei seuran kustannuksella
tarjota kokouksissa
mitään suun avauksia.» - Perustavasta
kokouksesta laadittiin pöytakirja, jonka alle kaikki osanottajat
kirjoittivat
nimensä.
Seura ei tyytynyt
ylksinomaan näihin ompeluiltoihin,
joilla kolmena vuonna ei 'kertynyt satakaan markkaa
jäsenmaksuja.
Lukusioissa koottiin 'kolehtia ja »pitäjältä ylöskannettiin.
400 markkaa,
ja jo heti alkuun ryhdyttiin
varsin uudenaikaiseen
keinoori varojen
kokoamiseksi.
Kansakoulunopettaja
David Lehtonen jätti anomuksen Hämeen läänin lkuvernoorinvirastoon
pyytäen, että »täkäläinen
Rouvasväenseura»
saisi »toimittaa arpajaiset ravintolan
kanssa Kaakon talossa Toijalan kylää 8 päivänä ensitulevaa heinäkuuta»
(r 878).
Näistä arpajaisista muodostui oikein »ehtoohuvit»,
joiden tiLitystä on
mielenkiintoista
katsella.
Suurimpana
menoeränä,
joka käsittää puolet koko loppusummasta (146 mk. 60 p.), 'Oli helsinkiläisen Wickelin viinikaupan
ruotsinkielinen lasku: 5 kannua ikonjakkia, 8 .kannua pontviinia, 5 kannua
punssia ja 14 pulloa 'konjakkia.
Melkein koko tämä määrä oli ehtoohuvien aikana mennyt 'kaupaksi »boffetissa» ja epäi.lemättä myös
.tyhjennetty;
vain muutama pullo jäi seuran
jäsenten
jaetravaksi.
Hultin emäntä oli leiponut nisusia, ja niistä maksettiin
häneU,e 5
mk. 75 p., mutta suurin osa näyttää jääneen syömättä.
Kurvolasta
oli tuotu neljä naulaa voita.
Kauppias Niemiselle ja rouva Dickströmille oli myös melkoisia laskuja.
Musikantit saivat 3 r markkaa
ja 'kahvinkeiutäjä
kokonaisen yhden markan.
Sanomalehteerrkin
oli
iltarnista pantu ilmoitus; se maksoi 3 markkaa.
»Boffetin» puhtaaksi
voitoksi jäi näiden vähennysten
jä,lkeen vain 6 mk. 40 p., muuta
sisäänpääsyrahat
ja arpajaisista
saatu voitto nousivat
630 mark'kaan.
Voitiinleo
alttaritaulu
hankkia
JO nain
kootuilla
varoilla,
sitäelvat
'käyttämäni
asiakirjat
kerro,
mutta
jo
kolmen
vuoden
kuluttua
(r88r)
saatiin
Akaan
kirkkoon
taiteilija
Forssellin
maalaama
Kristuksen
kirkastusta
esittävä
alrtaritaulu.
Yhtenä
<tämän puuhan
johtajista
on varmaan
ollut
mainittu Kurvolan vanha emänta Anna Kristiina, joka aikaisemminkin oli parilla Iahjoinrksella
osoittanut
yhteiskunnallisia
harrastuk-
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siaan. r 867 lahjoitti hän Akaan pitäjän kansakoululle 4,000 markkaa, jonka 'korot oli käytettävä köyhien koululasten elatusavuksi,
valon ylläpitämiseksi, tyttölasten työaineioten ostoon y.m., ja r874
luovutti hän pitajänrnakasiiniin 40 tynnyriä rukiita ja ro tynnyriä
ohria, jotka oli ensin lainaamalla kantutettava roo tynnyriin ja sioten
korot (vkasvit») käytettävä puoleksi köyhain kansakoululaisten
auttamiseen, puoleksi kunnan yhteisiin tarpeisiin.

Muudan lisätieto Tammelan vanhasta
miesten pukuparresta.
Kirj. maisteri

Kustaa Vilkuna.

Lounais-Hämeen
Kotiseutu- ja museoyhdistyksen
vuosikirjojen
palstoilla on jo kahteenkin
otteeseen ansiokkaasti
käsitelty hämäläi~iä ja erikoisesti lounais-hämäIäisiä
'kansanpukuja
(U. T. Sirelucs,
Hämäläiset
kansanpuvut
ajanjaksolla
r738-r807,
LHKMV
1, ss.
75-84; E. Aaltonen, Vanhasta lounais-hämaläisestä
vaateparresta,
LHKMV IV, ss. r43-r 56), mutta siitä huolimatta puolustanee vaatimatorrkin
dilla,

ensikäden

lähteen

tieto vielä paikkansa

vuosikirjan

leh-

Viime kesänä (1929) jouduin maist. Toivo Kaukorannan kanssa
tarkastamaan
Tammelan kirkkopihassa
maisteri Jaakko Riihikallion
avaamia
Pirttiiän
ja
Similän
suvun
hautakappelissa
säily. neita
vanhoja
ruumisarkkuja
ja
niiden
sisältämää
puvustoa, Vain kahdessa
ankussa oli varma aikamääräys,
nim. maalatut vuosi luvut r Sj rja 18r9 (arkun päälaudassa:
OR r8r9 TASA
LEPA 1. M. S.) Typologiselta
'kannalta katsoen saattoi useita tarkastamiamme
arkkuja pitää vuosiluvuilla
määrättyjä
vanhempina,
varovasti
sanoen ehkä r zoo-iuvun
viimeiseltä
vuosikymmeneltä
peräisin olevina.
Voinemme
näet melkoisella
varmuudella
pitää
mainitun kappelin lopullisena valmistumisvuotena
kappelin molempiin päätyviireilhin
leikatulla
luvulla r 803 i1maistua vuotta
(viirit julkaistu: E. Aaltonen, LHKMVV,
ss. r62, r63, k. 2, 3); mutta
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JO sitä ennen kappeli

on voinut oHa monet vuodet käytännössä,
silläei:hän tuollainen vain parin suvun voimilla rakennettu kivikappeli ole niin kädenkäänteessä valmistunut, ja tarkoittaahan tuuliviirin kohottaminen
kansankäsityksissäkin
työn viimeistä pistettä.
Läheskään Ikaikissa :tar'kastamissamme arkuissa ei vainajalla ollut
yllään varsinaisia pitovaatteita. vaan ainoastaan valkoinen paita eli
kuclinpuku;
esirn. vuosiluvulla 1831 merkicyssä arkussa vainaja
oli pelkissä valkoisissa allusvaatteissa, mutta jo 1819 :llä merkicyssä
ja typologisesti sitä vanhemmissa pitovaatteissaan, tosin hiasillaan.
r Soo-luvun alussa Ili'eneekin annettu määräys,etnei ruumista saanut
panna täysissä vaatteissaan arkIkuun, vaan että se oli puentava erikoiseen kuolinpukuun.
Avaamamme ruurnisarkut - tarkastimme vain mielestämme
vanhimpia ja niitä, joissa maisteri Riihikallion ja hänen apulaisensa
hra Kakon muistiinpanojen mukaan oli edes jotenkaari säillyneitä
pukukappaleita - sattuivat olemaan kauttaaltaan vanhojen miesten,
vain yhdessä oli naisen ruumis, joka sekin oli vaillaeriikoi~ta
käyttöpukua,
liukuunottamatta ransistynytta tylkkimyssyä päässä
ja mustaa huivia hartioilla.
Arvattavasti jokin 'tarkastamistanlme
ruumiista on haud3itnu 1800 tienoilla, joten, kysymyksen ollessa
vanhasta miehestä, voimme puhua 1750- tai 1760-.1uvun pukuparresta. Seuraavassa Jyhyt yhteenveto nälkemistämme pukukappaleista.
Pää h i n e tummansininen, 6-kairainen, verasta leikattu patalakki, ja siinä saumojen päälllä vaaleamrnansiniset palteet sekä

Hyvin säilynyt

Kuva 2.
vainaja arkussaan. Pa talakki päässä, siniset polvihousut,
koiset sormikkaat ja sukat.

val-
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Vainaja v:lta 1819.
(Kun 4.)

2 -nii tisestä
samanlainen
palle poikittain
lähellä parrasta;
VUOfl
pellavakankaasta.
Yhdessä
arkussa,
joka näytti
suunnilleen
yhdenikäiseltä
tai ehkä nuoremmalta
kuin 'edelliset, oli suuri [ippaeli nyörilakki,
jossa oli valtava sinisesta varasta tehty
perä
sekä
samaten valtava [ippa jostakin kovemmasta
aineesta.

Tuntemistarnme
tammelalaisista
vanhoista
miesten päähineistä
sininen patalakki
on varmaankin
vanhin, vanhempi
kuin pipo-,
nyöri-, torrni- y.m. lakit, tiedämmehän
näet patalakin
olleen Suomesa 'käytännössä
ainakin jo keskiajalla (Sirelius, Suomen kansanom. 'kultt. II s. 398).
P a it a valkoisesta peldavakankaasta,
runsaasti [askostelru, ,kaulus huomattavan
pärillä kornealle
sillkkihuivi.

rusetille

solmittu

paksu

kaula-aukon
ympärys
korkea; kauluksen
ymvalkoinen

tai

kellertävä

L i i v i .t. Vain yhdellä - samalla jolla eli nyörilakki
- oli
kuosullaan
säilyneet liivit; ne olivat ns. z-r iviset ja väriltään
tasaisen kellertavat.
H 0 u s U ,t. Polvihousut
saarniskastä,
vain yhdeblä sinistä verkaa tai sarkaa.
Laukku eli luukku oli koko eturnuksen [evyinen,
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Patalakki

vuosiluvuIla

1819 merkitystä

arkusta.

Nappeja eri arkuista,

(Kuva 4).

Nilkkavikkeli.

Kappale vainajan

sukkaa vuosiluvuIla
(Kuva 5).

1819 merkitystä

arkusta.
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3 napinreiällä varustettu.
Napit koristettuja,
metatlisia myös
lahkeensuissa ulkosivuilla oli serernoniallinen nappipari.
Verkahousujen rlahk.eet vaikuttivat suhteellisesti lyhyemmiltä kuin säämiskäisten housujen lahkeet, jotka ulottuivat rennosti alde polven
S u k a t. Kaikilla oli jaloissa valkoiset pellavasukat. joissa erikoista huomiota kiinnitti kauniisti kudottu nilkkavikkeli (kuva).
K ä s i n e e t. Kaikilla oli valkoiset sormskkaar, joissa lanka
näytti olevan samanlaista kuin sukissakin.

T am melan naisten tekniikasta.
Kirj.

maisteri

Elma Mikkola.

Pellavan valmistus kankaaksi.
Kun Tammelan
emännät tahtoivat
kuvata oikein saamatorrta
ja taitamatonta
naisihmistä,
kertoivat
he jutun erääsrtä laiskasta
miniasta, jonka hartain toivomus oli: »Kunpa olis päätön lammas
keritakseni ja keskupaikka
kangasta kutoakseni»,
Tällä he tarkoittivat, että kyUähän kuka tahansa osasi kutoa jyskyttää,
jos vain
kangas oli puihin pantuna ja jos joku sen puista pois o tti , ja pään
keritserninen oli lampaassa vaikeinta.
Vanha sananparsi sanookin,
ettei nainen saa ennen naimisiin mennä, ennenkuin osaa miehen piitaan päänläven
tehdä ja 'lampaan pään kerita,
Vanhaan
hyvään
aikaan oli jokaisen kasvuiässä olevan rtytön opittava
käteväksi
ja'
kykenevaksi
valmistamaan
[ankaa ja kangasta pellavasta ja villasta
ja 'totuttava 'kaikkiin kehruu- ja kudontatöiden
salaisuuksiin.
Tytöllä Olli oma rukkinsa, min'ka hän sitten naimisiin
mennessään
vei uuteen kotiinsa, usein kuului tytön myötäjäistavaroihin
myöskin
kangaspuut.
Nykyisen vanhan polven ollessa nuoruuden
iässä oli pellava
Tammelassa hyvin tärkeä viljelyskasvi;
sen rinnalla oli huomattava
merkitys myöskin hampulla,
Hampustaei
tehty paljoa lkarigasta.
Etupäässä sitä on käytetty kalanpyydyksien
ja köysieri valmistamiseen.
Turun markkinoille
sitä vietiin vuosittain
kuormakaupalda.
Pelåavaa on viljelty vain kotoista tarvetta var.ten.
Sitä ei siis ole
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kasvatettu
erikoisen runsaasti, 2-3 kappaa oli kylvössä tavallisessa talossa, mutta joka talossa sitä oli, ja sille muokattiin hyvä,
erikoisen voimakas maa. Kylvöajka oli juhannuksen etuviikkoiria, tuomeri kukkimisen aikaan kolmen v:iikon perjantai.
Sanaa
sanomatta, ääntä päästämättä piti heittää siemen maahan. Tästä
on tullut tavaksi sanoa puheen äkkiä loppuessa ja hiljai'suuden vallitessa: »Tuntuu olevan pellavan'kylvön aikaa». Pellavapelto kylvettiin kolmeen 'kertaan, ja sekoittamiseen oli risuäes paras, sillä
siemen täytyi jäädä matalaan.
Ensimmäinen työ, 'minkä naisvärki joutui peHavansa hyväksi
suorittamaan, oli maan perkaaminen rik'kacuohoista taimien ollessa
sormen korkuisia. Mutta varsinainen puuha alkoi vasta syyskesajla,
rukiin Ieikkuun aikaan, jolloin pellava revitciin. T'artuttiin varsiin kiinni molemmin 'käsin - yhtä aikaa niin suureen rnaaraan
kuin 'käsiin mahtui -, ikiskaistiin nämä maasta irti ja pudistettiin
multa juurista lyömällä niitä saappaanvarteen 'tai maahan. Tällaiset sormaukset asetettiin sitten ristikkäin maahan, ristit kasattiin
aumaan 'kuituuntumaan sylkkypäät sisäänpäin.
Jos ne joutuivat
kauan olemaan pellolla, pantiin ol'kia päärHe liiallisen kuivumisen
estämiseksi.
Sitten riivittiin pellavan kulkut pois riivin- eli rohkaraudalla, ja useat riivicyt pellavasormaukset sidottiin lyhteeksi olkitai vitsasnuorajla,
Pellavain hlmpaik1kana 'On ollut lampi tai pieni järvi. Suurissa
vesissä virrat syövät kuidun pois. .Hykkilan Ikylän yhteinen likopaikka oli Mailmanlampi, missä kullakin talolla ol i oma peltavalikonsa. Likoon asetettiin pellavapivot vastatuksin, latvat yhteen.
PääUe pantiin 4-5 m:n pituiset seipäät, rieskit eli lieskit, ja näiden
päälle painopuut.
Peiiavalion ympärille oli lyöty pystyyn vaajat,
että Iiko pysyi koossa.
Kylmässä vedessä pidettiin pellavia 'kolmisen viikkoa, lämpimässä riitti kaksikin. Tarpeeksi lionneina nostettiin pellavat vedestä pois, avattiin siteistä ja [evitettiin korkealle .kuivarnaan.
K-uivina ne sitten. taas koottiin 'suuriin pinkkoihin ja vietiin saunaan
tai riiheen, missä vielä päiväkauden saivat pehmitä ja kuivua, jotta
»päistär hyvin rapisi».
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Nyt alkoi pellavasaunain aika. Mikkeliin mennessä oli pellavat
saatava loukutetuksi ja litatuksi. Pellavasaunaan mentiin aamusella ani varhain, suurustöiksi. Niinpä Jussilassa mentiin jo 2:'11aikaan, mutta muutamin paskoin jo aikaisemminkin. Kahdeltatoistakin saatettiin alkaa loukuttaminen, ja sitä tehtiin sitten aamun val'kenemiseen asti.
Littaaminen toimitettiin samoin joko ilta- tai
aamupuhteella. Paikoin pidettiin suuria loukutustalkoita.
Oli siinä
ääntä ja jyskettä, kun kukin seisoi louikkul1'Savieressä, piti vasemmassa kädessään pellavia ja oikealla löi kantta kaiteita vastaan, ja
ikaiken jyskeen lisäksi juteltiin ja naurettiin, niinkuin talkoissa ai-.
nakin.
Seuraava vaihe peldavan muokkaamisessa oli häkylöiminen.
Hä'kylän 'karkeapiikkisdilä puolella vedettiin ensin lalviaiset pois,
keskusrohtimet jäivät jäljelle, näistä erotettiin sitten hienommalla
puolella ihorohtimet, ihot jäivät häJkylöitsijän käteen. Ihot [aitettiin
mykyröihin
siten, että 4-5 pellavasorrnausta taivutettiin kahtia,
taivutuskohta
pantiin leuan alle, ja siitä alettiin tehdä tavallista
kaksisäistä palmikkoa, jonka pää pistettiin palrnikon rakoon, Tästä
raosta mykyra ripustettiin nuoraan, samaan nuoraan monta kappaletta, niin että muodostui suuri mykyräkimppu .. Kun ihoja sitten
alettiin kehrätä, avattiin rnykyra ja tehtiin tutiksi. Rohtirnet tehtiin heti tuteiksi. Saunan oven päällä riippui 'kaikin ajoin rohlinkeppi, sen päällä rohtimia puhdisteltiin ja sitten kiedottiin kääryksi.
Kun tahdottiin saada oikein hienon hienoa lankaa, harjattiin ihot
vielä harjaksista tehdyllä, kädensijalla varustetulla pellavaharjalla.
Koko talven sitten rukit surisivat. Pyhäpäiviksi ja joolukiireiksi
ne pantiin syrjään, ja erikoisesti täytyi kehraämista välttää laskiaisena ja kynttilänpäivänä, etteivät lampaat tulleet »pyörään».
Kehraämista yksin'kertaisempi langan valmistustapa on punominen, mikä kehräämisen ohella on säilynyt viime aikoihin asti määratyissa tapauksissa. Niinpä Tammelassa tehtiin rukiinnyöriä pellavan ihoista kiertämäUä sitä paljaan reiden pääillä, poskea vasten
tai aivan yksinkertaisesti käsissä; tällöin nuorin toinen pää pidettiin
hampaissa. Rukiinnyöri oli kaksisaistä, ensin »kiärrettiin» toinen,
sitten toinen sää, viimeksi molemmat säiit yhteen.

r
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Kehruuvarsi 1) on säilynyt vain muisti tiedossa; ervat vanhirnmatkaan muista sen käyttöä, mutta nähty 'kyllä on seldaisia. Rulcki
on taas sitäkin tutumpi esine. Talvikaudet kun jalka »polliintakiikuttaa, niin tunteepa varmasti perin pohjin kehruutaidon mutkat
ja vaikeudet.
Rukiin osat ovat: jallaat, jotka kannattavat
rukiinpenkkiä,
penkin päässä on ruuvi; pyörä eli hiulu on varustettu puoloilla,
joita nimitetään pyöränpulkiksi eli pyöränsääriksi; polkemista varten on polliin, tämän ja pyörän yhdistäjänä on ramppi; rullan pitirniin kuuluvat siivet hampaineen ja nukkarauta, mihin rulla pistetään; tuttia pitelevaa haarua kannattaa armi eli tolppa.
Loimilanka, jonka on oltava sitkeää ja karkeamatonta, kehrattiin
kaikkein parhaimmista ihoista ja rohtimisista. Kudelankaa kehrattiin eri pellavalajeista riippuen siitä, mitä kangasta kudottiin.
Kehrätty lanka vihlittiin rukinrullasta vihliksi. Tätä varten oli
vihlinpuut, jonka sakarain päälle vihti tehtiin. Sakarain kannattajina olivat vihlinpuunristit.
Yhden sakaran pää oli irtonainen,
se oli 'kiinnitetty ristin varteen kahdella nappulalla; vihtiä pois
otettaessa avattiin nappulat.
Oli myöskin n.s, pasmavihlinpuita,
jotka oli varustettu pasmat lukevalla laitteella.
Vihtieri pasmamäärässä oli eroavaisuurta langan laadusta riippuen. .Rohtimista
pantiin yhteen vyyhteen 12-13 pasmaa, hienompaa lankaa 14-15
pasmaa. Tällaisina vyyhtina langat pestiin lipeävedessä ja vartaissa ne saivat sitten kuivaa ja valjeta.
Pellavainen loimidarrka kelirattiin niin hyvää, ettei sitä tarvinnut liisteröida, ei pelärty sen katkeami'sta.
jos kuitenkin langat kudottaessa katkeilivat, vedettiin niihin harjalla pellavansiernenliisteriä tai »kummaetua» maitoa.
LoimiIankavihti asetettiin uudelleen vihlinpuille, kela asetettiin
kelanjalalle ja niin alkoi »kellauksen tallinki», s.o, lanka kehittiin
keloihin, joka kelaan sama määrä. Kankaan luomista varten oli
joka talossa loimpuut. Nämä asetettiin tupaan pys'tyyn - keskipuun
eli tammen toinen pää tuvan lattiaan tai erikoiseen lamaan tehtyyn
1) Tällä mahdollisesti

tarkoitetaan

kertausvärttinää.
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reikään, toinen pää 'kattoontehtyyn laieteeseen. Lapsille oli kankaan
luomisen aikana hauskaa, kun he saivat kiikkua loimpuilla.
Loimpuissa ,lUDtu kankaan' kata otettiin sitten puista alas, ja
kangaspuut
haettiin esiin. Kangaspuiden osien tarnmelaiset nimitykset ovat seuraavat: kankaspuun reilet, jotka muodostavat
puiden Ikehärak'enteen, luutinkit, kiilat, jotka asetetaan reisissä oleviin
rakosiiri valipuun läJhtölwhdaHe, rintapuu, kangaspuiden etupuu,
istunlauta, mikä tamme1aisissa puissa on kiintonainen, pakkatukki,
minkä yrnpari Ioirnilanka on kierretty, lukkari eli kankastukki,
lukkarinsarvet, 'neljä sarvea, joilla lukkaria kierretaan, laskinpuu, millä
pakkatukkia .kierretaän s..o. Iointa lasketaan tukista alas, hammaspuu, millä laskinpuu lepää, polleimet, polkimennuarat
eli naposnyylit eli naposnuarat , polkusista niidenvarpoihin kulkevat nuorat,
niilet ja niilenvarvat,
joiden välissä .niidet ovat, niilensilmä, mistä
lanka kulkee, niilenpyörät
riippuvat' nusiorslssa, lankojen selvänä
pitämistä varten on näiden vä'liin sovitettu tiuhlat.
Kaile kiinnitetään luhtaan, »luhtalla lyäilään kii», langan lkuljettajana on syästävä, ja kankaan reunojen pingoittarninen
tapahtuu
temppelillä.
Kankaankata pannaan tukkiin pasmankaiteella;
niitä lankoja, jotka
pannaan samaan pasrnarukaiteen ra'k,oseen,nirmitetään sisaruksiksi.
Kan'kaankudonta alkoi varsinaisesti kevattalvelia, niin evtä kankaat saatiin valmiiksi ainakin heinäaikaan mennessä. Kankaan
puille paneminen oli tärkeä tehtävä.
Ei tosin ollut väliä, mihin
aikaan kuusta tai viikosta tämä toimicus vtehriin, mutta aikaisesta
aamusta oli ry'hdyttava työhön, että ehdittiin samana päivänä kuraa »lukkarille paita», S;'D. ehdittiin kutoa niin paljon, että kangas 'kerran kiertyi lukkarin ympäri. J'DS joiku ei ehtinyt kuroa niin
padjoa, sanoetiin-hanen jääneen yäksi,lukkarin viereen. Eräs emäntä,
joka juuri 001,; aloittan ut kankaankudonnan.
sanoi tyytyväisenä:
»Kyllä sille Iukkarille jo eilen paita tuli, ei tarvinnut kangaslaudalla
yötä olla»,
Oli tapana yrittää kuraa kangas niin nopeasti, ettei se joutunutolemaan 'kahta lauantaita puissa, silloin ei sitä »tarvinnut kahta
kertaa kylvövtää».
Tavallisesti olikin joku vakituisesti kankaankudontapuuhassa, toiset tekivät joutohetkinäan hänelile pualia. Puo-
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laamista va-rten oli joko erikoinen pualarukki, tai asetettiin tavalliseen rukkiin pui'lcko, kara, missä puolia tehtiin. ' Järven rannasta
otettiin pilliä, nämä leikattiin sopivan pituisiksi osaksi. Taldainen
puala oli paras.
Kudelangar vyyihdittiin .ja valkaistiin niinkuin
lojmilangatkin, saatertiinpa niitä vielä tukin päällä nuijalla hakata,
. jotta ne nrlivatpehmeammiksi.
Vyyhti pantiin kerinpuihin, ja tästä
lanka puolattiin.
Kutoessa saaptui taitavallekiri tulla virheita. Kun .kaksi lankaa
sattui perakikain yht'een niiteen, syntyi lapasin.
Päitä taas syntyi
langan katkeamisesta.
Kun [anka tallöin pääsi vallan purlkautumaan, muodostui rata, jota sanottiin pään jua;ksemaks.
Jos syöstävä oikutteli eikä mennyt siitä paikasta, mistä tarkoitus oli, syntyi
rap pu; Lankoja, mitkä jäivät kankaan paahanvrnita siis ei voitu
loppuun asti kutoa, sanottiin tutkaimiksi.
Tutkaimia
saatettiin
käyttää ornpehslangaksi :y.m.s.
Valmis kanga-s otettiin sitten puista pOIS Ja valkaistiin keväthangella tai kesäUä nurmikolla.
Villa.

Lampaat kerittiin kaksi kertaa vuodessa, keväällä ennen ulospanoa ja sy.ksyllä navettaan pantaessa. Edellisellä kerralla saatua
v,iHaa sanottiin kevätvillaksi,
jälkimäisellä kerralla saatua sy ysoillaksi.
Syysvilla oli kevätvillaa parempaa - vapaan kesä?lon jälkeen. Lammasta alettiin keritä s-en ollessa vielä nuori. Jos esim,
lammas syntyi joulun edellä, keritciin se jo ikevaajla. Keritessä sidotniin Iampaan kolme jalkaa yhteen, etujaloista jätettiin toinen vapaaksi. jalat 'keritsijä käänsi poispäin itsestään, otti lammasraulat
. eli lammassakset kät-eensä, ja niin alkoi työ. Ensin kerititiin kaula,
Huonommat
vildat n.s. vattanaluset
pantiin erikseen. » Jos o1is
jota-in vateanalusia», oli tapana sanoakiri -huonoja villoja tiedusteltaessa. Huonoja viUoja sanottiin myös takulesi.
Näitä käytettiin
vaipan kuteeksi tai muuhun sellaiseen. Kevatvi'llat pestiin, koska
ne olivat likaisempia 'kuin syysvillat, haalealla vedellä ja saippualla.
Ne saivat kuivua ulkona kankaan päällä. Villoja säilytettiin kopassa.
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Villain muokkauksessa seurasi sitten palhoaminen, mihin tarvittiin kartat. Näil,lä palhottiin vjllat palhohahtuviksi.
Palhoarniseenkäytettiin
ruplia (ruplat), s.o. karttoja, joista alimmainen oli
. penkissä kiinni. Palhohahtuvat pantiin suureen kasaan ja nypittiin sekaisin, jotta villat tulivat yhtäläisiksi.
Nyppimisen jälkeen
villat kartattiin oikeiksi hahtuviksi.
Kartoilla vedettiin villoja ja
sitten kannen pääl1ä pyöritettiin.
Hahtuvia sailytettiin hahtuvakopassa, tavallisessa, tätä tarkoitusta varten tehdyssä pärekopassa.
Harmaata lankaa valmistettaessa sokotettiin mustat ja valkeat villat jo ennen palhoarnista.
Nykyäänkin kehrätään Tammelassa ikotona vildaista sukkalankaa, mikä kestää 'hyvin. Ennen kehrattiin kotona kangaslangatkin, »kaikki semmoset sarssinkuteet».
Kehrätessä tuli ottaa huomioon, että loppukuulla kehrättyyn villalankaan ei kajonnut koi:
»Villa on kovempaa loppukuulla»; sanottiin. Oli myös tapana pitää villatalkoita.
Paljon naisia kerääntyi taloon. Toiset karttasivat, toiset kehräsivät.

Pum pulilanka.
Kauan on ollut myös tapana kayttaa kankaanloirnena pumpulista ostolankaa. Ne liisteröitiin vilitina ennen kelaamista liimasta,
sianihrasta ja ruisjauhoista tehdyllä sekotukselia; myös pellavansiernenistä voitiin keittää lankaliisteriä.
Kangaslajit.
Tavallisessa neljäniioisessä rohtimisessa on rohtiminen laimi ja
kude, Tällaisesta kankaasta on tehty matrasseja, raiteja, hantuukeja, mekkoja ja housuja. Rohtimisvartti taas on kaksiniitista; siitä
on tehty etupäässä raiteja ja hantuukeja, Aivinaisessa on pellavainen 'loimi ja rohtiminen kude. Aivinaisesta on tehty jokapäiväisiä
paitoja y.m. Harjatuista pellavista on kudottu kaksiniitista liinaa
lakanoiksi, tyynynvaaruiksi ja hienoksi paitakankaaksi,
Tavallista
pyyheliinakangasta on murtti, neljåniitinen, edes-

•

43
polkeraalla
valmistettu
kuviokangas,
jota kudotaan
joko
tai rohdinlangasta.
Tirkku on samoin neljäniitista.
Niisiminen on toimitettu
edestakaisin.
Takaniiteen
on pantu kaksi lankaa, keskimrnäisiin yksi ja

takaisin
pellava-

etumrnaisiin 'kaksi, sitten on palattu
takaisin.
sekä
valkoisia
että värillisiä kuvioQkankaita.

Tirkusta

on tehty
on

V ällynpääliset

usein kudottu
tirkuksi, mutta murttikudontaakin
tavataan
näissä.
Tirkullisissa
väUynpääHisilssä ei ole eri pohjakudetta.
On myös
kuusiniitisiä
vä:llynpääHisiä.
Näissä loimi on pellavaa, pohjakude
joko pellavaa tai vjllaa ja pujotuskude
villaa.
Vanhemmat
vällynpääUiset ovat »raakallisia»
ja monivärisiä,
uudemmat
yksivärisiä.
Kahdeksanniitistakin
väHynpäällistä
tapaa.
Ennen käytettiin
villalangoista
kudottuja, IkuvioQlli'sia poytaliinoja, joissa o'li ransut reunassa.
Ne pantiin pöydille lukusissa y.m.
pidoissa, jolloin tuli harvinaisempia
vieraita.
Valkoisia pöytäliinoja
teheiin kuusiniitisestä,
pellavaisesta
salveetikankaasta,
jossa oli monenlaisia »raakasia» \kuvioQita. Hienoja pyyheliinoja
tehtiin myös
sal veetista.
»Ittekulottuja«
pukukankaita
oii useanlaisia,
Sarssi saattoi olla
joko pellaoasarssia, pumpulisarssia tai villasarssia - loimeri laadusta
riippuen.
Sarssi kudottiin
neliniitiseksi
»nuoraselliseksi(miesten
pukukanlkaaksi)
tai kaksini,itiseksi
(naisten pukukankaalksi}.
Sarssin kuteena oli villainen, omakehroinen
lanka.
Ta vallisinta pukukangasta ennen oli kuitenkin pulkkakankas
eli parkkumi.
Kaikki
vaimoväen jokapäivaiset
ja usein paremmatkiri
harrteet olivat tätä
kangasta.
(Pulkkaikangas
kesti hyvin.
»Täytyi
olla lujaa kangasta, kun ,h'hrävarreHa
kehraarninen
kulutti vaatteita.»)
Pulkkakanikaassa oli pellavainen
tai purnpulinen
laimi
Sen . kuromisessa on .huomatcava, että poljetaan
reisuuns, nin kule noQusee aina paälle».

ja villainen kude.
»yks poliin vaan

Verka on villasarssiksi kudottu ja sitten tampattu.
Hienornmat
kankaat tarnpattiin
tehtaassa, villaloimisia ei yleensä ole .miduisasti
kotona tarnpattu.
Mutta vielä nykyaarrkin
pellavaloimisia
parkkumikankaita
tampataan
kotona.
Saaren läänissä oli tarnppauskone eli tamppi.
Tampattava
kangas .kastetaan
ja saippuoidaan,
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sitten se pannaan tampin alustan ja kannen väliin, ja molemmista
päistä vedetään rkantta.
Kahdelle, kolmelle hengelle on luja työ
tarupata parikymmentä
metriä kangasta.
Edelleen kudontatöihin
kuuluu,karvikangas,
loimi, minkä kude
on .karvalankaa,
loimi 'kahdenkertaista
rohtirnislankaa.
Se on kaksinii tistä, kudottaessa on yksi lanka' piirrossa.
Ta vallisesri on loirnen
toisessa päässä raidat; ne on kudottu värjätystä
villalarigasta.
Loimia on käytetty sängynpeinona
ja hevosen peitteenä.
Edellisen
kaltaisiin paksuloimisiin
kankaisiin
'kuuluvat matot.
Loimilanka
on ikalhde&ertaista
pellavalankaa
niissäkin.
Rääsymattoon leikataan kuteet vanhoista vaatteista.
Pohjakude on tavallisesti hirnmeaä, usein kulkee valkoinen ja musta tai joiku 'tumma
kude vierekkäin.
Raidoissa käytetään
kirkkaita
värejä; monasti
raitakuteet .varjataan.
Mattoa kudotaan matonsyöstävälIä;
tämä
,on pitkä käpy ..
Vaippaa on käytetty sängynpeitteenä.
Vaippa kudottiin kaksiniitiseksi, Lunkaan Ali-Hoka'lla oli tkude karva- ja villalangan sekotusta, langat oli varjatty kasviväreillä
vihreänkeltaisiksi,
rUSikeiksi
ja mustiksi, punaiset raidat oli värjätty pussiväreilla.
Ennen vanhaan oli tapana kirjailukuviot
pujote'lla kävyHä vaippaan.
Täl'laisia vaippoja
nimitettiin
pujotusvaipoiksi.
Lunkaan
Mattilassa oli sailyneenä tällainen, kävyllä pujoteleu vaippa.
Se
oli kudottu kahdessa
Iampaanrnustaa
ja
villalankaa.

osassa, 10imI oli kerrattua pellavalankaa,
kude
pujotuslarrka
vihreää, punaista ja sinipunaista

Tallaisistaenernrnan
tai vähemmän koristeellisista
kudontatöistä
herättävät
enin huomiota kuitenkin
Tammelan
ryijyt.
Ryijynkudonta on ollut yleistä.
Joka talossa on. ryijyjä.
Kotonakin
niitä
on kudottu; ,tälilöin oli kangaspuissa
tavallista leveämmät
valipuut,
kaiteet y.m.
Mutta
erikoisesti
ovat ryijyjä kutoneet vakituiset
ryijynkutojat.
Hykkilan
tunnetuin
ryijynkutoja
oli Viiniannin
Miina, joka on ollut kuolleena jo yli viisikymrnencä
vuotta.
Hän
sommicteli itse mallit ryijyihin harrastaeri erikoisesti monivarisyytra.
Langat vietiin hänelle, valmiiksi värjättyinä.
Viirnannin Miina on
kutonut ryijyjä moneen kylään.
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Tammelan
ryijyjlle on ominaista,
että niissä on nukka molemmin puolin.
Oikealla puolella on kaksi nukkakerrosta,
sitten nurealla yksi, sitten taas .oi'kealla kaksi j.n.e.
Nureen puolen nuikka
on tavajlisesti tehty valkoisesta
Vlilh'langasta.
Eräässä Viimannin
Miinan
kutomassa ryijyssä (Teurolla)
oli nureen puolen nukitus
lucnnorrharmaata,
paissä oli kolme raitaa: keltainen, sininen ja sinipunamen.
Ryijyjen mtkkalanika on kahdenkertaista
villa'lankaa, joskus tavataan jossain vaaleissa väreissä pumpulilankaakin.
Solmu on tavallisesti tehty kolmesta Iangasta, ja on se tavallinen suomalainen ryijysolmu.
Loimilanlka on paksua pellavalankaa,
pohjakude
joko villaa (useimmin) tai paksua pumpulrlankaa,
olipa eräässä teuroiaisessa ryijyssä pohjakude karvalankaakin.
Tammelan
vanhojen
ryijyjen mallin muodostavat
useimmin
säännölliset,
geometriset kuviot, reunassa on tavallisesti
polveileva
viiva.
Sisäkkäiset neliöt ja vinoneliöt ovat hyvin yleisia, samoin
verkkopohjaiset
keskustat.
Väritys on kirkasta, mutta sopusointuista.
Viime vuosisadan lopulla tehtyjä romantiikkaryijyjä
tavataan myös.
Niille tunnusmerkillisiä
ovat kukkakuviot
ja usein raikeä väritys.

Gm pelernalia ja virkkaamalla

tehdyt

korut yöt.

Pyyheliinojen
ja hkanain
päissä oli ennen ransut.
» Jatketaan
lakanaa»,
sanottiin, ·kun ransuja solmittiin.
Kankaan
päähän jätettiin
langat
ja ne solmittiin
monella
<tavoin.
Tyynynvaarun reunaan tehtiin ketterit (rirnsut) tai ommeloiin siihen holsominf äpiä (revinnaisornmel ta).
Revinnaisornmelta
oli kahta lajia: hiirenrataa, missä ei ollut
keskiornmelta,
ja parin sentin levyistä holsominläpiompelua,
mitä
oli rnonenrnaliista.
Käsin revittiin langat pois ja neulalla omrneltiin,
mrta
mieleen tuli.
Erikoisia ma'ileja ei ollut.
Revinnaisommelta käytettiin
Iakariainkin
päissä.
vat

Pitsinvirkkausta
on harrastettu
50-60 vuotta, tosin vain harovat sen taidon osanneet.
Alushameen
helmaan, nenäliinan
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Ransumalleja
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(Kuva 6).
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päässä.

Lakanan

(Kuva 7).
(Piirrosten
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(Kuva 8).
mallit Hykkilän

Milckolasta.)

.
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Revinnäisommelmalleja

pyyheliinan
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»Hiirenrataa».

Holsominläpiä.
(Kuva 9).

(Kuva IO).

syrjään ja lakanan päähän on pitsi ollut hyvinkin mieluinen. Vanhempi tapa on ollut panna pitsiä Iakanan pääJhän jatkoksi (reunapitsi). V älipitsin käyttö on myöhäisempi
tapa. Tykkimyssyjen
tykki saatettiin virkata myös kotona.
Se tehtiin hyvin hienosta
langasta.

Nauhat.
Nauhoja on tehty selkä tiuhda'lla että käsin pairnikoimalla monesta säästä. Ohjaksia palmik0iE!in eli pampuloittiin
neljästä
saasta.
Loimivyötkin
usein palmikoitiin,
paremmat kudottiin
kangaspuissa hampusta.
N auhakaile eli tiuhta oli joka talossa. Sitllä valmistettiin sukkanauhaa.
Monivärinen viJ<lallanka
oli loimena, kmeena oli nöylettä.
Joka toinen Ioimilanka
oli tiuhdan
piinrossa, joka toinen rerassa.
Syästävänä oli
pitkänlaineri
,tilkku, jonka
päässä
oli syvermykset
lankaa
varten.
Nauhan kudonnassa käytettiin
myös pelkikiä niisiä.
Ne pantiin nippuun, joka toinen 'loimilanka niiteen, joka toinen
irralleen.
Loimilankojen toinen pää oli penkin lävessä olevassa
pulkassa, toinen pää oli kutojalla. Saatettiinpa nauhaa tehdä iLm~n
mitään, ilman niisiä ja tiuhtaa, Otettiin
nauhan mitta erivärisiä
loimilankoja.
Niiden pää kiinnitettiin pulkkaan, toista pidettiin
kädessä, ja käsin pujotettiin.
Jätettiin aina paälle se loimilanka,
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minkä varista tahdottiin ja mitä kuvio vaati; käsin tehtyä nauhaa
sanotaan vetuloituksi.
Setolkkavyöt
kuaouiin kangaspuissa tavalliseksi neliniiriseksi
kankaaksi. Suuret turkki vyöt kudottiin kahdella suurella puuvartaalla, Niistä lähemmin puvustossa!

Tammelaista muistitietoa naimatavoista,
syntymästä ja kuolemasta 1800~luvun
loppupuoliskolla.
Kirj. maisteri Astrid Reponen.
Seuraavassa julkaisee allekirjoittanut suurimman osan muistuu
panoistaan Tammelaan kesäl1lä 1928 tehdyltä 'kansacieteellis-historialliselta tutkimusmatkalta.
Lyhyen lkeruuajan vuoksi ei asiatiedoiltaan täydellisen kuvauksen aikaansaaminen tutkittavina olevista
tavoista ja uskomuksista ole ollut mahdollista.
I.
NA[<MATAVOISTA

Y.M. NIIHIN

LIITTY-

VISTA ASIOISTA.
Sulhas-(morsian-

}taikoja.

Jos tyttö lakaisi juhannuksena luudalla kolmen tien risteyksessä,
sai hän siellä nähdä tulevan sulhasensa .
. Kun juhannuksena juoksi kolmikulmaisen peltosaran ojaa myöten ympäri yhdeksän kertaa myötäpäivään, tuli sulhanen [opuksi
vastaan.
Kun juhannuksena kaivettiin kuoppia, merkitsi kiiltävä elukka
kuopassa häi tä.
4
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Lähteeseen katsottaessa juhannusihana auringonlaskun jälkeen
voi nähdä Iahteen pohjassa tulevan aviopuolisonsa kuvan.
Kun juhannusyönä kulki yhdeksän kertaa »ilkialastornana- 'kaivon ympäri, piti sulhasen tuleman vastaan. }oku oli todella koettanut tätä keinoa, pojac olivat kiivenneet pihlajaan kaivon lähelle
ja pyrskähtivät siellä nauramaan kesken kaiken.
Sulhasensa näki unessa, .kun illella toi kolmen talon maallta kukkasia päänsä alle. (Tulos oli sama, jos kuullessaan käen ensi kertaa kukkuvan outi vasemman jalkansa alta kolme kertaa multaa
ja pani yöksi nestuukiin päänsä alle.)
Nuorten tutustumistilaisuudet.
Tansseja pidettiin ennen aikaan suvella »pitempina pyhinä» ja
talkooehtoina.
L~nkaassa oli talkoot elooleikkuuaikana perätysten
kylän kussakin kuudessa talossa ja jokaehtoo tanssittiin, usein kello
2 .eernkin saakka.
Tansseja oli myös palkollisten ollessa sy.ksyllä
itteviikolla eli kissaviikolla ja joulun välipäivinä.. Mikkelina cl:i
joskus poikain hoppeehäät (ks. edempänä), ja mikkelinruntuna oli
aina tanssit. Usein muulloinkin, milloin joku pelmanni sattui tulemaan kylään, panivat pojat tanssit pystyyn, suvella ulkosuojissa,
kylrnana aikana pyysivät jostakin talosta pirtin. Mäkelän issäite
eli alimuari, joka asui' Mäkelän nykyisen alirakennuksen paikalla,
antoi mielellään ,huoneensa tanssittavaksi ja istui itse sänkynsä laidalla katselemassa. Pojat antoivat hänelle viinaa ja kahvia samalla kuin pelmannilldkin,
(Pelmanneista ks. 'edempänä siv, 00).
Mikkelihäitä eli poikain hopeehäitä pidettiin tavallisesti J aakolan
salissa. Niitä. ei ollutkaan joka vuosi.
Mik1kdihäät Ikustansi 3-4 poikaa. Niissä tanssittiin aamuyöhön
saakka. Kerran, 30-40 v. sitten, oli .eräs mies pukeutunut »vaimihmisen» vaatteisiin ollen olevinaan erään toisen miehen morsian.
Vajlan tavallista ei tämmöinen pukeutuminen kuitenkaan lie ollut.
Kaikissa edellamainituissa n.s. nurk'katansseissa (paitsi mikkelihäissä) koottiin pelmannin palkka kajkilta läsnäolevilta pojilta.
Kaksi pojista kokosi hkkiin tai Iautaselle laulaen tai lukien:
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»Hyvä herra, kaunis herra,
hellitä rahhaa kukkarostas
tälle uljaalle pelmannille
kuin on tuotu Enklannista..
Sille joka antoi rahaa, laulettiin:
»Hyva herra, kaunis .herra,
kiitos kus panit rahhaa!»
Jos joku ei antanut, laulettiin:
»Huono herra, julma herra,
ei sun pirä rouvvaa saara
mustarlais-Maija pahhaa!.
Pelmanneista.
Tansseja pidettäessä dlli pelmanni luonnollisesti kovin tärkeä
henkilö. Jos joku taitava pelmanni sattui tulemaan 'kylään, panivat pojat heti tanssit pystyyn.
Tavallisia pelmanneja pajkkakunnalla olivat ennen muutamat
mustalaispojat,
Kaksi soitti hanuria yhr'aikaa.
Esmannin Kustaa Okslahden 'kylästä oli eräältä tkulkurimieheltä
oppinut soittamaan vioolia ja kävi myös pdlmannina.
Lunkaalainen pillinpuhaltaja Keliini oli mustalaissukua.
Hänen toverinaan oli tavallisesti Järven Jussi Jokiläänistä.
] ussi tuli
lopulta sokeaksi ja hulluksi. Hän itse ja muut arvelivat näitten
onnettomuuksien
johtuneen siitä, että hän olli soittanut tansseja
kaikkina pyha- ja juhlapäivinä. Itse hän oli näyssä näkevinään helvetin ja siellä paljon ihmisiä, jotka olivat hänen syystään sinne joutuneet, ,kun olivat hänen soittonsa mukaan tanssineet.
] ärppi ja hanen avioton poikansa pikku- ] ärppi soittivat tavallisesti yhdessä. ]ärppi oli ammatiltaan seppä, joka kuljeskeli eri kylissä sepäntöissä.
Hän oli hyvin taitava pelmanni, soitti »mitä
vain», ja oli [uonnoltaan suuri huithapeli. Hänen sulavaa käytös-
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tämä ihaillen kerrottiin: Se oli niin nööli olostans kuhan oli paljo
pirois( a) oltu. Kun Jä'l1ppi tuli kylään, alkoivat myös nuorible jokailtaiset tan ssi t.
Viela oli eräs pelmanni: Alppo niminen renkipoika, joka soitti
viulua.
.
Pelmannia juotettiin aina 'kovas,ti, sillä tavoin saatiin hänet ahkerasti soittamaan.
Joskus .saattoi sitten käydä niinkuin kerran
edellämainitulle Alpolle, joka' culi niin »kanniin», että kesken soittarnistaan putosi pöydän alle ja nukkui.
M allassaunat olivat myös tavallisia nuorten 'kokocntumispaikkoja. Niissä juotiin kahvia, paistettiin räätiköitä ja perunoita sekä
lejkittiin. H alattiin ja niin järki.

»Y öjalassa» käynti.

Vallan tavallista eli, että pojat entisinä aikoina kulkivat yäkenOli nimittäin tapana, että talontyttäret nukkuivat suvi ajan luhdeissa ja uunittomissa .kamareissa ja palvelustytöt enimmäkseen »pakareissa». Pojat nukkuivat tallinparvella.
»Yökenkäsä» Ikävi'jöille tytöt tarjosivat viinaryyppyjä.
Toisissa kylissä käytiin myös, esim. Lunkaasta Ojaisilla ja Portaassa saakka. Vieraan kylän pojille tehtiin kiusaa, heidät teljertiin luhtiin t.m.s.
käsä tyttöjen luona.

Kyllä

ne likolla

Vanhempien

kävivät

suvella.

ja varallisuusnäkökohtien

Kyllä

rl;uarena viittii.

vaikutus

avioliittoihin.

Rikkaat vanhemmat eivät luonnollisesti mielellään antaneet poikansa 'tai tyttärensä naida itseään köyhempää.
Sanantapana on:
lsosesti
isot hevoset
piäree
(s.o. rikas etsii rikkaan).
Kertojan
muistissa '01i ainakin kaksi tapausta, joissa vanhemmat pakottivat
tyttärensä
vastenmieliseen avioliittoon rikkaalle miehelle, vaikka
kummaillakin oli jo [apsi 'köyhän sujhasensa kanssa. Molemmat
naiset kuolivat nuorina. Sanotaan kauempaa haetun puolisoa ta-
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vallisesti suna tapauksessa, että omasta kylästä ei ollut saatavissa
kyllin rikasta kumppania.
Rakastuneita pareja oli kyHä omassakin kylässä kylljksi.
Muistetaan sentään sellaisiakin tapauksia, että tyttö on mennyt
vasten vanhempien tahtoa naimisiin ja on kumminkin myöhemmin
vanhempien lepyttyä saanut myötäjäisensä.
Rakastuneitten
parien erottamiseksi
tunnettiin ja käYlJettiin
myös taikaikeinoja. Kerrottiin muunmuassa, että jos sulhasen mennessä johonkin »naimapaikkaansa»
uuoiluudella lakaisee hänen
jälkiään taikaperin, voi olla varma, että mies ei enää toista kertaa
tule siihen paikkaan.
Naimaikä.
Tavajlisena
naimaikänä pidettiin ennen vähän yli 20 vuotta.
870-1uvultamuistetaan
eräs tapaus, jossa tyttö täytti vihkipäivänään 15 vuotta. Samoilta ajoilta muistetaan r z-vuorias mlhanen.
Seppälän Maija kertoi suurena ihmeenä, että hän kerran markkinamatkalilaan oli nähnyt talon, jossa oli 17-vuotias isäntä ja r j-vuotias
emäntä. Vanhemmat olivat kuolleet ja pojan oli taloa pitämään
ruvetessaan otettava emäntä.
] os perheestä joutui nuorempi lapsista naimisnn ennen vanhempaa, sanottiin vanhemman saaneen siannahhaat kannettavakseen.
1

Sukulaisten keskeiset avioliitot.
Sukulaisavioliitot olivat ennenkin valdan tavallisia orpanuksia
etaisompien sukulaisten kesken. Mutta orpanusten lapsista uskottiin ,wIevan tavalla tai toisena vikaperiä.
Koko Lunkaan kylän sanotaan olevan sukua keskenään.
N aimakel poisuus.
Sanottiin, ettei ennen saa naimisiin mennä, ennenkun osaa miehenpaidan päänläven tehdä ja lampaankaulan keritä.
Ennenkuin tyttö o~keastaan kelpasi naimisiin, täytyi hänellä olla
myös runsaasti kapiota, josta osa tietysti voitiin tehdä vasta sitten
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kun nairnakauppa

oli varmasti

paaterty.

Muutamolla

oli aitassaan

valmiina I2 .kin »länninkia».
Sitäpaitsi oli paljon paitoja ja muita
alusvaatteita,
ja vuodevaatteet sekä ryijyt muodostivat
tärkeän osan
kapioista,
jotka
olivat aivan eri asia kuin »myötäjäiset»
(ks. siv.
55).
Rikkaat
emännät
ydvastelivatkin,
.kun »tyttärellä
oli niin
paljon hameita, että täytyy niistä suova tehdä».

Puhemies.
J ulkista kosintaa toimitettaessa
oli aina tarpeen puhemies.
Oli
eri kyIiIlä ja pitäjilla omat puhemiehensä.
Muistetaan m. m. Okslahdesta kotoisin oleva »puhemies joose», somerolaineri
»puhernies
Kaapo.
ja Ioppelainen
Mekko- Juha sekä joku sokea renkolainen
mies.
Puhemiehet toimittelivat
ja järjestelivät
naima-asioita
jo ennen
kosintaa. Tällaista hommaa lie nimitetty myös kopottamiseksi, koska
kysyttiin kerran eraasta morsiamesta; »Kuka sen 'On sieltä (Somerolta)
kopottanut?.
Puhemiehen

palkkana

oli paita ja sukat sekä kestitys näissä.

Kosinta.
Kun puhemies oli saanut kosintaluvan
vanhemmilta
ja tytöltä
kysymällä
asiat siihen kuntoon, että voitiin lahtea julkisesti kosimaan, lähti hän jonakin lauantai-jltana
sulhasen 'kanssa naimaan.
Aina ei oltu asiaa edeltäpäinkään
toimitettu, vaan lähdettiin
umpimähkään onnea koettarnaan.
Outoa 'kosijaa ei menty pihalie vastaan.
Myöhemmin voitiin hänen hevosensa kumminkin panna talliin. Sisään tultaessa ei useinkaan
otettu Iakkiakaan päästä.
Kamariin naimamiehet sentään tavallisesti
kutsuttiin ja heille tarjottiin ensin tuloryyppy ja kahvia.
Jos mies
oli mieluinen, tarjosi naitava tyttö hänelle kahvit.
Juotua tytön läsnäollessa alkoi puhemies toimittaa asiaansa.
Jos asia nayeti luonnistuvan, annettiin usein jo ensi matkalda kihloiksi sormus, reppuryssaltä ostettu silkki ja joskus hamekangaskin.
Toisinaan taas ei kih-
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ioja vielä talla Ikäynnillä otettu vastaan eikä tarjottukaan, narminen:kin kun oli »pitkallistä hommaa». (Usein oltiin vuosikiri kaupoissa.)
Kerrotaan myös, että sulhanen toi jo naimassa käydessään morsiamen äidille tuliaisiksi vaatekankaan tai silkin.
Kihlausmatkalla tiedusteltiin paljonko tyttö oli. 'saava myätäisiä.
Rukkasten saamista julkisella kosintamatkalla pidettiin miehelle
suurena häpeänä.
M yötäjäiset.
Talojen tyttäret sa.ivat myätäisiksi hevosen, useita lehmiä ja lampaita, rukin, sirpin, Ikangaspuut, huonekaluja, pareja, pannuja, ämpäreitä y.m. astioita. Luonnollisesti kuului myötäjäisiin myös rahaa,
talon varallisuuden mukaan.
T alonkatsojaiset.
Hyvinkin tarpeellinen tapa siinä tapauksessa, että sulhanen oli
vieras, oli »t alonleattojaiset»: Jonakin sovietuna päivänä meni morsian isänsä 'kanssa (tai isä yksinään) sulhasen kotiin tämän taloa katsomaan. Lauantai-iltana mentiin ja sunnuntaina palattiin.
Talonkatsojia kestitciin paremmin tai huonommin sen mukaan, -miellyttikö
morsian arioppia vai ei. Jos kävijät huomasivat talon huonommaksi
kuin olivat luudleet, tai sulhasen vanhemmat eivät pitäneet morsiamesta, saattoi naimä-asia tämän käynnin perusteella mennä myttyyn.
Kihloissaolo-ajan pituus.
Nähtävästi 'kilhloissa voitiin olla aika kauan, koska kerrotaan,
että muutamat veivätkihlat takaisin vielä vuosien päästä.
Keruu.
Ennen oli (vain köyhillä?) morsiarnilla tapana kulkea kerruulla
kanssansa naisihminen, jota nimitettiin kaaseksi (ei sama kaase kuin
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morsiamen pukija l). Morsiamella oli suuri valkea pussi, ja 'kaase toimrtti
asian pyytäen »auttarnaan morsianta». Kerääjät kulkivat
etaarnmabläkin olevissa kylissä ja saivat pussiinsa pel1avia ja vjlloja.
Joskus heille annettiin puhdistarnattomia pellavia, tavallisimmin
kumminkin puhdistettuja,
Kuulutus.
Ensimmäisen kuulutuspaivan ,iltana pidettiin morsiamen kotona
kuulutuskalaasi.
Se oli viimeinen kestitys kylän nuorelle kansalle
morsiamen vielä tyttönä ollessa. Vieraat toivat tällöin tuliaisiksi
kuulutuskeppeja, noin 1/2 metrin pituisia, paperjlla »koreilcuja».
Oikeita [ahjoja nuorelle parille myös tuotiin, esimerkiksi sukkia ja
,kahvi'kuppeja. Kuulutuskalaaseissa tanssittiinkin.
Ensimmäistä kuuluonsta kuulemassa ei morsiuspari koskaan käynyt, mutta toista heidän oli oltava kuulemassa, muuten tuli heidän'
lapsistansa 'kuuroja.
Toisena kuuluouspyhanä antoi morsian sulhasehle paidan, joka tälilä oli kirkossa ylläan.
Joskus Ollijo kolmantena kuulutuspäivänä häät, usein oli 10 viikkoa kuulutuksesta häi:hin. Jos morsian kuulutusten jälkeen 'kävi
, sulhasen kotona, antoi hän sulhasensa omaisille Iahjoja. Toiset [ahjat
annettiin joka tapauksessa häiden aikana. Kuulutusten jäljestäkin
voivat kaupat mennä myttyyn, koskapa kerrotaan erästä tyttöä
kuulutetun kolmen miehen kanssa.
H äitten aika.
Häitä vietettiin enimmäkseen juhannuksen aikaan.
Palvelusväki kumminkin nai tavallisesti »pyhainrniesten» tienoilla, koska
heidän vuotensa loppui silloin ja itteviikon aika oli sopiva juhlien
pitoori.
Torstai ja tiistai olivat tavalliset häiden alkamispäivät, perjantai
oli siihen tarkoitukseen vallan sopimaton, koska se oli Kristuksen
piinapäivä.
Keskiviikko ja perjantai eivät sopineet, siMä ne olivat
mestauspäiviä. Vain varakkaat tietysti pitivät monipäiväisiä häitä,
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palvelusväki

ja muut

sivät 'kahvilla

varattomat

antoivat

läksiäisiäns

vain: kestit-

tuttaviaan.
M orsiussauna.

Hääpäivän
aattoiltana
tai aikaisin hääpäivän
aamuna morsian
kylpi
unorsiussaunan.
Siellä olivat morsiuspiiat
hänen kanssaan,
koettivat kilvan hanta kylvättää
ja paasta ensimmäiseksi istumaan
hänen paikalleen, kai 'Oman naimaonnensa
lisäämiseksi.

Sulhasen

ja häävieraitten

saapuminen

morsiamen

kotiin,

mtss a

häät pidettiin.
Sulhasen kutsurnat vieraat tai osa heistä kokoonoui maarattynä
hääpäivänä
ensin sulhasen kotiin, missä heitä kestittiin ikaihvirlla ja
ryypyilla.
Yhtenä
hääjoukkona
[ahdettiin täältä matkaan sellaiseen aikaan, että noin klo 2 aikaan päivällä paastiin perille häätaloon.
I<J.o 2-3 aikaan oli vihkiminen.
Ensiunmäisillä rattaihla
ajoivat sulhanen ja puhemies, toisilla »pelmanni» ja »pillinpuhaltaja»,
seuraavilla
sulhasen sisaria, veljiä ja muita sukulaisia j.n.e., yleensä
mies ja nainen parittain rattailla.
Sulhasen vanhemmat
eivat tavallisesti lähteneet
'mutkaan.
Joskus he sentään menivät katsomaan
vihkimistä, jos häät olivat samassa kylässä, mutta palasivat tällöinkin heti vihkiruistoimituksen
päätyttyä 'kotiinsa.
Hääjoukon
tuloa odottamassa oli talon
lähellä
kunniaportti,
usein 'kaksikin: 'kaksi nuorta koivua oli pystytetty
tien kahden puolen, taivutettu
latvoistaan
yhteen ja koristettu
punaisilla ja muun
värisillä koreilla silkeildä.
Joskus oli jonnekin metsään kaadettu
puu tien poikki kulkua
hidasuuttamaan.
Hääjoukko
ajoi aina mahdollisimman
lujaa, ja kaikilla, etenkin
sulhasella, oili hyvä hevonen ja komeat (hevosen-jvkalut».
Sulhasen.lahestyessahaataloa
ammuttiin hänen joukostaan kolme
laukausta ilrnoinrkseksi, että nyt ollaan tulossa.
Kun tulijat saapuivat nakösalle, alkoivat häatalon pelmannit pihalla soittaa, passarit
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ja kylän nuoret miehet kokoontuivat
pihalle vastaanottamaan ja
tuli jan hevosia riisumaan. Morsiamen isä ja äitikin tulivat portaille
tulijoita tervetulleiksi toivottamaan.
Morsian oli puettavana jossakin kamarissa, jonne sulhanen saattoi mennä häntä tervehtimään,
ellei ta'htonut jäädä odottamaan toisten joukkoon.
Mainittakoon myös, että hääjoukon tullessa oli häätaion pihalla
jo koivuja ja kuusia, huoneet olli koristettu kukkasiHa ja niistä tehdyibla »kransseilla».

Morsiamen puku.
Niinkuin mainittiin oli morsian hääjoukon saapuessa puettavana
eli koritettavana.
Tämän toimituksen suoritti leaase. vakinainen
morsiamenpukija, jommoisia Tammelasta muistetaan ainakin kaksi,
Nissinemäntä
Lunkaasta ja »kaase-Eevaliisa. Mustialan puolesta.
Morsian oli jo ajoissa käynyt tilaamassa itselleen »kaasen», joka sitten
hääpäivänä tuli taloon mukanaan kaikki koreutensa: ruunu, ranssi ja
kultalankaa..
Ruunu oli korkea, kulta- ja hopeapaperista tehty.
»Ranssi- oli n. 15 sm Ieveä, kaulaan sijoitettava. Noin sormen ~evyinen kultanauhakuului
vyölle ja hiansuihin.
1tse puku oli morsiamen oma, tavallisesti musta, joskus vihreä.
Muistetaan myös punaisia häähameita. Silkki oli tavallista rikkaitten
morsianten pukuna. J alkineina oli 'kulloinkin muodissa olevan mal[iset puolikengat.

Kaasen pal1{1kanaoli häitten kestitys ja kunniasija niitten .aikana
sekä jotakin tavaraa, kai morsiamen varallisuuden mukaan.
Sulhasen puku.
Sulhasen ylllä oli kulloinkin muodissa oleva juhlapuku, kuvattavana olevana aikana siis »sortuuki», johon kuuluvan »sirnusetinpääMä oli »korree- tai musta kaulasilkki.
Näpinlävessäsulhase1la
oli kukkanen. '
Vihkiminen.
Saliin, missä pari vihittiin, oli keskelle lattiaa asetettu ryijy ja sen
päälile pallit tai matala penkki, silkillä tai »merinohvisaalilla» verhottu. Koska vihkiminen tapahtui tavadlisesti eri rakennuksessa kuin
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morsiamen pukerninen, tulivat vihittävät »morsiustyttöineen ja -poikineen» eli »teltanpitajineen. juhlal'lisesti pihan poikki pelirnannin
scittaessa marssia ja teltanpitajien kannatellessa morsiusparin yläpuolella teltaa niinkuin vihittaessäkin.
»T eltana. oli iso silkki tai
»rnerinohvisaadi», jota tytöt, luvultaan 4, ja pojat, joita oli yhtä
monta, kannattivat kummatkin omalta puoleltaan.
Saliin tultuaan asettuivat morsian ja sulhanen ryijyn paable vihkipallieri eteen. Vihkimisen aikana vain eli telta yllhäälllä; kun alettiin
puhua ja veisata, [askettiin se alas. Heti toimituksen päätyttyä käärivät morsiustytot ryijyn »leppeeseen- ja veivät pois. Lasnaolijat
onnittelivat nuorta paria seuraavassa järjestyksessä: pappi, morsiamen vanhemmat, nuoren parin sisaret ja veljet ja sen jälkeen muut
haavieraat sukulaisuutensa ja arvonsa mukaan. Jokainen kätteli ensin sulhasta. Tapaa nimitettiin onnentervetykseksi.
Onnittelujen
jalkeen tarjottiin kaikille viiniryyppy, konvehcia ja kahvia.
Mainirtakoon, etta Lunkaan kylässä oli yhteinen vihkipalli. jota
haettiin aina sinne missä tarvittiin.
V,ihkimis'en hetkeen liittyi myös taika ja:
Vihittavien oli seisottava samalla 'lattiapalkilla, että heistä tuiisi
SopUlSl'a.
Oli parempi jos morsian laskeutui viimeksi vihkipallille. Kertoja
ei selittänyt, minkävuoksi näin olisi ollut tehtävä, sanoi vain, että
»se tiäsi niin hyvväa».
Kun morsian pujotti langan vanhan sormuksen ,läpi ja sai sen salaa pannuksi sulhasen vaatteisiin vihkimisen ajaksi ja 'sitten taas otetuksi saha pois, eivät sulhasen entiset morsiamet ja muut pariskunnalle pahaa suovat pystyneet erottamaan miestä vaimostaan ja rikkomaan avio-onnea.
Vihkisormikkaat oli morsiamen jostakin syystä Ibyvä panna hääaterian ajaksi allensa.
Hääateria.
Syäkäi, juakai vaan,
kyllä tonttu toista tua!
Pian vihkimisen jäljestä tarjottiin myös hääpäivällinen,

jolle vie-

(JO
raat vietiin oikein marssin tahdissa, syöminen kun tapahtui eri huoneessa kuin v,ibkiminen (»asunhuaneesa»).
Entisajan häissä oli aina »istumapöytä»,
jossa syöjät istuivat arvonsa mukaisessa järjestyksessä.
Miehet eivät kuulu niin pitäneen
väliä arvojärjestyksen
noudattamisesta,
mutta naiset kyllä pitivät.
»Passarien. tehtävä oli osoittaa kullekin 'kuuluva paikka, Pöydät oli
asetettu pitkin peräseinää jasivuseiniä.
Peräpöydässä
Ik'eskdlä kasvot 'Oveen päin istuivat sulhanen ja morsian,
puolen.
'Morsiamen vieressä istui 'kaaso,

joka oli sulhasen oikealla
sulhasen vieressä pappi,

hänen rinnallaan
puhemies.
Takapöydässä
ja oveen päin katsellen
istuivat myös sukulaiset ja muut »isoset- vieraat.
Morsiamen vanhemmat' eivät milloinkaan oldeen mukana aterialla.
(Sulhasen vanhemmat eivät olleet mukana koko 'häissa. Sulhasen muita omaisia
kunnioitettiin
haätalossa 'kovasti.)
Ruokaa tarjottiin
ensimmäiseksi
papille, ja pappi leikkeli valmiiksi, lejkaotavat
ruuat, antaen ensin
sulhaselle ja sitten morsiame1le.
Valmiina pöydässä oli puisia voi-,
juusto-, karla- ja leipälautasia.
Muut ruuat kantoivat
miehiset rarjoilijat tai »passarilikatpöytään.
Kaikkiaan
mainitaan
hääruokina olleen seuraavia lajeja ja 'suunnilleen allamainitussa
järjestyksessä:
Voita ja leipää.
Juustoa.
Sallattia.
Perunaloctaa

(1. -looraa)

ja (suola )ka:llaa.

TuaretJta 's,oppaa (= lihasoppaa tuoreesta [ihasta).
Raatikkaloolaa
ja sianlihaa.
Maksaloolaa
ja voita (tai ryyniloolaa
ja voita).
Paistia.
Rusinasoppaa
ja vehnasta.
Pannukakkua
ja räämiä.
Lisaksi mainitaan
hääruokina

vielä

joskus

»rnannaryyniloola.

ja »lammitys».
Viimeksimainittu
ruokalaji
oli keitetty
kaljasta,
maannisujauhoista
ja leivästä.
Sitä syötiin jä:lkiruuaksi.
Kerran
pappi oli sattunut näkemään miten [ajttaja ihaukkai keittoon pantavat leivät palaset ja sanoi täMe lämmitystä
tarjottaessa:
»Soisin
mitäkin tota, mutta sinä haukkelit ne palaset siihen joukkoon!.

öf
Toisen kerran taas sattui seuraava keskustelu, joka tavattomasti
huvitti 'hääväkeä.
Pappi leikkasi vieraille hmppua ja kysyi joltakin
tytöltä: »Tiedaakös sinä mikä -tän nimi o?» »Se on Taavetti»,
sanoi
tyttö kun luuli papin tarkojttavan
erästä juopunutta
miestä, joka

juuri sattui pöydässä laulaa heilaamaan.
Pappi tietysti tarkoitti
Iimppua.
Syödessä juotiin myös runsaasti.
Aivan ensimmäiseksi jo kiersi
pöydässä hopeapikari
ja pulloja ruokaryypyn
saamista varten. Tarjottiin myös kalaryyppy
ja pääliryyppy
ja välillä monia muita ryyppyjä. Kalkki maistoivat,
»arnrnatkin», mutta ei »mukulat.
sentään.
Sahtia ryypattiin. »puutcopeista»,
jooka niinikaan kiersivät miehestä
mieheen.
Sitä deantoi joku muija ämpärillä
tynnyristä
sisälle ja
passarit täyttivät
kannuc ämpäristä.
Areria kesti noin kilo 4-7 'tai 8. Lopuksi veisattiin virsi, tavallisimmin
»Herraa hyvää kiittäkää».
Kerrotaan,
että ruoka virsi
veisattiin morsiamen
puolesta tämän isäl1e. Kerran tuli aletuksi
isän mielesta liian surullinen virsi, ja hän keskeytti sen sanomalla,
etteivät nämä olle mitkään
hautajaiset,
'vaan häät.
Silloin toiset
alkoivat veisata »Sun haltuus rakas isäni», ja siihen isä taisi olla
rtyytyväinen,
ikoskei enää keskeyttänyt.
Häissä
tuli
»pa'hennus», jos jotakin ruokaa sattui putoamaan
pöydän alle. Jos morsiamen puolelta putosi, .kuoli pian joku hänen suvustaan, jos sulhasen puolelta, ku.oli tämän suvusta.
Jos jokin ruoka-astia
haitten aikana särkyi, oltiin kovin mielissään, mutta tahallaan ei kumminkaan
mitään sarjetty.
Totta särkyrnin en tiesi jotakin hyvää nuorelle parelle.
lä.

Morsiamen
oli hääateriaUa istuttava
Selitystä tälle tavalle ei tiedetä.

vihkisormikkaittensa

pääl-

Tanssiminen.
»Ei tarcte haitakan pitää jolsei pelmannia
oli kerran häät, joissa ei tanssittu,
sanottiin

o!s
Kun Pietilassä
niitten olleen vallan

kuin hautajaiset,
- Tanssimi~en
alettiin heti ruualta
niin myöhään tanssittiin kuin ihmiset vain jaksoivat.

päästyä ja
Vanhoilla
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papeilla oli tapana lähteä heti syötyä pois, mutta
täkin .kuuluvat olleen mukana tanssimassa.

nuoremmat

heis-

M orsiusuuode.
Morsiusvuoteen
nuorelle parille valmistivat
tavallisesti
passarit
ensimmäiseksi ihääyöksi johonkin kamariin, jonne nämä ilman mitään erikoisia menoja vetäytyivät.
Aamulla joku herärti heidät
viemällä heille kahvia.
Näin kertoi kertoji'sta itoinen.
Toisen rnudcaan morsiusvuode
valmistettiin
vasta=sulhasen
Ikotonaens-immäiseksi yöksi.
Se valmistettiin
morsiamen kotoaan tuomista sänkyvaatteista
ja oikein vanhaan aikaan pantiin hyvä veitsi tai tulirauta paänalusen alle. Tämä suojeli nuorta paria pahalta hengeltä
ja painajaiselta.
Häävuoteeseen
vietiin pariskunta
oikein pelrnannin
soittaessa
marssia.
Kaase meni kolmantena
sisään ja riisui morsiamelta
ruunun ja muut koristukset ja sitten hankin meni pois.
Aamulla
nuoren parin nukkurnasta tullessa hurrattiin kovasti.
(Ks. tähän tavallaan jatkona olevaa kappaletta
Päänpeittäjäiset.)

Hääsaatto
Joskus

haäjoulcko

viipyi

ja häitten
morsiamen

lop pumenot:
kotona

kaksi yötä,

tavalli-

simmin kumminkin lähdettiin sulhasen kotiin jo .toisena hääpäivänä.
Ennen lähtöä morsiamen isä antoi hääväen Iasnaoilessa sulhaselle myötajäisrahat
ja morsiamelle neularahaa. Eräs isäntä kuuluu
antaneen tyttarelleen
»neularahoiksis
suuren pussillisen kultaa
ja
hopeaa.
Hääsaaton
lähtö tapahtui
tavallisesti
sellaiseen
vuorokauden
aikaan että illaksi 'saavuttiin sulhasen kotiin, usein 'hyvinkin myöhään.
Lähtiessä suoritettiin
noitumisen ja muun pahan ehkäisemiseksi
joitakin varauksia,
joista vielä muistetaan
seuraavat:
Hevonen oli kierrettävä
kolmeeri kertaan »vastaan päivää».
Otettiin hevosen suusta paitset ja kierrettiin
näillä
kolmeen
kertaan hevosen keskiruumis.
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Pyyhittiin
hevosta heinätukolla
niskasta häntään pam ja heinätukko syötertiin ihev,oselle. (Tämä taika suoritettiin
joskus muulloinkin jollekin tankeälle matkalle Iahdettäessa.)
Haasaatossa ajoi tavallisesti sulhanen morsiamensa
kanssa ensimäisellä 'hevosella, kaase istui takana heidän rattaillaan,
Seuraavassa h~v<osessa ajoivat jotkut sulhasen veljistä pelrnannien kanssa.
Koko haavaki lähti myös sulhasen kotiin.
Morsiamen vanhemmat
vain jäivät paikoiUeen.
Oli tapana
ajaa kovaa vauhtia.
Kylien kohdalla
pelmannit
soittivat.
Morsiamella oli matkalla ruunu päässä, mutta se oli peitetty silkilla, »ettei se tomuetuisi».
Jossakin hevosessa kuljetettiin
morsiamen lahja-arkku.
Myötäjäiset taas kuljetettiin joko ennen tai jälkeen hä:i,tä. (Ks. Myötäjäiset.)
joskus morsian ja sulhanen kumminkin
ajoivat morsiamen
kowaan saamalla hev'Osella.
Kaikkiin Iäpikuljettaviin
kyliin 'Oli tehty 'kunniaportti
siiksi kuin
Se oli tehty siten enta oli sidottu pitkät koivurriimakkeet lalvoista yhteen». Portin pääMä oli tavallisesti punainen
silkki.
Huomata
sopii tässä yhteydessä, että Tammelassakiri
mainittiin punaisen värin suojelevan :hyvin ikaikenla,isia »pahennuksia»
vastaan.
(M.m. vesi, johon on liuotettu punaista lankaa, suojelee
siitä, joka seldaista vettä juo.) Vaikka voihan punaisen käyttö kunniaportissa
johtua yksinomaan
kansan suuresta ihailusta tätä koreaa väriä kohtaan.
Jos morsianta vietäessä satoi ventä taikka [unta niin että häähaäjoukko

saapui.

saaton jäljet heti peittyivat,
rtuli pariskunnasra
rikas.
(Kertoja muistaa, miten ,kerran eräs lohjalainen oli nainut

Ur-

jalasta.
Lohjalle matkatessa haasaatto poikkesi Portaan !kylän kestikievariin odottamaan
morsiamen sisanta ja tämän miestä joiden pjti
matkalla
yhtyä
joukkoon.
Odotellessa
tanssittiin
kestikievarin
pirtissä. )
Haasaaton
saapuessa sulhasen kotiin oli pihaan tullessa kunniaportti.
Ainakin kerran n. 60 vuotta sitten se oli tehty kahden rakennuksen valiin,
Ullakolta toiselle oE pingotettu
köysi. ja sen
päälle levitetty silkkejä ja kukkatansseja.
.

,

64
Kun thääsaa<t'to' ajoi kartanolle,

riensivät

vastassa

olevat

miehet

kilvan riisumaan hevosta ja se, joka ensimmäiseksi ennätti, sai viinapullon sulhasen taskusta palkakseen.
Rattaitten
viereen tuotiin
tyyny, jolle morsian nostettiin.
Tavallisesti
oli pihamaalle
kokoontunut
morsianta katsomaan
paljon kutsumatonta
vä!keä, enimmäkseen
kylän köyhiä.
Heille
morsian heti <tarjosi pullosta hopeapikarilla
viinaryyppyjä
ja joku
vanhempi naisihminen,esim.
morsiamen täti, kulki hänen jäljessään
jakaen
tarjottimelta
juuston ja rievan leivän palasia naisten helmaan.
Kun tarjottimelta
annettavan
loppuivat,
pantiin siihen lisää mukana olevasta täydestä
»tyynynvaarusta».
Haävieraille
ei
tällaista kestiltystä tarjottukaan.
Keko tapa kuuluu jääneen käytännöstä jo n. 75 vuotta sitten,
Näitten
»rnorsiuskakkujen»
ja
»morsiusryyppyjen»
odotteleminen
kuuluu siis 85 vU01Jta vanhan
kertojan varhaisiin lapsuudenmuistoihin.
Morsiamen ikotona häittenpito
jatkui <samaan tapaan kuin sulhasen kotona oli alotettu,
Seuraavana
aamuna oli morsiamen annettava aamukahvit
koko hääväelle.
Tästä kestityksestä
sulhasen
kotiväki ei ollenkaan pitänyt huolta, vaan morsian sai sen hommata
kotonatuoduista
aineksista.
Erään kerran kertoja joutui morsianta.
auttamaanr
"Hän ja eräs toinen tyttö olivat tanssineet koko yön
nuorten
aviorniesten
eli »äijien» kanssa opetellen uusia tansseja,
joita jckilaanista
Ikotoisinolevat
pelmannit
heille soittivat.
Kun
tuli aamu, huomattiin,
että kaikki muut morsiamen
saantovakeen
kuuluvat tytöt olivatkin
menneet naapuritaloihin
nukkumaan
ja
morsian tuli hädissään pyytämään
kertojaa ja :tämän toveria avulk.seen kahvin Ikeittoon.
Tåtä aamukahvia
nimitettiin päänpeittäjäisiksi
tai sanottiin juotavan nuorta muoria.
Sen aikana (toisten tietojen mukaan kumminkin heti morsiamen saavuttua)
morsian otti arkusta esine sulhasen kotivädle
tuomansa lahjanyytit,
joista kukin sai itselleen kuuluvat tavarat:
Appivaari paidan ja sukat.
Anoppimuori
hamekankaan,

paidan,

sukat

Ja sormilekaat.

\
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Sulhasen sisaret vörkkelikankaan, paidan ja pum pulisuk.u,
Sulhasen veljet paidan (ja sukat).
Sulhasen ko,titalon palkollisetkiri saivat usein kukin paidan
morsiamel ta.
Joskus naisille tuleviin lahjoihin kuului myös pääliina.
Pään peitta jäi sten aikana morsian äkikiä istutettiin salaa tuolille
ja nuoret miehet nostivat hänet »nuoreksi muoriksi- huutaen. (Toisten tietojen mukaan morsiamen nostaminen tapahtui jo toisena
hääpäivänä, siis morsiamen kotona.)
Haitten loppuessa annettiin pois läJhteville vieraille »kylakakkuja», joita he olivat myös tullessansa tuoneet.
Jotta rniniällä olisi hyvä onni uudessa kodissaan, teki hän joskus
seuraavan taian: otti hopearahan. pani sen johonkin pieneen laatikkoon ja ,kaivoi laatikon yöllä salaa miehensä koti talon maahan,
vaikkapa pellolle. Uunin päälle oli .heitetcävä cilkkanen viinaa
samassa tarkoituksessa kuin rahakiri uhrattiin,
Viikon tahi kahden kuluttua håitten jäljesta nuori pari vieraili
morsiamen kotona »hiiriä päästämässä».
Ensimmäisenä naimisissaolovuonna ky,läilymatkoja morsiamen kotiin tehtiin hyvinkin ahkerasti.
Mutta morsiamen äiti kävi harvoin tyttärensä luona ennenkuin tämän saadessa ensimmäisen lapsensa. Samaa 'kerrotaan morsiamen isästä.
Tarina kertoo, että eräässä talossa noita heitti luudan ovesta
sisään hääväen joukkoon, joka heti muuttui susiksi, Kaksi näistä
susista alkoi käydä morsiamen kotona aitan ovella ja morsiamen
äiti antoi niille lihaa. Kerran emännähä vahingossa purosikin suden eteen leipä, jonka susi heti sieppasi.
Silloin äiti heitti leivän
toisellekin sudelle. Leipää syötyaan sudet muuttui va t ihmisiksi:
kadonneeksi tyttäreksi ja -tämän sulhaseksi.
Morsiamella oli vielä
ruunukin
päässään niinkuin silloin, kun noita oli hänet sudeksi
muuttanut.
(Edel'laolevat tiedot on saatu Hykkilän kylästä
Nissilähä ja Maija SeppäläItä Lunkaasta.)

vanha

emäntä

Riika

5
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II.
LAPSEN

SYNTYMASTA

JA ENSI

»Toisell on lapsia kun tervahiiriä».
"vottu 'enemmän Ikuin tyttöjä.
Uskottiin,

HOIDOSTA.

Poikalapsia
on aina toiettä poikaonni on parempi,

jos aviovuoteen
alla pidetään kirvestä.
Kun synnytyshetki
tuntui
lahestyvan,
lammicettiin
kiireesti
sauna, missä synnyttäjä
kydpöi itsensä kuumaksi.
Tämän uskottiin
helpottavan
synnytysta,
Tavallinen
asento synnyttäessä
oli olla
»kontillaan(polvillaan)
lautialla penkkiä vasten.
Jos synnytys
viivästyi, diaudottiin synnyttajan
vatsaa kuumennetuilla
'humalihla
ja kauroijla.
Jos lapsi syntyi napanuora
kaulan ympärillä,
luultiin, että hänestä isona tulee vanki .. Kun lapsi oli saatu erotetuksi äidistä, pujoteltiin se kolmeen kertaan (?) lavan rappusten alitse. Tämän jäl.keen seurasi lapsen peseminen.
Pesuveteen pantiin suolaa ja tuli~kiveä. jotkut panivat siihen sorrnuksia ja rahojakin, kun toivoivat,
että lapsesta tulisi oikein rjkas,
Lapsen pää pur.isteltiin syntymän
jälkeen, tätä toimitusta ei kuitenkaan
jatkettu pitempaan
niinkuin
joillakin muilla paikkakunnilla
on ollut tapana.
Puristelemisen
tar.koituksena oli saada Iapsen päälle kaunis pyöreä muoto, silla pitkää
päätä pidettiin rumana.
Puristaminen
toimitettiin vuoroon sivuilta,
VUOfoOn
takaa
ja edestä.
Pestessa oli myöskin sopiva tilaisuus
. tarkastaa 'kuinka suuri oli dapsen päässä oleva
auuoirnen
paikka
(fontanelli).
Kun 'Se kasvoi kiinni, alkoi lapsi puhua.
Uskottiin että lapsen syntyessä ja vähän sen jälkeen oli pahelaineil valmiina vaihtamaan
lapsen.
Ja pahojen ihmisten pahennukset tehosivat myös erittäin
helposti
juuri vastasyntyneeseen.
Kaiken pahan karkoittamiseksi
ja torjumiseksi oli lapsi heti synnyttyä siunantava »nirneen Isän, Pojan ja Pyhän Hengen». Parasta
oli siunata äiti myös, siUä häntäkin pidettiin synnytyksen
jälkeen
heikkona pahaa vastustamaan.
Paholainen
vaihtoi joskus siunaamattornia lapsia ennen ·kastamista.
Kasteen jäl,keen lapsi ei enää
ollut vaihdettavissa.
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Kerrotaan

eraastä

tytöstä,

joka uhkasi

tappaa

lapsensa;

111111

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

kehdossakin,

pelättiin

pahojen

ihmisten

ja

heidän ajatuksiensa
vahingoittavan
sitä.
Jos lapsi esimerkiksi tuli
hyvin
itkuiseksi, uskottiin, että joku ihminen oli sen pahentanut.
Varana pidettiin [apsen kehdossa väJhän tulikiveä.
»Kun täJUätään [aps por.raalffiaan», ei huoneesta dähtiessä tartuta
ollenkaan
käsin oveen, vaan painetaan
se takapuolella
kiinni samalla hiljaa sanoen: »Poraklkoon niin ettei ilkänä 'lakkaa!»
Toinen
keino saada lapsi itkuiseksi oli silmattöman
silmäneulan
paneminen sen huoneen oven taakse tai seinän rakoon, missä lapsi oli.
Toisilla oli niin pahat silmät ja niin paha veri, eotä kun he katsoivatkin lasta, niin tämä jo pahentui.
Kovin vaaraillista lapsen terveydeåle ja hyvirrvoinnille 'Oilise, että häntä kehuttiin. Senpä vuo/ksieräs
kyläilijä,

joka oli vahingossa

tullut

kehuneeksi

talon

lasta,

kun se

tuntui olevan niin pysyväinen (= rauhallinen ja tyytyväinen),
ettei
ollenkaan itkenyt, lisäsi kiireesti: »Muttei tommonen rääpäle porata
voikkari!«
Pahennuksien
tähden poraamaan
ruvennut
lapsi
parannettiin
seuraavasti:
»TäUää jotain, vaikka suolaa rääsyyn»,
asettaa tämän
niin että pahenta ja joutuu astumaan
suolojen ylitse, ottaa jäH'een
suolat ja sekoittaa ne maitoon, jota annetaan lapselle
usea kerta,
kolme tippaa kerrallaan.
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Pahentajaksi tunnetun ihmisen jäljestä on hyvä jo varoiksi heittää suolaa. Jos toivoo, ettei hän tule toiste, on 'hyvä lakaista hänen jälkiään uuni.luudalla pois päin.
Itkemään pannun [apsen voi
rauhoittaa myös kylvöttämällä sitä saunassa, lapsi kylvöttäjän sylissä tummalla vaatteella. Tähän kuului myös jotikut loitsunrapaiset
sanat, joita ei kertoja kuitenkaan enää muistanut.
Jos lapsi oli peläästynyt, mikä myös on »pahhain
ihmisten
konsteja», kylvötetään siltä saunassa. Tässä tarvitaan avuksi myös
kuumennetut
pannunjalat. joitten yrnparrlla dasta lämmitetään, ja
oksa, jota pyöritetään yhdeksään kertaan lapsen pään yrnpar i sanoen: »Menet sinne kuka sun on sää!linykkin (= toimittanutj l.
Minne oksa pantiin parannuksen jäljestä, siitä ei Ikertojalla sattunut
olemaan tietoa.
(Tiedot saatu Riika Nissilältä,
kodin mummolta.)

Maija Seppälaita

)a eräältä

kunnallis-

III.
KUOLEMAAN

JA HAUTAJAISIIN
LIITTYVI.A
JA USKOMUKSIA.

TAPOJA

Kuoleman enteitä.

•

Jos ihmisen nimilkkopuu kasvaa hyvin, on ihminen onnellinen
ja menestyy hyvin, mueta jos puu uupuu, uupuu ihminenkin. Jos
salama sattuu iskemään nimikkopuuhun, kuolee puun omistajakin
pIan .
[umin nakuttaminen oven tai »la'sin>;pielessä tietää taloon kuolemaa.
»Ovipialesa clletikkin
se tietää varmasti kuolemaa .
(jumista: »sanotaan sernmonen elävä sen olevan.. »Käy ninkun
taskukello juur».)
Käärmeen tuleminen asuinhuoneen lähelle tietää tavallisesti tulipaloa, joskus kuolemaalkin. (Kerrojankin talo paloi sen jä'lkeen kuin
sen luona oli nähty »karrne».)
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Linnun naputus
kuolemaa tai talon

alekunaan
häviötä.

Ja sen lentäminen

Kuoleman

voi olla

tietää

syy.

On epamaarainen
.kasitys olemassa,
taa tauteja, joihin voi :lmoUakin.
Kuolemantautikiri

pall1 lasia

että vainajat voivat

aiheut-

toisen ihmisen [ähetcama .

. Hengenlähtä.
Jos joku 'Oli kauan
sanoi eräs tietäjäakka,

kuolemaisillaan,
mutta henki ei vain lähtenyt,
,että sellaista kuolevaa kiusaa piru.
Hänen

vieressään oli hengenlähdän
jouduttamiseksi
duettava
»isameita»
kolmeenkentaan
takaperin.
Samaa tarkoitusta
varten kohaucettiin
kolmea malkaa katolla.
Eräässä tapauksessa kertoja sanoi taman
varmasti auttaneenkin.
Sitä oli hänen äitinsä omana näkemänään
kertonut.
Hengenlähdön

hetkellä

jotkut

aukaisivat

uuninpellit

siinä huo-

neessa missä kuoleva oli, »että sielu pääsisi taivaaseen».
Jos dcuolevan pään aLla oli hoyheruryyny, ol,i hengenlahtö
Sen vuoksi otettiin tyyny ajoissa pois.

vaikea.

Erikoisen vaikea oli myös noitien 'hengenlähtö.
Eräs noita ei
kuollut ennenkuin 'hänet kannettiin
kirkkotarhaan,
(Toisen tiedon
mukaan hän vain pYY9i, että hänet vietäisiin sinne kuolemaan.)
Läsnäolijoitten
on hengenlahdön aikana oltava hiljaa, sillä melu
estää sielua erkanernasta
ruumiista.
Kertoja 'kertoi seuraavat
tapaukset
vastaukseksi
kysymykseeni,
uskottiinko
jonikun hengen tai muun tulevan kuolevaa hakemaan:
Vähän-Herttolan
vanha emäntä Olli kuolemaisillaan.
Kertojan
äiti valvoi hanrä.
Oli syksy ja härmää
maassa.
Ulkoa kuului
kova jysäys, »maa romahti oikei».
Mitään ei näkynyt.
V aivoja
paneutui pitkä'lleen.
Samassa »tuli huone niin valkoseks ja tuli
kaks pikkasta koiraa sisään».
Sairas kysyi valvojalta:
»Pdkääiks
sinä Agneeta?»
Tämä vastasi: »En»,
Koirat kulkivat
nuuskien
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ja nousivat sairaan sängyn laidalle ja hävisivät siihen, Silloin muori
alkoi »[oppua- ja kuoli heti.
Sama'lla seudulla missä edellinenkin tapaus sattui, 'Oli Poikki puoli
niminen töbli, Kertojan muori oli sieltä auttamassa
pirttivaimoa
synnytyksessä.
Synnyttäjä
makasi saunassa, oli horroksissa
kyljelläan.
Kertojan
muori
Olli naikevinaan
suuren koiran tulevan
ovesta ja kurkistavan vaimon yli, tä-mä kun makasi seinään päin
kääntyneenä.
Juuri sillä hetkellä vaimo kuoli.
Erään lkerran santui niin, että eräs emäntä kuoli [apsensynnytykseen ja vietiin tava.n mukaan riiheen [audalle.
OLi syksy, riihtentapon aika, eikä riihi siis ollut varsin kylmä.
IHaUa palvelusryt.to meni ulos [y'hty kädessä askareilleen,
Ri,ihestä
hän kuuli
emännän huutoa.
Tyttö tuli kertomaan
tästä toisille talonvaille,
mutta ikukaanei
uskaltanut
mennä
riiheen
katsomaan,
Silloin
tyttö, joka oli aivan varma, että oli kuullut emännän äänen, rohkaisi mielensä ja meni itse katsomaan.
Siellä istuikin, emäntä herne.kasassa vastasynnytetyn
lapsensa kanssa.
Sekä äiti että lapsi jäivät elämään, ja isäntä antoi palvelustytölle
kultakäädyt
palkaksi
emännän ja lapsen pelastamisesta.
(Tämän tapauksen kertoja 'On
kuullut nuorena aidiltaan.)

Ruumiin laudallepano.
Lunkaan
»pikkuaitan»

kylän
alla.

yhteistä
ruumislautaa
säilytetuin
Sitä nimitettiin
»hartialaudaksi».

Pietilän
Arkkuakin

ruvettiin valmistamaan
heti vainajan kuoltua ja jos nähtiin jostakusta, että hän varmasti pian kuolee, alettiin sen teko jo ennen
kuolemaakiri.
(Vrt. Arkkuunpano,
.s. 71.)
Ennen [audallepanoa
oli ruumis pestävä.
Paikkakunnalla
oli
erityiset
ruumiinpesijät,
jotka saivac usein palkakseen
vainaja l1
vaatteita.
Peseminen toimitettiin
olkien
tai vaatteitten
pää.llä
kuolinhuoneen
[attialla.
Pesuvälineinä
olivat vesi, saippua ja riepu.
Vainaja pestiin oikein puhtaaksi,
pesun jäI jestä vielä »virutettiinpuhtaammalla
vedella.
Rievulla ikuivatt]in.
Laudalle pannessa asetettiin ruumun silmille jokin vaate.
Toi-
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sinaan

peitettiin

tällä

tavoin

jo kuolevan

silmät.

Laudalle

pan··

nessa asetettiin vainajan kädet suorjksi ruumiin päälle.
Toiset vainajat
kummittelivat
vielä [audal'la maatessaan:
Nokkalan
kestikievarissa
oli vanha muori kuollut.
Hän oli
eläessään ollut suuri noita.
Nyt laudarlla maatessaan
hän vielä
-käveli rikki kolmet sukat, kävi kai noitumassa vielä, arveli kervoja.
Sattui pappi yöpymään
taloon ja pantiin nukkumaan
saman porstuan
viereen,
minne tuli ovi siitäkin kamacista,
missä muorin
ruumis oli.
Hän jätti osan tavaroistaan
porstuaan.
Yöllä ikuului
porstuasta Ikolinaa.
Pappi meni katsomaan,
siellä ei näkynyt ketään, hän kurkisti myös ruumishuoneeseen
ja näki siella tyhjän
ruumislaudan
ja Iakanan sen pääl.lä kasassa.
Pappi no ti ruumislaudan omaan karnariinsa, asetti sen <toisen pään sänkynsä laidalle,
toisen uuolille,
Pöydällä paloi kynttilä.
Klo 1 2 vainaja tuli hakemaan Iautaansa.
Pappi
tarttuikiri
kiinni toiseen päähän lautaa.
Ja niin he kiskoivat sitä kumpikin puolelleen.
Mutta lopulta muori
sai oman päänsä vedetyksi ovelle asti, ja silloin ei pappi enää jaksanut pidejla vastaan, vaan muori sai [autansa, vei sen kamariinsa,
asettui sille maalta ja oli taas kuojlut,
Arlekuunpano.
Vainaja

pantiin

arkkuun

heti,

kun

arkku

oli saatu

valmiiksi.

Sitä alettiin tehdä joskus jo silloin kun huomattiin,
että sairas pian
kuolee.
Varrhoil'la ihmisillä oli usein harukittuna arkku ja siinä kuolinvaatteet
jo monta vuotta ennen heidän kuolemaansa.
A,nkku oli ennen samantapainen
kuin nykyäänkin,
vähän matalampi vain.
Siihen pantiin pohjalle höylänlastuja.
Lasten arkut
»topa niin» joskus roh timilla.
Naimattomille
naisille tehtiin joistakin kukista »ranssi. päähän,
naineibten päähän pantiin huivi, miesten aina lakki.
Muuten puettiin vainaja rayteen vaatetukseen,: johon kengät kumminkaan
aina
eivät kuuluneet.
Vainajan vaatteitten
piti yleensä olla hyvät ja
vä:hänkä ytetyt, jos vain oli varaa.
Erään
isännän ylle lai tettiin
uudet trikoovaatteet,
toiselle uusi »lastinkipalttoo.
ja uudet saappaat.
Nainen puettiin hienoon »länninkiin».
Vanhoilla oli taval-
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•

lisesti varattuna pumpulikankaiset kuolinsorrnikkaat itselleen. Eräs
mies oli juonut omat kuolinscrmikkaansa.
Muija pani hänelle hänen kuoltuaan kintaat käteen ja sanoi: »Os siinä nyt kintaat tolleellans, kus sormikkaas joit!»
Jo pestäessä kammaotiin vainajan hiukset ja miehiselta vainajaka ajentiin parta.
Vainajaa puettaessa ei hänen vaatteisiinsa saanut järtäa neuloja.
Oli varottava, ettei vaatteita kiinni omrneltaessa 0mi,kä myös oli
tapana) silmaneula sattunut putoamaan arkikuun. Jos näita varokeinoja ei noudatettu, saattoi vainaja tulla !kotiin valittamaan, että
neulat häntä pistelevat. Tiedetaan kertoa tällaisista tapauksista.
Oli tärkeää, entä vainajan vaatteet olivat ainakin ehyet; monet
säästivät tähätn tarkoitukseen hääpaitaansa tai muuten erikoisesti
kuolinpukuun aiottua paitaa, Kun vainajalle valmistettiin 'kuolinpaitaa, ei saanut iekeä, 'ei ainakaan niin, että ikyyneleita olisi valunut vaatteille.
Vainajan hiukset palmikoitiin nurin päin, ei niin/kuin elävän ihmisen. Palmikon päähän ei tehty 'solmua e~kä pantu nauhaa.
Arkkuun oli tapana panna viinaa vainajan mukaan.
Sanottiin, että se oli pyhää Pietaria varten, kai taivaan porcilla tarjottavaksi.
Kun vainaja oli saatu puetuksi, tehtiin kädensyrjällä risti hänen
rintaansa ja alemmaksi vartalon kohdalle toinen.
Jos koskettaa ruumista, lakkaa pelkäämästä sitä, usikoivat vanhat ihmiset.
Ellei vainajaa puettu täydellisesti niinkuin tapa vaan ja niinkuin hän irse oliclaessaan määrännyt, saattoi hän tulMa perästäpain
{kotiinsa kummjttelemaan, »hakernaan sitä vaatetta, mikä oli poissa» .
(Niinikäan uskottiin, että ellei vainajan muistoksi pidetyissä hau-tajaisissa syöty erikoisesti tätä tilaisuutta varten tapetun eläimen
lihaa, kuoli ualosta elukoita.) Kerran jätettiin erään vainajan parta
ajelematta. Hän kävi perästäpäin pirtinlaudalta hakemassa partaveistä.
Eräs emäntä, jonka pellossa kasvoi paljon »ohjakkeita» (Ci:-sium), sanoi ikotivaelleen: »Kun minä kuolen, niin pankaa mun ark-
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kuuni chjakkeita tuolta maasta». Tarkoituksena hänellä oli, että
kun osa ohjakkeista tulisi hänen mukanaan haudatuksi, häviäisivät
ne kokonaan pellosta,
Kun ruumis arkussaan oli viety pois huoneesta, 'kaadettiin siellä
tuolit kumoon.
Jos ruumis arkussaan pysyi »nöyrana»,
että omaisia kuoli pian vainajan jälkeen.

kangisturnatta,

tiesi se,

Ruumiista pelättiin tarttuvan ihmisiin jotakin, ehJkä tautia. Sen
vuoksi ruumiinpesuvedet ja ruurniinoljet vietiin humalatappoon,
jossa ei tavallisesti ihmisiä liikikunut. Ruumiinpesusaippuaa ja -riepua sensijaan pidettiin tallessa, sillä nijllä voi parantaa »rnaistetta»,
eraanlaista jhotturnaa.
Huoneessa, missä vainaja oli kuollut, poltettiin katajansauhua.
Rikkaat säilyuivat vainajiaan joskus talviaikaan kuukausiakin
hautaan siunaamatta, köyhät pieivät hautajaiset pikemmin.
Hautaus.
Hautajaisten -edelliseksi yöksi oli vainajan kotiin ikokoontunut
kyläläisiä ja ikylän tavaldinen »ruumiinveisaaja».
Arkku oli nostettu tupaan ja sen poikki oli kiinnitetty lama, joka oli täynnä
kyntti'löitä. Lasnaolijat veisasivat kaiken yötä ja kestitystä tietysti
tarjottiin. ,
Kun aamulla lähdettiin viemaan ruumista kir~olle,
VlrSI. Vasta sen jä,lkeen naulattiin arkunkansi kiinni.
annettiin Iasnaolijoilie ryypyt.·

veisattiin

Lähtiessä

Arkun kantoivat rartaijle tai rekeen aina miehet. Tava'llisesti
,kulki eturnmaisina kantajina kaksi nuorta miestä, toiset olivat vanhempia naineita miehiä. Kaikkiaan Ollikantajia 6-8.
Lan'kien nuppiin o),i kiinnitetty »hantuuki» ja hevosen selässä
oli lakana. Ruumista kuljetettaessa ei valjaissa käytetty »jumpureita»
eikä kelloja.
Jos hevonen lähdettäessä astui ensin vasemman jalkansa, kuoli
vainajan perästä siinä talossa. ensin nainen, jos oikean, mies.
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Muistetaan 'kuullun, enta painajainen asettui joskus ruumisrekeen
tai -raotaille, mutta lkertojan muistissa ei sattunut olemaan keinoa,
millä 'se olisi saatu pois.
Surusaaressa kulkivat ensinnä ruumiin jäljessä likeisimmät miessukulaiset.
Surupuku oli musta.
Ajaja istui ruumisarkulla.
Kuolleelle soitettiin sanomakellot ja vastakellot, edelliset jo silloin kun kuolema oli ennateuty ilmoittaa kirkonmiehille,
jälkimmäiset ruumissaat-on lahestyessa kirkkoa.
Kirkonportilla
avattiin arkku viimeisen kerran ja tuttavat
saivat tulla katsomaan vainajaa, sii-s ikäänkuin
sanomaan hänelle hyvästi.
Omaiset tekivat kadellaän risoin vainajan rinnan ja vatsan
kohdalle.
Jos ruumis oli matkalla joutunut pois tavallisesta oikeasta
asennosta, korjattiin sitä. Ellei tätä tehty, tuli vainaja valictamaan,
että hänen oli paha olla haudassaan.
Vanhaan aikaan, niin kerrotaan,
hautasivat
talolliset ja köyhät
vainajansa yhreishautaan,
vain herroilla oli erityiset haudat.
Hauta
kaivettiin niin, että vainajan jalat tulivat itään päin.
Silloin vainaja näki idästa koittavan
ylösnousernusaamun.
Itsemurhaajat
haudattiin keskelle hautausmaata
pienelle alueelle,
jota nimitettiin murhamullaksi.
Heidät haudattiin
myös pesemättä
ja pukematta
heiltä uusiin vaatteisiin.
Jos avioton äiti kuoli kirkkoonottamattomana,
ei arkikua saanut
viedä hautaan kirkkomaan
veräjästä, vaan se oli nostettava
aidan
yli. Pastori Grönlund antoi kumminkin
kerran luvan viedä veräjästä, kunhan vietiin yöaikana, ihmisten nälkemättä.
Jos i,tsemurlhaaja oli murhannut
jonkun toisen eikä ollut kärsinyt rangaistustaan,
ei häntä voitu ollenkaan
haudata
siunattuun
maahan.
Eräs muija oli ennenvanhaan
puhunut, että .kun hankaa sarkeviä hampaitaan
suolalla ja heittää suolan avoimeen hautaan ruumiin
jo sidrlä ollessa, lakkaa särky.
Vainajan
isä, äiti, sisaret ja veljet sekä lapset, yleensä likeiset
omaiset
heittivät
haudattaessa kädellään
hautaan multaa.
Sillä
tavoin hävisi heidän mielesräan pahin ikäva, minkä vainajan poismeno oli heille tuottanut.
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Kun arkku oli viety pois ajoneuvoista,
otettiin niistä myös pOIS
kaikki ruumiin merkit.
(Aikaisemmin
mainittu lakana ja hantuuki
ovat nykyään vahentyneet
»ränkennuppiin»
sidotuksi nenäliinaksi.)
Hauda'lle oli arkuntekijä
tehnyt, samalla kuin arkunkin,
puisen
ristin, vanhempina
aikoina vain pystypuun,
johon oli kiinnitetty
lakkitaulu.
tässä oli vainajan nimi sekä syntymäja kuolinvuosi.
Ruumista hautaan vietaessa ,tämä hautamerkki
eli mukana ajoneuvoissa arkun vieressä ky,ljeHään. Ankkua kannettaessa hautaan kantoi
joku paanua (se oli tämän vanhan hautamerkin
nimi) olkapääHään
aivan arkun jäljessä.
Paan~ pystytettiin
heti kun hauta oli .luocu
umpeen.
Siihen asetettiin myös kukista tehty »ranssi».
Vuosien
päästäkin [apset joskus tekivät seppeleitä omaistensa haudalle.
Nekin ripustettiin
paanuun.
Ennisankaari oli tapana istuttaa haudalle jokin puu. Usein nähtiin haudoilla omena- tai joitakin muita hedelmäpuita.
Hautauksen
päätyrttyä omaiset heti riensivät kotiin valmistelemaan hautajaisia, jotka alkoivat muun hautajaisväen
saavuttua kirkesta, missa he jumalanpalveluksen
ajan olivat istuneet murheperikeissä aivan saarnatuolin
alapuolella.
Murheväki
ei koko kirkonmenojen aikana noussut seisomaan.
J 0,5 mahdollista, oli 'hautajaisvaki
pukeutunut
mustiin.

Hautajaiset.
Hautajaisissa
tarjottiin
vieraille ateria.
Varakkaammissa
paikoissa oli vieraita paljonkin,
koko suku ja kyläläiset.
Pappi kutsuttiin myös hautajaisiin.
Pitovalmistuksiin
kuului, että oli ehdottomasti tapettava
elulcka, josta saatiin tuoretta I·ihaa. Jos oltiin
niin kitsaita, että ei raskittu koko elukkaa uhrata ja hankittiin lihaa
jostakin muualta, 'kuoli talosta myöhemmin
elukoita.
Se kai Olli
vainajan kosto,
Syöminen
kuin häissä.
kana.

tapahtui istuvaltisisa po yrisa, ruokalajit
olivat samat
Likeisimmät
vainajan sukulaiset istuivat pöydän ta-
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Syöminen kesti aika monta tuntia. Kerrotaan joskus talonpoikaisissakin hautaja-isissa pidetyn puheita.
Voi-ta ja pyrkyiksi leikattua juustoa oli pöydällä, samoin leipää.
Tarjotti-in »sallattia» (vanhaan aikaan sitä tehtiin vain perunasta,
sipulista ja silakasta, syötiin juuston ,kanssa), »peruna- ja [anttulooraa. järvikalan ja lihan kanssa, pUUl'Oaja jälkiruuaksi »pannuikakkoo» ja »räämiä» tai omatekoisista oheista ja maksasta tehtyä
»maksalooraa». Puuro syötiin puulusikoilda suoraan kupeista, »100rat» Iaatikoista, missä ne 'oli paistettukin. Viina kiersi koko aterian
ajan pöydassa, pjkari ja pullo [autasella, Sahti kiersi puisissa kannuissa ja ihaariko~ssa. Moni mies 'Oli ennen aterian Ioppua jo niin
humalassa, »etta kukertu».
Sukulaisvieraat jäivä;t pitotaloon yåks~kin ja kylälaiset tulivat
usein seuraavana päivänä vidä jatkamaan kestinpicoa.
Aamulla
annettiin yötä olleil.le suurukseksi kuivaa ruokaa, 'sitä ennen tietenkin kahv-ia. Päi<Y~ilHi'seksi
keitettiin toisena pävänä »tuore soppa>;
(s.o, lihasoppa tuoreesta lihasta), j-ossaoli oikein suuria Iihanpaloja.
Toisenkin paivan päiväHisellä oli samoja-ruokia kuinensUmmäisenä
päivänä.
Ehtoopaiväjla vieraat [ahtivät pois ja saivat ik'Otmnvietaviksi
»tuliaisny ynic», jotka sisälsivät pannukakkuja, rievää ja'
juustoa.' Samanlasset nyytjt olivat he tullessaan taloon tuoneet.
Kolmanneksi Ipä,iväksi tehtiin 'Uudet ruuat ja kutsuttiin' köyhät
ihmiset niitä syömään. Tämä oli ikäänkuin 'palkkaa sii,tä, että vaimot olivat olleet hautajaisia vart-en pesemässä taloa. (Tähän tarvittiinkin monta pesijää.) Päämoka t;vllä kolmannen päivän aterialla oli »tuore soppa».
Kaukana, poissa kotoansa kuolleelle, muualle haudatulle ei pidetty ihautaja,i,sia.
»Kuolleen piti ti-etämän kaikkli hautajaiskonstit», sen vuoksi ei
hautajaisissa saanut »olla mitään jumalattomuutta ja ylöllisyytta»,
sillä siitä vainaja olisi Ikärsinyt.

J uhlatavoista

Tammelassa.

Kirj. maist. Astrid Reponen.
Mikkelin päivä.
Mikkeli on tarnmeladaisten juhlapäivä erikoisesti, sillä Tammelan kirkko on Mikkelina vihitty.
(»Mikko se on Tammelan
kirkko.»)
Mikke1inä vietiin paimenet ja .palkoHiset talosta kirkkoon, se oli heidän »kir'kkopyhansa». Paikotellen kutsuttiin torpparit »mikleelikestiin»,
samoin riihimiehet ja paimenet. Lapset, jotka
olivat olleet elopellolla tähkiä poimimassa, saivat kukin Mikkelinä
suuren uutiskakun (»uutiskakku).
Tavalliset
mik'kelinpaivaruuat olivat »ohraryynipuuro»,
»peruna- ja raatikkaloola», »pannukakku« ja »raami», Sahtia oli myös
tehty. Mikkelinä (?) oli myös tapana antaa palkollisil'le uutiskakku,
jonka nämä useinkin myivät tai antoivat vanhemmilleen. (Kaikista:kin [eipomisista oli tapana antaa kakku palkollisiile. Erään tytön
kerrotaan niistä saamillaan rahoilla hankkineen itselleen vaatekankaan. Kun lehmä poiki tehtiin palvelijoille juusto.)
Mikkelin jälkeinen päiväkin oli vielä 'Pyhä, »Mikkelinruntu»,
Muitten pyhien jäljestä ei sanota »runtua» olleenkaan.
»Mikkelistä nauriit kuoppaan
ja ämmät pirttiin!»
Pyhäinmiesten päivä.
Pyhäinpaivan aattona vaiettiin »lyleleyii», Jollei haltian lykkyä
ensin valettu, ei tullut ihmisille koreita kuvia.
Nostettiin myös
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»rollaa»: Asetettiin kahvikuppien alle erilaisia esineitä. Jos kupin alta nostaessa löytyi sormus, joutui nostaja sinä yuonna (t.s.
vuoden kuluessa) naimisiin, jos rahaa, tuji rikkaaksi. jos avain,
pääsi emännäksi, jos »rolla», sai lapsen. (Molempia näitä leikkeja
leikittiin myös uunna vuonna.) Pyhäinpaivaviikko oli palkollisten
»itteoiileko» eii »kyäriviikko».
»Nyt (= I928) saa kyärin 'Ottaa
koska tahtco.»
Jakoaika.

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

»Tule meille Tuomas kuha,
tuo joulu tullessas,
oluttynnyri olallas !»
jouduaattoaamuna noustiin ylös sangen varhain. Miehet menivät hakemaan pyhiksi heiniä elukoille. HeiLlä oli kello aisassa. Naisilla oli kova siiventeko. Oli pantava pareetkin kattoon.
Tässä
hommassa olivat myös miehet mukana. Toisilla oli tapana peittää seinätkin päreillä. Ne asetettiin joko»lohenpyrstöseem
tai
»kopanpobialle»,
Aamupäivästä naiset myös leipoivat ja laittoivat
ruokia, Leipoessa emäntä teki avaimilla »kruusatun» joulukakun.
joka sitten oli kaikki joulunpyhät pöydällä ja syötiin vasta keväällä
'kylvöaikana.
Jouluksi ei millään ehdolla saanut jäädä pyykkiä orrelle, jos
jätettiin, kuoli joku suvusta vuoden kuluessa.
Kello 3 viimeistään piti kaikkien jouluvalmistusten 'Olla kunnossa, sillä silloin mentnin saunaan. Saunasta tultua miehet toivat
jouluoljet tupaan, ja silloin oli joulu sisällä. » Nyt tuli joulu, kun
niin kahisee!»
Olkia tuotiin useita lyhteitä. Niitten siteitä ei saanut avata, vaan ne vietiin kokonaisina kanalaan ja niitten sisään
pantiin jyviä kanoille syötaviksi, että munisivat kaikki yhteen pe-
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saan kesällä. Pöydän aLle pantiin erikoisen paksulta olkia, Olkia
<kattoon heittämällä ennustettiin seuraavan kesän viljan kasvua. Ensimmäiseksi heitti isäntä 'kolme kertaa, yhden kauroille, yhden rukiille ja yhden ohnille. »Mita enemmän jäi kattoon, sitä tuli enemmän." Sitten heituivac muutkin, kukin itselleen.
Jo joulunalusviikolla oli metsästä tuotu »honkia» (kelomäntyji)
Joita aattoehtooria pesässä poltettiin. Sanantapana
on, että jouluna Ipohetti,in semrnosia honkia, että silakka peräseinässä paistui,
Joulupöydällä oli kaksihaaraisia kynttilöitä.
("Se
merkitsi jortain kumpi puoli ensin palo.») Lienee joskus ollut kullakin talonväestä oma kynttilänsä, koska sanottiin, että se kuoli
vuoden kuluessa jonka joulukynttilä sammui. Katossa pöydän yläpuolella riippui olkihirnrneli.
»jculuhonkiks»,

Saunasta tultua saatiin kahvia ja nisuleipää, vähän myöhemmin
syötiin »aattoehtoollinen»,
jolle oli 'kutsuttu »tolpparit» ja kaikki,
jotka talon maalla asuivat. Ruokina oli »peruna- ja raatikkalooraa», »makkaraa», »Iihaa», »kalaas (sen saamiseksi oli vartavasten
käyty joulunuotalla), »uunipuuror» ja »rusinasoppaa».
»OItta» ja
viinaa oli tietenkin runsaasti. Hykkilän Erkkilän isännällä oli eri.koinen viinapullo. »[oulu-Eeuaksi»
nimitetty, josta hän jakoi kullekin ruokaryypyn aterian alussa. Aattoehtooria annettiin hevosille
sahtia, johon .oli sekoitettu viinaa. Lehmät saivat joulupäivän
aamuna sahd.inmäskin. Elukoille i1lmoitettiån, että nyt on joulu.
»Nyt on joulu lehmasein», sanoi entinen eukko, kun nisunolkia lehmälle vei, luullen niitä parhaimmiksi. Kuuluvat olevan huonoimpia
kaikista oljista.
Oli tapana myös syödä yöllä. Siitä sanantapa: Tulis joulu, että
syodii!»
Useimmat valvoivat koko jouluyön. Sitä sanotniin »kukonkenkittämiseksi».
Nukkujia pilkattiin kovin. Kun
kukko lauloi, oli se »kenkitetty».
jouluyönä valvojat »leiskuvat»
kovin oljilla leikkieri erilaisia joululeikkejä (ks. E. Aaltonen: Kotiseutukuvauksia Lounais-Hämeestä VII).
Jos ruis leikattaessa on
kovin laossa, sanotaan, että sen kohdan leikkaaja on kovin pehtaroinut oljilla jouluyönä. Aamulla mentiin joulukirkkoon, josta kilsais yöllä
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paa ajettiin pois.

Hykkilaan

ja Lunkaaseen olikin jäätä pitkin mai-

nI'O ajaa.
Jouluna
mainituista

kulkivat »Valko», »Putti»
ks. E. Aaltosen kirjoitusta

ja aasikin joskus.
(Ensiksi
,k,irjassa Kotiseutukuvauksia

Lounais-Hämeestä
VII).
Aasi oli vaIkeaan lakanaan kääritty, täytetty oljilla.
Kaulassa sillä oli kelloja hihnassa.
Niin aasi kuin
pukkikin
kulkivat
Tapaniehtoona, Valko oli joskus liikkeellä jo
ensimrnaisena
joulupäivänä.
Tapanina
kulkivat
myöskin »joulumuorit»:
Miehet 'Olivat pukeutuneet
naisten vaatteisiin
ja naiset
miesten.
Seppälän Maija esiintyi kerran ollessaan z z-vuotias
venäläisen sotamiehen puvussa, johon »oli neulottu korreet pcletitkin».
Yleensä jäljittelivät
joulumuorit
puvuissaan
herrasväen
koreita vaatteita.
Vanhanaikuisiksi
käyneet vaatteet herättivät
myös
katsojissa
suurta
hilpeyttä.
»Joulumuorit»
menivät rupaan+tultuansa peräpenkille
istumaan,
siinä vähän aikaa kuiskailtuaan
he
alkoivat tanssia keskenään talonväen katsellessa.
Valssia ja polkkaa he menivät.
Heille tarjottiin sahtia.
P.oislähtiessään he kumarsivat kauniisti.
Koko k)'llä {kuvaus on saatu Lurrkaasta Seppälän
Maijalta) käytiin, joskus mentiin Hykkiläänkin,
ja hykkilalaiset
tulivat Lunkaaseen.
»J oulumuorina»
saatettiin kulkea
saakka.
(»Hiivanuuttiin
saakka oli aika pirstinä.»)
poika joulurnuorina
mumrnoksi.
Mutta
tukseksi

kulkiessaan
sitä hänen

hän sairastui

oli pukeutunut
ei olisi pitänyt

Hiivanuuttiin
Kerran eräs

vanhaksi ontuvaksi
tehdä, sillä rangais-

yöllä pahasti.

»Hiiuanuuttina»
kulkivat
nuoret miehet ja pikkupojat
»hiiua:
nuutin ajossa»: kädessään huiska ja luuta, kaulassaan lekkeri, joillakuilla oli nuijakiri ja muutamilla
pullo.
Ainakin pikkupojilla
oli
kasvot peitetyt vaatteella tai Hoettu.
He kävivät kaikissa taloissa
tahtomassa clven ja viinan loppuja.
Huiskalla »pestiin» näin tyhjiksi
tulleet oluttynnyrit;
olut pantiin lekkeriin ja viina pulloon.
Eiiei talossa enää ollut olutta oltiin lyövinään nuijalla tynnyrinpohja
ha jahle.
Kynttilänpäivä
että sidloin koottin

oli joulun lopettajaispäivä
katosta joulupäreet
pois.

ainakin
Toisten

sillä tavoin,
tietojen mu-

81
kaan kulkivat
»tynnyrinpesijäukin»
vasta silloin.
Heillä olisi tällöin ollut yllään »rnekko».
(Kynttilaipaiva
oli joulun »viirnispyhav.)
»Piänia silakat joulukalaks.»
»Ku'n on JOUJlunin en joulu, paistas toinenkin
silakka!» (sano
Lampeensalmen

Heikki

akkaansa).

Laskiainen.
»Se (laskiainen) oli nil lastej juhla, ne sai niv vapaasti olla.»
Aamuhla hämärjssä
tellen ja huutaen:

jo lapset

lähtivät

»luistelemaan»,

kelloja

helis'.

»Tupakkia kun korpikuusia
hamppuja kun aidanseipaitä,
nauriita kun lautasia,
pellavia kun silkinsuonia,
raatiköita kun nunkanpaitä,
papuja kun nappia!»
»Huroo,

tai
huroo,

hianoja, hianoja haivareita
pella via kun silkinsuania,
hamppuja kun riukuja,
tupakkia kun 'k<Orpiikuusia,
[ehlet kun akkunanlautoja,
nauriit kun nurkanpäitä!»
tai

»Tippuroita tappuroita,
nauriit kun nappeja,
ja nekin matakoppia!»
»Kertulle

tai
kekkulit,

Kaijallle kakkulit,
intelleni [apiluut,
tälilleni

silkinsuanet,

läpiluut!»
6

»Se oli rniesta»,

joka ensimmäiseksi

ennätti

kyläHe huutamaan.

Eräs Harjun poika lahti jo kelloja'an ·hehSltelemään keHo 2 yällä.
Toiset kiirehtivät
tietysti h'eti perään.
Paiväl'lä ja iltapuole'lla ajettiin myös hevosella laskiaista.
Kerrotaan,
että ainakin Vekkilän
pappa pani :kaikki talon kellot hevosenvaljaisiin
ja koko talonvakensä
rekeen, kuuluu

kaymtaneen lehmankellojakin.

oli kyl-

Laskiaissauna

vöttävä päivännäöl1lä eikä siellä saanut puhua, etteivät hyrtyset ja
kärpaset
purreet
suvel'la, Toiserkiusallaan
koettivat saada toisia
puhumaan, miehet
naisten niskaan.

joskus menivät

heittämään

kylmän

vesiämpärin

Laskiaiseksi

olivat tytöt kiharoineet
tukkansa palmikoimalla
sen
kireään »piiskaam.
Hiukset pidettiin myös tavallista enemmän auki.
Ni.il1ä, joilla oli tukka nutturalla,
oli va[koinen juurinauha.
Tämän, samoin kuin valkean Iiinankin, jota myös
laskiaisena käytettiin, pjti tehdä seuraavan suven pellavat valkeiksi.

idlalla märkana

Hiukset

oli kamrrrattava

monta

(9?) kertaa

paivassa.

Kun tytöt lakasivat [artian 9 kertaa piti heidän saada nähdä sulhasensa (?) ja pel'lavamaassa
ei sitten pitanyu kasvaa rikkaruohoa.
Tunkio
vietnn kolmen tien risteykseen jotta kärpäset pysyisivät
poissa talosta.
(Tai kylän kujalle toisten rnaalle.)
Laskiaisenasyötiin
veri- ja ryynimakkaraa
ja papuruokaa,
josta
siansorkat
vietiin metsään tai rtienhaaraan,
eota siat kesällä pysyisivät poissa nurkista.
Mutta jos söi raakoja papuja sai paiseita.
Samoin sai paiseita, jos söi kokonaisina
keitettyjä
perunoita.
Si[akkaa ei pitanyt syödä, jos söi, näki paljon käärmeitä suvella.
jos laskiaisena kehrää, »nrlevat lampaat pyörään».
Jos veis.telee, pitää ainakin pi1tää ,huolta, etteivät elukat myöhemminkään
saa .kulkea naitten lastujen ylitse, koska niitten jalat ItlJilevat siitä
kipeiksi.
Paljasta jalkaa
läpiä jalkaansa,
Laskiaisena

ei saanut

söivät

laskea

maa.han,

t)'ltöt 9 silakkaa

hanta

muuten

astui

suvella

edellä.

(Kai sulhas-

.xaika.)
Jonkinverran

hämäräJltä

tuntuu

tieto, että laskiaisena

paistettiin
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läskiä pitkien teikkien päässä ja teikit pantiin pystyyn akkunan alle.
Sillä ta voin saatiin pi tki·ä pella via.
Nostettiin myös »rollaa» (ks. sivu 78) ja vaiettiin tinaa.
Noidat kulkivat toisten navetoissa karjaonnea
varastamassa.
Lunkaan Mattilassa
ainakiri laskettiin
(hiottiin)
viikapteet laskiaisena.
Kun se'lhi'se1'1a viikatteejla niittaa, tuievat lehmät ravituiksi vähil.lä -heinilla, sanoi Rihko-Matti,
.

Jos laskiaisena

pyryttää,

tulee kesällä

Tuhkapuuron
Laskiaisen
keitettiin

. jälkeinen

päivä

»tuhkapuuroa»

oli

hyvin

marjoja,

päivä.
»tuhkapuuron päivä».

Silloin

ja huudettiin:

»Tuhkaa pussiin, santaa säkkiin,
piimää tooppiin, voita rcoppiin,
huroo,

huroo,

tuhkapuuroo!.

Pääsiäinen.
Pääsiäisenä

ja pitkäperjantaiyönä

kuLki nortia.

Eräässä

talossa

seulottiin rtuhkaa »piahton» (= navetan) perrnannolle,
että nahtäisiiri onko noitia ikäynyt.
Kerran erään toisen talon piahton oven
takana oli pienet pieksunjäljet, noidan jättämät.
Kerran renki näki,
että toisen talon emäntä meni navetJtaan, näki 'siellä oudon talikon,
kankaisi siitä piikin ja talikko lensi akkunasta ulos kuin hyttynen.
Perästä kuultiin,
että naapurin
emännän
jalka oli poikki.
Eräs
mies (?) meni naapurin piahton akkunan Itaakse,pi'sti 'seipään akkunasta sisään, »sohotti. siHä hakien: »voi mulle, piimä sulle»,
päisiäi'slauantaina
käytiin
»leutcntelemassa»
(vrt.
Juhannus
s. 85) 3 kertaa muutetun huoneen
katolla,
maakiven
päällä
tai
kolmen tien risteyksessä.
Tällä tavoin voi 'kuulla tulevia tapahtumia.
Paäsiäisaamuna

katsottiin,

mikä

elukka

tyä nähtiin: vares tiesi harmaata pyykkiä
kijä oli viluinen, sika tiesi tunkioisuutta,
tävä.

ensirnäiseksi

u!los men-

siksi vuodeksi, kissan nähevonen oli hyvä näh-
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Syötiin kananmunia.
Käytiin sivuamassa sonninpusseja. että
löydettäisiin kesällä [innun pesiä.
Paasiaisleikit olivat kiekonlyönti, keinuminen ja hyppy laudan
hyppääminen.
Helluntai.
Helatorstaina ja helluntaina on poltettu kukkuloilla helavaikeica. Mäki Hykkidan ja Lunkaan välillä o:1im.m.sellainen paikka.
Etupäässä
va:lkei:lla oli nuoria, mutta vanhoja myös. Leikittiin
(nuoret) piirileikikejä, juostiin leskeä y.m. Helavalkeasta on joskus
viety kekäleitä Ikotiin. » J ottain onnee ne niillä koitti.»
Hellunraiksi tuotiin pihlavan ja koivun oksia seiniin, lattialle
riivittiin
katajarihavuja,
joskus kuusenkin. Jos puissa oli kyllin
suuret lehdet, tuotiin ni.itä lattialle.
Viimeksi mainitussa tapauksessa sopu helluntaihin myös :kokonaisuudessaan huse:
»Uusi vihta vihrotaan
ja voinen puuro syärään.»
Kyivottya vibta heitettiin saunan katolle. Jos sen tyvi kääntyi ikir,k!Ol,lepäin, kuoli heittäjä sinä vuonna; muuten oli sulhanen
siellä päin, minne tyvi viittasi.
Juhannus.
Juhannukseksi siivottiin kovin, tuvan [antiakin pestiin. Aattonaennen saunaanmenoa (tai jälkeen) tuotiin sisään »juhanneksenleoriueet», Tytöt toivat metsästä [ehtipuun oksia, miehet koivuja.
Lattiallekin tuotiin haavan- ja pihlavarrlehtiä tai katavanhakoja.
P~haille <tehtiin Iehtimajoja, joissa aattonehtoona ja yö1.lä juotiin
»kahveeta».
Nuoret kiersivät myös »kransseja» kukka'si'slta puun
oksille. Saaren [kartanossa tehtiin »maistonki» isännän toimesta.
Siinä oli rungon ja poikkipuitten ympärillä ruohoja ja hans seja,
latvassa lippu. Tämän ympäri'llä kävi nuoria yöllä tanssimassa.
Aattoehtooria kylvöntiin, Vihta heitettiin saunan kaitolle pään
yli, miehenkin heittivät. (Vrt. ed. Hellunrai ylempäna.) Vihtoja ei
otettu katolta pois.
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Saunan

päälle

syotnn

piimää» (= virlia).
. Juhannusyönäkin
tolla tai maakiven
) lojen hakkuuta

» ehtoollista»,

johon kuului

m.m.

»kuori-

•..
»kuunneitiin- 3 kertaa muutetun huoneen kapäällä.
Hiljaa piti olla.
Kuului esirn. nau-

(tiesi kuolemaa),

lehmän

ammumista

(tiesi vahin-

koa), soittoa (tiesi häi,tä) j.n.e.
Tytöt sitoivat yoNä maita, yhteen oraaseen mustan langan, yhteen punaisen, yhteen keltaisen.
Aamulla kun mentiin katsomaan.
jos punainen 'lanka oli kasvanut, tuli sitojalle pian häät, jos musta,
kuolema, jos keltainen,
avioton [apsi.
Sitominen oli toimitettava
hyvin sa'laa.. Si,tä innokkaammin
pojat tietenkin pitivät silmällä
tyttöjen hommia ja yldättivat heidät monasti »itse teosta».
Kun kieriskeli juhannusyönä
,kastei'sella nurmella
alastomana,
paranivat
»t.arttuneet» (= ihotaudit),
»Ruusunlehden» (= AlchemiVla vulgaris)
lehdiltä
kokeiltiin
kastetta pulloon, se paransi
myösihotauteja.

»Likan»,
yönä

käydä

joka tahtoi nähdä sulhasensa,
9 kertaa kaivon ympäri.

olisi pitänyt

Sulhasen ja morsiamen näkemisestä eri juhlina

juhannus-

ks. naimatapojen

alkua, s. 49 ja 50.

Erilaisista merkki päivistä.
Erkki risuja vettaa verajaan.
Erkki anI100, Matti mainiotee.
U rpaanuskin viälä uikuttaa (karjanruokaa).
Simo siltoja tekee.
Antti aisoilla ajjaa.
Paavalina pahat juapot Turruusta pahlaa.
Lapset pyytelivat
syödäkseen »paavalinpapuja».
Sulet poikii Yrjönyänä.
Y rjönyä ja Annanaatto.
Laurina pestatciin vuosipalkolliset.
Laurina ei saanut ollenkaan
mennä

pellolle,

jos meni, ohra

ja: pellava

Annanyä on vuoden pis.n yö.

Lehmä

kuivuivat
sanoo:

olemattomiin.

Joka

mua auttaa
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Annanyänä, minä autan häntä Eskelinä. (Eske1inä on lehmien paras
lypsyaika.)
Maariasta kah1ak karjanruaka.
SiMoin tulee kevät, kun Matin si\lmä vettä kointaa (:- valuu).
Tipurtius on cns.mmåinen suvipäivä.
Piatarinpäivänä
mentiin »tuaheemaan» (= ottamaan tuchia koivusta).
Kustaanpäivänä
kylvetään perunoita.
>

Nimipäivä.

kuoia.» Ne he veivat salaa poikien vuoteeseen ennen maata menoa. »Kuvat- olivat oljilla
tai heinillä täytettyjä naisenvaatteita. jotka pojat vä:li.in suucuksissaan repivät. Oli tapana antaa tuttaville »nirnip iiudleoosaa», tavallisesti kahvia. Uhatti,in:» Jos et anna koosaa, viedään (siko- )lättiin.. Tytöihle veivät heidän tuttavansa pieniä lahjoja, esirn. sert»Lileat tekivät

pojjiille

vaimihmisen

Nimipäiväpöytä
ja kruunu Tammelasta.
(Kansallismuseossa F: 5r6, 517.)
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tinkiliinan, koreenuppisia neuloja, pääkamman t.m.s. Tehtiin myös
koreita kruunuja, jotka vietiin salaa päivän sankarin vuoteen viereen tämän vielä nukkuessa. Ruunu tehdään sicen, että »rautalanka
kiekuroitaan ja Ikaareen pääille kierretään koreita papereita». (Nimipäiväkoosaa antoivat tytöt niinkuin pojatkin.) Ne, jotka antoivat
. »kocsaa», pitivät tavallisesti myös tanssit.
(Tiedot

saatu Riika Nissilalta

ja Majja

Seppälältä

sekä Saaren mumrnuka.)

Vanhanaikainen
Kirj.

tammelalainen
talous.

maarniesopistolainen

maito-

D. von Weissenberg.

Koska maidontulo
ennen vanhaan oli peräti heikkoa, 'Oli tuon
vähäisen
rnaitomaaran
käsittely tietysti tärkeätä.
Niinpä huomaammekiri asiaa tarkemmin
tutkiessamme,et:tä
siina on Tamrnelassakin noudatettu
suurta huolel'lisuutta.
Talon emännän
tai tavuutta arvosteleiinkiri
sen mukaan, kuinka suuren ja hyvän juuston hän kykeni valmistamaan,
ja tämä on varmaan ollut seikka,
joka osaltaan on vaikuttanut
huolelliseen rnaidonkasintelyyn.
Nykyajan ihmisten
varaa, mutta

mielestä 'Olisi siinä ollut vanmaan paljon .touvomisen
asettuessarnme bakteriologiaa
tuntemattomien
ja siis-

teysesimerkkejä
harvoin nähneiden kannalle meidän täytyy tunnustaa, että emannat 'Olivat huolellisia .toimessaan.
Kuitenkin
kerrotaan
tapauksista,
jotka siihenkään aikaan tuskin olisi vaot saaneet
yleistä hyväksymistä.
Niinpä 'On esimerkkejä emännistä, jotka ovat
lypsyllä ollessaan välillä ojentaneet kiulunsa vasikahle, joka näin
on saanut ateriansa,
maan pesemaotömaan

ja 'taas tämän jäilkeen jatkaneet 'lypsyaan sakiuluun.
Kerrotaanpa
myös, että eräs torp-

parinemarrtä
IY'Psi esiliinaansa ja :kanroi maidon siinä sisälle väen
syötavaksi.
Tämä juttu on voinut saada alkunsa ·~lkeämiclisistä
juoruista,
vaikka
si,tä kerrotaankin
muka todella tapahtuneena.
JDkuemäJll'tä
taas säilytti .silak.kapönt:töä
maitokarnarissa,
joka
muualla oli tava'llisesti kaiken siisteyden pyhättö,
ei·kä haisevien
si'lakoitten paikka.
Joissakin paikoissa ei ollut maitokamaria
lainkaan, vaan säilytettiin

maitoastiat

tuvan

penkeillä

ja hyllyillä.

Vie-

läpä oli niinkin huolimattornia emäntiä, etteivät he edes huuhtoneet
havutukkoa siivilöimisen jälkeen.") Tämäntapaisia poikkeuksia lukuunottamatta olen kuitenkin havainnut maidonkäsittelyn Tammelassa olleen erinäin siistiä ja huolellista.
Maidontulo on tietysti suoraan verrannollinen ruokintaan. Ruumenet, oljet, rukiin tähkäpäistä tehdyt jauhot, hevossonta ja lehdekset eivät ·tietenkään voineet antaa eläimen ruumiiLle ravintoa
niin paljon, että runsas maidontulo -oli,si ollut mahdollista. Kylvöheinää ei siihen aikaan 'Ollut, luonnonheinää taas saivart lehmat harvoin ja vain vähän ennen poikimista annettiin nii:lile jauhojuomaa.
Kesällä, .kun eläimet paäsivat Iaitumelde, oli maidontulo parempi.
Maitoa silloin riicti joskus myytavaksikin.
Eräs emäntä kertoi,
-etta heiltä kerran myytiin naapurille tuopiljinen maitoa 10 pennin
hinnasta. Mutta kun taas syksy tuli ja lehmät suljettiin syrukkaän
sontapiahtoon, niin. maidontulo loppui pian. Usein jo Mikkelina
saatiin sen puutteessa ryhtyä varikon 1) valmisteluun, jotta olisi
ollut jotakin 'annettavaa miehille heidän lähtiessään joko metsätöihin tai n.s. parrureisuille.
Sattuipa kuitenkin joskus niinkin onnellisesti, että lehmä poikisi jo joulukuun alussa. Silloin ei tarvinnut
jouluna kuivin suin iistua, saipa vielä joskus jakaa naapureillekin,
niin entä heiUäbn oli kahvin joukkoon pantavaa.
Palvelusväelle
ei sitä kuitenkaan riittänyt.
Mutta jollei tällaista onnehlista poikimissattumaa tapahtunut, niin sai variko ,kelvata piiman sijaisena
Kynttilään saakka. Kynttiläipaiva oli 6 viikkoa j,ou~un jäl:keen.
Niihin aikoihin alkoi 'taasen maidonsaanti.
Simon Tidda Myllykylästä ei ,kuitenkaan muistanut, että maito koskaan olisi loppunut talveksi paitsi näl'kävuosina 1866~67.
Siellä lienevät ihmiset pitäneet karjasta parempaa huolta kuin muualla. Siihen ehkä
en vaikuttanut Mustialan Iaheisyys, josta herrat, kertoman mukaan,
·kävivät Myllykylässä puhumassa lehmien hoidosta>. Lehmien ruvetessa .lypsamaan oli .ruokinta muutettava .. NiiHe anrientiin palVl')
')
vää;

Havutukon

käytöstä

Variko
oli juoma,
kyllä niska punotti,

siivilöirnisessa

jota' tehtiin
kun

sitä

oli

ks.

edempana

l

ruis- j~ imeläjauhoistu.
s.ianu
syalakse en.»

»]a

se oli hy-
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sin pieni tukka -suoheinia eteen Ja suppujen

joukkoon riputeltiin
hiukan jauhojakiri. Lehmiä, jotka eivät olleet ummessa kuin hiukan aikaa, sanottiin lyhytpiimäisiksi.
Niitä pidettiin eriotäin hyvinä ja ruokittiin huolellisesti. Pitkäpiimäiset lehmät olivat ummessa jopa 4:bn kuukautta.
Hyvin pitkäpiimäiset lehmät tapetti.n seuraavassa syysteurastuksessa.
Ensimmäinen maito, n.s. ternimaito, syötettiin osaksi eläimille,
osaksi paisteniin uunissa juustoksi. T ernimaitoiuusto, uunijuusto,
syötiin heti heroineen päivineen, sitä ei voitu säilyttää.
Kun emäntä meni Iypsylle, poikkesi hän ensin maitokamariin.
Tämä sijaitsi useimmiten kaukana piahrosta.
Joskus oli se tuparakennuksessa kamarin
vieressä, joskus pakarin viereisessä huoneessa, joskus tuvan -latJtian alla, minne sisäänkäynti oli ulkoa.
Yleensä sillä oli kuitenkin oma rakennuksensa jonkun matkaa piahtcsta, Köyhimrnissä taloissa, missä ei ollut varaa rakentaa varsi-

Ojaisten Eskolan maitokamari.
Valokuv. 1929 E. Aaltonen.
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naista maitokamaria, saatiin kesäksi keksiä joku sopiva säilytyspaikka, srlla maidontulo saattoi silloin olla niinkin runsas, ettei
tuvassa ollut nilaa sitä hapannuttaa.
Pajkoin puhdistettiin siihen
tarkoitukseen aitta.
Maitokamarin suuruus oli keskimäärin 2 X 2 m. Seinillä oli
pitkiä, suurilla macaloilla mairo- ja piimitysastioilla täytettyjä lautahyl1lyjä. Astiat olivat niin puhtaita ja va'lkeita, että silmiä hiveli
nuta katsellessa, vaikka niinhän niitä pestiinkin, ettei nyky jään
osata kuviteslakaan.
Niita pestiin ensin monella kylmälla vedellä,
sitten Iämpöisella suolavedellä ja [opuksi kuivattiin n:'itä kumollaan valkean ääressä. Tuli par'empaa piimää, ilmn astiat olivat
oikein Iahella tulta. - Maiwkamarissa saidytettiin tyhjien ja täysinaisten pumaasuam lisäksi myöskin kirnut, 'kiulut ja voipöntöt
y.m.s. sekä visprlat, joilla lyhyt- eli kokkelipiimä hakattiin pitkaksi.
Emäntä haki maitokamarista 1ypsirikiulun, puusiivilän sekä toisen kiulun, mihin maito siivilöitiin.
Lapset hän lähetti metsään
hakemaan havuja, jotka sitten pantiin maitosiivilän läpeen pystyyn
ja valeltiin kylrnälla vedellä. Sitten emäntä lypsi ja siivilöi maidon. Lopuksi hän huulitoi siivjlan ja haot kylmällä vedellä. Oli
kuitenkin huolimattomialcin emäntiä, kuten jo on mainittu, jotka
jättivät tä;män viimeisen työn tekemättä, mutta heildä ei sitten oldut.kaan hyvää piimää. Samoja havuja käytettiin useamman kerran,
kunnes ne olivat täynnä lehrnankarvoja ja muuta likaa, taikka olivat niin kuivia, että piti muuttaa.
Maito. vietiin sitten maitokamariin. Varakkaat
talolliset käyttivät osan maidosta tuoreena.
Tämä oli kuitenkin perin harvinaista.
Suurin osa lehmänomistajistaotti maidosta tarkkaan kerman ja valmisti sen voiksi.
Tätä varten maito hapannutettiin.
Piimittyneesta pyryscä otettiin pohjaa ja uutta maitoa kaadettiin päälle. Valmiiksi hapantuneista astioista kuorittiin kerma ja pantiin sitä varten varattuun
astiaan. Piimä vietiin tupaan kaikkien käytettäväksi.
Se olikin
jokapaivainen juotava varsinkin kesäl:lä, jolloin maidontulo oli runsaampi. Lauantaina, kun väki oli lähtenyt töihin, ryhtyi emäntä
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kirnuamaan.
Jos tarve vaati ,tai hapanta kermaa oli kerääntynyt
enemmän kuin IO litraa, kirnusi hän sen jo aikaisemmin.
Kirnu
oli puinen n.s. mäntäkirnu, useim~~ten isännän oma tekemä.
Oli
kuitenkin erikoisia taitavia kirnujen y.m. astioiden tekijöitä, jotka
myivät valmisteitaan.
Tutkimukset
eivät ole selvietaneet,
milloin
rnäntalcirnun
käyttö on Tammelassa
tullut vispilälla kirnuamisen
ti:lalle. MUuta mäntakirnun
seuraajan,
,täällä mrlleen käytäntöön
noin 40 vuotta
Tammelassa
liian

syvä.

yleisesti
Kadelda

ole käytetty.
piti ulettua

tynnyrikirnun, tiedetään
sitten.
T ahkokirnuja ei

-

Mantakirnu

pohjaan

saakka,

ei saanut

olla

sillIä muuten

sitä

ei voinut saada puhtaaksi.
Mäntä tehtiin yleensä ristin muotoiseksi. Sen piti hyvin ,täyttää koko kirnu, jotta sillä olisi kerma
saatu
mahdollisimman
voimakkaaseen
liikkeeseen.
Kirnuaminen
kesti I 5-4 5min~ riippuen kerman Iämmösta.
Mi,tä Iampöisempäa
kerma oli, sitä nopeammin
voi valmistui, mutta se oli [aadultaan
huonoa.
Kylmä kerma ja pitkä voimakas kimuaminen
antoi sen
sijaan hyvää voita,
Kimuarninen
tapahtui siten, että ensin painetti,in männallä kaksi matalaa työntöä ja sitten .kolmas aina kirnun
pohjaan saakka, tyynesti ja voimakkaasti.
Kun
silmä näki kirnuarnisen olevan jo kyllin pitkalla,

ernarman taitava
kaatoi hän kir-

nuun

seLbäisi.Sitten

hnrkan

kylmää

vettä,

jotta

voi paremmin

voi erotettiin piimästä ja pestiin matailassa puuastiassa moneen kertaan.
Si,ihen tarkoitukseen- käytettiin
tavallisesti vain puokauha,i.
Tämän jälkeen sekoitettiin
joukkoori suolaa, mika useimmiten oli
suurirakeista
voi juntattiin

ja ruskean väristä.
tilavaan pyttyyn

tehty kuitenkaan

monessakaari

Omaa Italv~tarvetta
varten tehty
suuripaisellä
puun-uijaHa.
Näin ei
paikassa,

vaan kailoki voi myytiin.')

') Silloin vietiin kaupunkeihin
voiti ja juusroja niin paljon
dollista,' ji vastineeksi
tuotiin
suolaa, silakoita y.m. taloudessa
tl v Jr).a.

kuin mahtarvitr.ivcn

_

Joskus 'kaupungista tuotiin vain' viinaa koko kuorrnallinen,
mutta - missä
tämä oli otettu tavaksi, siellä nälkä j.l kurjuus yhä vain suure nivat, ja n aisväki s.ii kiitokseksi vaivalloisesta karjanhoidosta
juopuneitten
miesten ruoskaa. Parrureisuille Iahdeträessa oli kuormissa pääasiallisesti parruja' y.m. met.san: tuotteita sekä voita vain nimeksi.
Mustialan läänin' torppar it eivät kuirenkaan usein voineet säästää voita niin paljon, että sitä olisi oikein hevosella

•
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Toinen tärkeä osa maidonkäsittelyssä oli juustonvalmistus. Niin
sanottuja kehäjuustoja vaåmistettiin kahdenlaisia, nimittäin lyöppijuustoja ja piimäjuustoja.
Lyöppi- eli juoksutinjuustot tehtiin joko
tuoreesta maidosta tai kummatusta,
s.o. kuoritusta maidosta taikka
niiden sekoituksesta. Jos joskus sattumalta saita emäntä salli piiK.ojen tehdä itselleen tai rengille juuston, niin piti sen olla kummatusta maidosta. Omaa tarvetta varten pantiin kuoritun maidon
joukkoon lämmintä, s.o. kuorimatonta maitoa, myyncijuustoja tehtiin täysimaidosta ja papinjuustoja,
kyökakkuja,
tehtäessä pantiin
vielä kermaakiri joukkoon.
Valmistelutöihin kuului ensin lyöpin teko. Teurastettaessa otettiin talteen vasikan ja porsaiden vatsat, joiden sisapinta nyijettiin
käytettäväksi.
Puhdistettuina ja hiukan kylmällä vedellä huuhdeltuina nämä sitten tikuilia kuivattiin.
Sian vatsat otettiin talteen vain parempain puutteessa, sillä ne ölivat [iian väkeviä. Vatsain - mahojen - .kuivattaminen tapahtui ulkona, useimmiten seinään kiinnitetyillä puutikuilla.
Kuivuneesta mahasta leikattiin sitten paloja, jotka suljeoriin 'happamella kaljaUa taytettyyn pulloon.
Joukkoon pantiin vielä suolaakiri. Tämä näkyy olleen aito tammelalainen lyöpin valrnistustapa, koska G. GROTENFELT
kirjassaan VANHANAIKAINEN
SUOMALAINEN MAITOTALOUS
.
r
ei mainitse mitään tästä tavasta, vaikka hän 'onkin tutkinut asiaa
kaikkialla Suomessa. Vedessakin voitiin liuootaa lyöppimahaa, ja
suolaisessa herassa liuottaminen näkyy täällä olleen verraten yleistä.
Aina ei mahaa paloiteltu, vaan pantiin se kokonaisenakio likoamaan.
Näin tehtäessä kaadettiin pois ylijäämä Iyöppinesteesta,
jota ei tarvjttu juustoa valmistettaessa. . Kun rnahaa oE. käytetty
niin moneen kertaan, että sen voima alkoi huomattavasti heikentyä, heiteteiin se pois. Myöhemmin ruvettiin ostamaankin lyöppiä
,kaupunkir.eisuilla.

·kannatta,nut myymään lähteä. He 'veivät vain I-2 naulaa kerrallaan myytäväksi joskus Viksbergin karra.noon, joskus Mustialan herroille.
Raha oli silloin niin. kireällä, että kaupalle piti lähteä heti, kun vain vähänkin oli myytävää.
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Lyöpin
pantiin
taikka

valmistuttua

lampiämaan
lypsyrnaidon

voitiin

ruveta

ja sormella
lärnpöistä.

itse juuston

tekoon.

Maito

koetettiin,
koska se oli suviveden
Sitten kaatoi emäntä kokemuk-

sensa mukaan joukkoon
lyöppiä, yleensä yhden tai kaksi ruokaIusikallista, minkä jä!1keen maidon annettiin juokseetua.
Kun juoksutin oli pantu sekaan, hammennettiin
maito ja tämän jälkeen nostettiin pata 'kylmälle paikalle neljännestunnin
ajaksi,
Kun valmistusajan
arveltiin
Iahestyvän,
vedettiin
sormella risti pinnalle.
Jos sarrnen

jä!l,keen nousi kirkas

nut.
Pata
koamiseen.

nostettiin Jälleen tulelle ja ryhdyttiin
juustoaineen
koSe otentiin käsin, padasta ja pantii:n kehään eli muottiin

ja suolaa

riputettiin

sekaan

hera, oli juoksertuminen

maun

mukaan.

Silloin

tapahtu-

olivat

jo' Iap-

setkin saapiivilla ja heidän

piti välttämättä
saada pikkupässi, S •o.
kourallinen
juustoa.
(Pikkupässi
nimitys johtuu siitä muodosta,
minkä juustoaine sai, kun si,tä kourassa puristettiin.)
Kehässä se
sitten sai olla pienen painon alla, siksi kunnes hera oli vuotanut
pois.
Eräs emäntä kiersi juustonsa vähäksi aikaa ruuvipen'kkiin
väittäen
sen olevan parhaimman
painamistavan.
Juuston
oltua
puristuksessa pari tuntia otettiin 'se pois ja paneiin kuivaustelineelle,
juusto ristille, kuivumaan 2-3 päiväksi.
Kuivaus ei saanut tapahtua auringonpaisteessa,
mutta kylläkin ulkona tuulisella paikalla.
Kuivausteline
yhtä juustoa varten on nähtävästi
ollut harvinainen
Tammelassa,
kun
sesti käytännössa.

taas juustoristi
- Silliä aikaa

4-6:He
juustolle on ollut yleikun juustoa rnuovailtiin
kehässä,

nousi padassa heran pinnalle koho.
Tätä ei enää
sekaan, vaansyötiin
sellaisenaan suurena Jierkkuna.
taloissa

pantiin

jauhoja

heraan

ja keitettiin

näin

pantu juuston
Köyhemmissa

saatu

seos hera-

velliksi.
Tätä Portaan kyläläiset eivät enää pitäneet ihmisten ruokana, mutta syrjäkylien
köyhissä taloissa oli se jokapaivaisena ravintona,
Varakkaamrnissa
taloissa annettiin
hera eläimiHe.
Jos pappilaan
juusto huolellisesti

lä!hituilevaisuudessa
oli asiaa,
n ..s. kyäkakuksi, sillä pappilaan

niin valmistettiin
ei koskaan menty

ilman juustoa.
Se tehtiin juuri »rnakeesta rnairqsta. ja pantiin kermaakin joukkoon.
Sitten tehtiin happamesta
taikiuasta leipä, kam-

pakakku,

joka

tearnrnattiin

kauniiksi.

Sitä pidettiin

juuston

alus-

tana. '- Kun piti pä%istä ripille, niin vietiin pappilaan
juusto tai
voita, eikä suvilukusillekaan.
auttanut mennä ilman kaunista, ike1Iertävaa kyökakkua.
Tästä johtui; että pappi usein lukusiUa sai
luettavaansa
katsella korkeiden,
nojen (tavallisesti piirnajuustoja)

pöydälle
valista.

kasaantuneidea

juustopi-

Vielä on jäänyt 'mainitsematta
maitotaloustuotteiden
käyttö veronmaksuna.
Papisto otti monta voi'kjloa ja monta kaunista juustoa
joka

pitäjässä.

Niinpä

»Raanfeltti

vainaa

kiristi

yhden

naulan

voita vuodessa joka lehmästä» ja niin tekivät muutkin papit.
Vie-läpä kirkkoväärtti
ja lukkar ikin keräsivät
voita, mutta he tuE,vat
sen sencäan itse hakemaan.
Piimäjuuston
tettiinkin.

teko vaati

Mutta

etevät

myös suurta
emännät

taitoa,

saivat

sitä kun vielä pais-

sen kyllä

onnistumaan.

Varsinkin
silloin,
kun hän vierasjuustoa
tehdessään pani maidon
joukkoon
2- 3 kananmunaa,
syntyi kaunis keltaisenruskea
juusto.
Sen tekotapahtui
seuraavalla tavalla.
Maitoa pantiin .kiehurnaan ja
joukkoon rikottiin munia niin paljon, kuinka hyvää juustoa kulIoinkin haluttiin.
Kun maito rupesi padassa toiselta reunalta kiehumaan, kaadettiin
halla sekointamatta,

sille kohda:lle piimaa.
sekaantui maitoon.

Siten se paremmin,

Piimari paljouden

kauja kie-

humisajan määräsi emännän kokemus jaetevyys.
Nähtävästi
on
sitä kuitenkin ,käytetty yleisesti noin 1/4 kokonaismäärästä.
Kun
sitten juustoaine oli juoksettunut,
tapahtui k,okoaminen.
Kauhalla
nostettiin se puhtaalle kankaalle, t1wska tätä pienikckkareista,
melkein jauhomaista
ainetta oli muuten mahdoton
käsiteldä.
Tämän
jälkeen

puserrettiin

kankaassa

oleva

juustoaine

kehään

ja painettiin

siksi, kunnes hera oli varmasti poissa.
Puserrus tapahtui joko käsin
tai 'laudan ja kiven avulla,
Sitten kangas poistettiin ja juusto paistettiin pannuun asetettuna ,I,eivinuunissa.
Pannuun pantiin joskus
voitakin, jotta juusto tulisi ruskeaksi,
Juustonkappaleita
on paikoin
paistettu hiilionkin päällä.
Onko
naisia juustoja, ei ole varmuutta.
Juustonkehiä

Olli eri suuruisia

hiilillä
jaerilaisesti

paistettu

myöskin

koristeituja.

kokoJos oli
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lähdettävä
kauas suuri.n kesteihin ja otettiin hyvin suuri juusto
mukaan, niin tavalliset juustokehät
eivät riittäneet,
vaan piti turvautua leipäkoriin.
Se kelpasi mainiosti muotiksi, ja siten saatiin
niin 'Suuri juusto, että se itse puhui majan varallisuudesta,
etevyydestä ja hyvanrahcoisuudesta.
Sääntönä muuten oli, ettei vieraisiin
lähdetty ilman vierasjuustoa.
kuitenkin ollut harvinaisempaa
juustoiksi
muualla

Piimäjuustojen
teko Tammelassa
on
kuin lyöppijuustojen
teko.
Muna-

niitä ei sanota Tammelassa,

niinkuin

Grotenfeltin

mukaan

Suomessa.

Kermadlisen viålin syönti oli harvinaista.
Yleisesti kerma otettiin
talteen voin valmistusta
varten ja piimä syötiin sellaisenaan.
Karjanhoitoa
koskevia taikoja oli tähän aikaan verraten paljon.
Muutamat
niista koskevat rnaitotaloucta.
ja maidonkasittelyä
läheisesti. Siihenkin aikaan oli jo kyllä ,karjanomistajia,
jotka eivät uskoneet noituuteen,
moni suorastaan häpesi noita typeriä temppuja,
joita puoskarit tekivät.
Taikauskoisia
kuitenkin oli hyvin runsaasti
ja monet tekivät noitatemppuja.
- Paastonaikana
,ja laskiaisyönä
noidat kävivät navetoissa ja koettivat saada .karjalle pahaa aikaan
leikkaamajla karvat pOlis lehmän hännän juu:resta, kiskornalla sarvet
pässiltä,
ottamalla
sorkat vasikan jaloista, leikkaamaalla
pukin
parran j.n.e.
joskus taikojen tekijä saatuaan
kirnunmannan
käteensä työnsi sen piahton ikkunasta
sisään samalla huutaen:
»Voi
mul'le ja piimä sulle!» taikka »Minun voi, sinun vesi!», luullen siten
tuottavansa
itselleen onnea.
Moni~ suojeluskeinoja
kaytettiin
noituutta vastaan.
Jos esimerkiksi sulatti kolme tulikivilaiskaä
kirnunpohjan
alle, niin eivät pahaatarkoittavat
caikatemput
vaikuttaneet mitään.
Vähintäin
kolme läiskää piti olla.
Parillinen
läiskieri luku taas ei saanut olla, sillä silloin taika ei tehonnut.
Lehmä
oli suojattu, jos jouluksi oli pistetty ikourallinen suolaa kynnyksen
alle.
tervaa
Näin
tönsä

Sairauksia vastaan luultiin tepsivän sen,ertä
tikulla pantiin
lehrnan suuhun pitkäperjantaiaamuna
ennen auringon nousua.
esim. eräs -isäntä Susikkaan kylästa oli komentanut
piikatyttekemään.

Keväällä

kun karja

laskettiin

laitumelle

suuriin

metsiin,

tehtiin
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myöskin monenlaisia temppuja, jotta 'karja säilyisi petoelaimilta ja
sairauksilta. Useiden taikojen luultiin myöskin vaikuttavan lehmien [ypsyyn.
Niinpä usein haettiinkiri velho taloon, kun uloslaskupäivä oli 'käsillä, ja hän teki taikojaan, usein polvillaan lantatunkiori päällä kyyköttäen.
Mutta ilman puoskariakio tultiin toimeen.
Eräs isäntäo.Ji kiertänyt kolme kertaa lehmänsä ympäri
Iakki kädessä, haravan ollessa lehmän edessä piikit maata vasten.
Sekin auttoi, jos pantiin sirppi navetan kynnyksen alle siksi aikaa,
kun lehmät tulivat ulos. Jotta eläimet osasivat tulla koti:n, tarvittiin myös erinäisiä taikoja. Senvuoksi eräskin isäntä vappuna
pani piikansa lehmälaumaa kiertämään ja samalla lehmänkelloa
soittamaan.
Tämä oli vanma keino. Toinen yhtä varma 'Oli se,
että leivinuunin eteen pani kiulun alassuin ja pohjan paalle suolaa.
Kun tämän suolan sitten antoi lehrnille, oli varmaa, 'että ne tulivat
illalla metsästä.
Uskovaiset eivät kuitenkaan harrastaneet tämäntapaisia temppuja. Halutessaan tuottaa lehrnalleen onnea jakoivat he rippileivän
sen kanssa.
Tä:mä tapahtui siten, että emänt~ käydessään PyhäHä Ehtoollisella otti pyhän leivän suustaan ja !kätki sen »nastuukiinsa» a~taakseen sen sitten lehmalieen.
Taikauskoa oli myöskin suuri varovaisuus maidon käsittelyssä.
Maitokamarissa ei saanut käydä kukaan muu kuin talon oma väki,
olipa joskus koko kamari yksinomaan emännän haUussa. Maitoa
ei myöskään vieraille näytetty.
Kun vieras Olli tulossa, niin peitettiin maito liinalla.
Ei karjaakaari halusta näytetty, sillä se 'blisi
voinut koitua sille vahingoksi.
Tästä vanhasta tavasta ehkä johtuu
sekin, että kun Mustilan meijeristikoulu alkoi bhettää maaseudulle
ensimmäisiä 11.S. lääninmeijerskoja, ei niillekään karjaa ,näytetty.
Emäntä koetti kaikin tavoin saada neuvonantajan pysymään vain
kahvikupin ääressä 'kamarissa. Mieluimmin halusi emäntä
saada
»fröökynan»
kääntymään jo portilta takaisin.
Tietoja

ovat antaneet

seuraavat

henkilöt:

Olga Heikkilä, synt. Lopella v. r863. Työskennellyt
vuotta.
Fredrik Rantala, syn t. r 8 51 Jokiläänissä.

Ojaisten Eskolassa 45

7
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Matilda Gustafsson, synt. Pontaan kylässä r855.
Intalan talon emäntä Portaan kylästä, synt. Toperiolla v. r866.
Heta Petteri, synt. v. r859 Hevoniemen kylässä ja hänen miehensä Kalle
Petteri.
Maria Kristiina Lähde, synt. v. r848 Myllykylän Jokelassa.
Simon Iita, syn.t. Lopella v. r 848. Ollut Myllykylässä 44 v.
Simon Trlta, synt. Myllykylässä v. r 854.
Lisäksi olen työssäni käyttänyt apuna G. Grotenfeltin tutkimusta:
»Vanhanaikainen .suomalainen unaitotalcus.»

Pellavan viljelys ja valmistus
Humppilan

pitäjän Murron kylässä viime vuosisadan
loppupuolella.

Kirj. maamiesopistolainen

Elias Syrjänen.

Vaikka Humppila ei kuulukaan varsinaiseen pellavanviljelysalueeseen, on sen viljelyshistoriassa kuitenkin pellavallakin vaatimaton sijansa.
Vielä viime vuosisadan keskivaiheilla »vapriikin
kankaat» kuuluivat harvinaisuuksiin.
Kotoista villaa ja pellavaa
käytettiin, ja siksi joka talossa olikin lammaskatras
ja pellavapelto.
.

.

Maan laatu.
»Pellava on vesiperä, ohra kasvaa kuivemmalla».
Pellavamaa
sai mieluimmin ol'la 'kovaperäinen mutta kostea. Hikevä nummihieta, vesihiekka, oli oivallinen pellavamaa. Multavilla mailla saatiin
pitkää pellavaa. Suolle ei sentään pellavaa kylvetty, eipä sinne silloin kylvetty vielä muutakaan vajaa.
Maan muokkaus.
P.ellava kylvettiin mielellään rukiin sänkeen. Siinä ei kasvanut
»roskaa».
Pellavaa varten se myöskin oli hyvässä voimassa, sillä
»sontaa ei pellava -kärsi». Rukiin sänki kynnettiin syksyllä sahroilla
ja aurallakin, jos talossa semmoinen oli. Kynnöksellä se sai olla talven pakkasen purtavana. Keväällä muokattiin ilveksellä. Pinta piti
saada erikoisen hienoksi.
Syvämuokkausta ei pidetty tarpeellisena.
Jos maassaoli kokkareita, käytettiin lataa ahkerasti .. Isommat kokkareet rikottiin kokkarnuijalla.
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Siemen.
Vanhan pellavansiernenen etevammyys tunnettiin hyvin. »Pellava kullaksi, ruis mulla'ksi. vuosien varrella. Siemeneri itävyyttä
koetettiin ripotcamalla muutamia. siemeniä kuuman peilin päälle.
Jos ne siinä »alkoivat tanssata», olivat ne hyviä itämään, mutta paikallaan palavat olivat kelvottomia.
Ostosiementakin joskus käytettiin ja silloin haettiin aina »Riikan pellavaa». Eräs kertojistani
oli kuuHut pikkupoikana puhuttavan myöskin »Räävdin siernenista»,
mikä osoittanee, että Virosta ja Latviasta on tänne siementä tuotu.
Kylvö.
»Kun on tuomi tuoksu vain en, kylväs poika pellavia!«
Tuomen
kukkimisaikana oli maa jo lämmennyt tarpeeksi, eikä halloja enää
ollut pelättävissä.
Jos kylväjä oli totujmatonceika voinut »siementä
määrätä kourastaan», otti hän »tavaUista sarkaa 1 5 pitkää askelta» ja
kylvi siihen kapan siemeniä. Siemen mullattiin puupiikkisella äkeellä
tai ladalla.
Ilvestä käytettäessä ajettiin sitä takaperin.
Hoito kylvön jälkeen.
Kun pellava oli noin 1/2 korttelin mittaista, lähetettiin ämmäväki
pellavamaalle katsomaan, oliko »roska päässyt voiton päälle». Pe1lavamaa ei tavallisesti pahentunut,
joten sitä sai mielin
määrin pe.
.
rata. Pellavan perkansta pidettiin talon kunnia-asiana, sillä sanottiin, että »laiskan miehen pellava kukkii keltaiselta» tarkoittaen
nähtävästi pillikkeitä, joita pellavamaahan aina tuppausi tulemaan.
Toisinaan akat peratessaan istuivat pellavamaalla. !koska »harneen
haju saa pellavat nousemaan».
Tässä yhteydessä voi myöskin mainita, että yleisesti vanhemmat
ihmiset vielä uskoivat olevan pellavalle eduksi, jos laskiaisyöna ennen
kukonlaulua meni takareellä mäkeä laskemaan ja laskiessaan huusi:
»Meidän pellavat syltää pitkiä, kylän pellavat kyynärää pitkiä, räätiköitä 'kun nurkanpäitä, nauriita kun lautasia .... » Tällaista rnel-
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lastusta pidettiin laskiaisyönä
vielä parikymmentä
vaikkein kukaan sen taikavoimaan
enää uskonut.

vuotta

sitten,

Sadon korjuu.
Pellava
katsottiin
korjuukypsäksi,
kun alimmat lehdet olivat
varisseet.
Aikaisemmin korjattuna
tuli pellava par,empaa, mutta sato
oli pieni ja siemen kelvotonta.
Pellava revittiin käsin pivoihin, jotka

Pellavia rohkitaan.
Valokuv. 1929 E. Aaltonen.

laitettiin ristikolle. Ristikkoori pantiin 10-20 pivoa.
Rilekaruohot
eroitettiin tarkoin repiessä.
Repirnisen jälkeen ei pellavia tavallisesti
riivitty (rohkittu) kohta, vaan kannettiin
pyöreään kasaan, kulkut
sisään päin. Kasa kapeni ylös, mennen päältä kokonaan umpeen.
Parin päivän kuluttua pellavat riivittiin.
Riivintuoli (rohkatuoli)
oli n. 2 rn. pitkä penkki,
suoritti kaksi vastakkain
sitomassa

~ .

pellavia

johon riivinrauta oli kiinnitetty.
Riipimisen
istuvaa miestä ja tavallisesti oli nainen vielä

liotuspivoihin.
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Kun kylässä
ei ole yhtään järveä, vietiin pellavat likoamaan
ruoppakuoppiin,
talvella mudan ajossa syntyneisiin
lamrnikkoihin
tai Punkalaitumenjoen
lahdelmiin.
Liko valmistettiin
asettamalla
muutamia puita pohjaan pystyyn estämään pellavia kulkemasta omia
teitaan. Näitä vastaan ladottiin pellavapivot
riviin kats.omalla samalla, ettei pellavat tulleet niin paksuun, että alimmat olisivat ottaneet pohjaan kiinni.
Lion päälle asetettiin poikittain riukuja ja riukujen päälle ristiin vahvempia malkoja siksi, kunnes pellavat painuivat kokonaan veden alle. Parin kolmen päivän perästä käytiin likoa
tarkastamassa,
olisiko mahdollisesti pellavia jostakin noussut
päälle, jolloin ne painoja lisäämälrlä oli upotettava
takaisin.
Pellavia

pidettiin

liossa siksi, kunnes ne alkoivat

hyvin

veden

»lahtea»;

tavallisesti siihen kului n. 3 viikkoa.
Liko hajoitettiin
nostamalla
ensin painot pois ja naaraamalla
pellavapivot
vääräpäällä
puukonkulla rannalle.

Huolellinen

saan, joten. hän tiesi tarkoin,
naara tuksi.

mies luki pellavapivot

likoon

pannes-

milloin oli saanut kaikki pellavansa

ylös

Liotetut pellavat levitettiin
kedolle ohueen kerrokseen
kuivamaan.
Kedossa ne saivat olla siksi, kunnes »luut hyvin lähtivät».
Sen jälkeen ne koottiin kimppuihin
ja vietiin »saunanporstuaan.
tai
muuhun sopivaan paikkaan odottamaan
sopivaa Ioukutusaikaa.
Kulkut .koortiin riivintuolin
alta ja levitettiin luvan lattialle tai
saunan parveen kuivamaan.
Mieluummin vanutettiin siemeniä kulkuissa kevääseen asti, .jos oli tilaisuutta kulkkujen pitkäaikaiseen
säiVihantia kulkkuja tällä tavalla vielä tuletettiin. Kul(puitiin) sitten varstoilla ja viskattiin kuten vilja.
Ketopellavia valmistettaessa ei käytetty ollenkaan liottamista, ei
edes riipimista, vaan revityt pellavat sidottiin parittain
sitomiin, ja
nostettiin aidalle kuivumaan.
Harvemmin
laitettiin
erikoisia haasioita pellavan kuivaamista
varten.
Kun pellavat olivat aidalla ai-

lyttämiseen.
kut tapettiin

kansa kuivuneet,
varret levitettiin
kuin liottarnalla,

vietiin ne riiheen, jossa ne kuivattiin,
tapettiin ja
ketoon.Tällä
tavoin saatiin tummempaapellavaa
eikä se laadulleenkaan
ollut saman arvoista, mutta

näin saatua siementä pidettiin vähan
siitä, ettäirtaimet
kulkut kuivattaessa

parempana.
Se ehkä
helposti homettuivat.

johtui

.

,
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Pellavien loukuttaminen .•
Ennen loukuttamista pellavat kuivattiin riihessä tai saunassa.
Loukuttaminen toimitettiin riihen tai saunan edessä. Loukuttarnaan
ryhdyttiin syyskiireiden ohimentyä.
Yleinen tapa oli, että loukuttaminen aloitettiin ennen kuin ihmiset olivat nousseet ylös.
»Kimppu ennen kukon laulua», oli
kunnon miehen määrä.
»Laiskan miehen riihi jäahtyy», mutta
ahkera »loukulla lapset herättää».
Loukuttaminen tapahtui seuraavaan tapaan:
Loukuttaja otti
kouran täyden pellavia, jotka hän loukun »veitser» alla murti Iiienoksi.
Tällaista kourallista sanottiin loukutettuna sormaukseksi.
Kimppuun laskettiin 20 sorrnausta ja lisäksi käytettiin ylimääräinen
sorrnaus siteeksi. Kymmenen kimppua päivässä 'Oli hyvä saavutus.
- Paikkakunnalla oli muutamia vaareja, jotka kulkivat talosta taloon pellavia loukuttamassa. He viettivät yönsä riihessä ja alkoivat
työnsä herättyään.
Jos syysyö oli kirkas, ottivat he »Otavan sakaroista vaaria» ja määräsivät siten ajan kulun. Erikoisesti mainitaan
heistä Keko-Jussi, joka kesäisin kuokki korpia. Hän oli niin mielistynyt .kahvinjuontiin, että loukutti pellava ruokapalkalla, kun
vain talossa muistettiin antaa usein kahvia.
Pellavien lihtaaminen.
Lihtaaminen oli naisväen asia. Kun pellavat olivat tulleet loukutetuiksi, laittoi naisväki saunan lämpiämään, pellavat hajoitettiin
parveen sorrnaus paikkaansa ja sauna lärnmitettiin hyvin. Seuraavana päåvänä ta'lon kaikki naisväki haki riihikrotit ylleen. Vieläpä
naapuristakiri saatiin apua.
Päinvastoin kuin loukuttaminen, joka
oli aikaisen aamun työtä, alkoi lihtaaminen useimmin iltapäivällä
ja jatkui myöhäiseen iltaan.
Lihtasauna oli juhlapäivä.
Kun lihtaajien joukossa oli nuoria
tyttöjä ja mieliala muutenkin tahdottiin pitää hilpeänä, tuli tavallisesti lihtasaunaari illalla nuoria poikia kimpunsitojiksi.
Kullakin
pojalla oli lihtaajien joukossa oma suojattinsa, jota hän kaikin kei-
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Pellavan lihtaus riihessä.
Valokuv. 1929 E. Aaltonen.

noin koetti auttaa.
.Parvesta kävivät he toisten harmiksi valikoimassa parhaat
ja pienimmät sormaukset ja kimppuja lukiessaan
saattoivat harjoittaa suoranaista ilkivaltaakiri.
Lihdatut pellavat
sidottiin kimppuihin kuten loukutetutkin,
mutta kahdenkerran
käännettynä.
Kimpunlu-kijat käänsivät sisälle muutamia sorrnauksia neljankerran, joten ne päältä katsoen naybtivat kahdelta sormaukselta. Saunan pesässä keitettiin joskus kahviakin, jota annettiin .kimpun lukijoille mukista.
. Lihtaarninen oli epäterveellistä työtä, ja toisinaan naiset seuraavana päivänä sairastelivat.
Niille annettiin sitten vähän viinaa,
-etta »tornut menis kurkusta alas».
Pellavien häkyläiminen.
Lihdatut pellavat hakyloitiin, jotta saataisiin ihot ja rohtimet
erilleen. Häkylöimisen suoritti tavallisesti joku vanha mummo ja

r
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usein 'hakylöitiin
pellavia vain sitä mukaan kuin nuta tarvit-tiin.
Hakyla 'kiinnitettiin
johonkin penkkiin vanhoilla
veitsillä, ja häkylöitsijä vielä voi tukea sitä toisella kädellään.
hommissa hakylöissä oli kaksi piikkirautaa.
joista toisessa piikit 'Olivat ha'fVemmassa,
toisessa tiheammässa.
Täten voitiin pellavat rouhia ensin harvemmassa
piikkirivissä
ja sitten tarkistaa
tiheämmassa
(tihummassa).
Täten saatiin kahta lajia rohtimia: latviaisia, jotka olivat
pia ja. karkeampia,
ja ihorohtimia,
jatka 'Olivat hienompia
laatu lähenteli jo huonompia ihoja,

huonomja joiden

Ihoja laitettiin
20 sorrnausta
sykyrään,
joten pellavakimpusta
. tuli sykyräihoja .. Sykyrä taivutettiin
keskeltä ja kierrettiin köyden
tapaan.
Rohtirnet
puristettiin
karttakeppiä
muistuttavalla
tikulla kerked,-"i,

jolloin

niistä

myöskin

varisivat

viimeiset

päistäreet.

kierrettiin
valmiiksi
tuteiksi ja laitettiin pitkämäiseen
josta ikehrääjä niitä sai ottaa tarpeen vaatiessa.

Ne

koppaan,

Kehrättäväksi
kelpasivat ihot sellaisinaan.
Mutta jos niistä valmistettiin vanetta, jota käytettiin rukin nyöreinä, säkin siteinä, koipien ja tallukkain neulomiseen, täytyi ihoa harjata.
Harjaamalla
kuidut paremmin selkenivät.
Joskus harjattiin kehrättäviäkin
ihoja, nim, silloin, kun niitä käytettiin
nelleen valmistamiseen.
Neile oli [ujinta lankaa, mitä peblavista voitiin saada.
Lankoja

ja kankaita.

»Ja rukit ne surrasi sur sur sur j.n.e.»
talojen pirteissä naisväki istui ahkerasti

Talven pitkinä puhteina
rukkinsa
ääressä.
Lan-

kaa valmistui ihoista ja rohtimista,
Ja joululta kun alkoivat
viikot ja läpileivät»,
tuotiin tupaan kangaspuut
jatkamaan
jien työtä.
Monta
vaikenemaan.
Ihoista

kaunista

valmistettiin

kangaspakkaa

liinaa,

valmistui

varttia, ja atsnnaa,

tehtiin karkearnpia
kankaita, varsinkin rohtimista,
vaatteita.
Latviaisista
saatiin rokanlointa.
Tytöt

'Opetettiin

jo nuorina

kehräämään

»harkäkehraä-

kevänhangelle
Rchtimista

taas

josta tehtiin

työ-

ja kutomaan.

Naisten
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kätevyyttä arvosteltiin sen mukaan, kuinka monta kyynärää hän
kuroi aivinaista päivässä. »Menee miehelle, eikä saa pellavista paitaa ylleen», se oli 'ankara arvostelu, jota ei isoimmankaan talon tyttö
halunnut osakseen saada.
Palvelijain palkkaukseen kuului melkein aina pellavakangasta.
Unhoon jo jää tapa, ennen paljon käytetty, että palvelustyttö antoi rengille rohtimisen housukankaan palkaksi kesaisestä viikatteen
hiornisesta.
Edelläolevia

asioita on allekirjoittaneelle

kercoilleet

seuraavat

henkilöt:

Kustaa
Setälä,
torppari, syntynyt v. i843, Murron Ali-jaakkolassa.
Tunnettu etevänä tuohiteosten valmistajana.
Omaa varsin paljon vanhoja tapoja ja uskoo vankasti rn.rn. noituuteen.
M a .r i a S u v i tie, torpparin leski, syntynyt v. 1851 Metsämaalla Majanojan Hakalassa.
,Ei ole 'käynyt rnitaan koulua ,ja on niin vanhoillinen, ettei
millään ehdolla luovuta museoon ornistarniaan vanhoja esirieita, sillä "kyllä niitä
vielä tarvitaan".
E e v a-S t iin a K a n k a r e-S j ö m a n, puusepän leski, synt. 1853 Murron Yli-Jaakkolassa, kuollut v. 1929 Murrolla.
Kertoili paljon kotoisia muis.ojaan m.m. .pellavien valmistusta.

Teurastustavat
Tammelan

pitäjän Hykkilän
Kirj. maamiesopistol.

kylässä 1870-188o-luvulla.
Armas Huttunen.

»Kolme on 'kovaa päivää: supun survorninen,
lukuset ja sikolahti», sanottiin Tammelan
Hykkilässäkin
187o-8o-luvuilla,
jolloin sikalahti toimitettiin
siellä vanhanaikuiselta
tavalla.
Seuraava,
muistitietoihin
perustuva kuvaus teurastustavoista
osoittanee,
että
sananlasku

puhui

totta.

Teurastusaika.
Syksyllä

mi'kkelinpäivän

tienoissa

pantiin

merkille,

mitkä

eläi-

mistä pidettäisiin
talven yli ja mitkä taas teurastettaisiin.
Teurastettavaksi
aiottuja eläimiä alebtiin tämän valinnan jälkeen ruokkia
entistä paremmin, siHä 2-2 'l, kk. kestävän lihctusajan
jälkeen ne
joutuivat lahdattaviksi.
Varsinainen
teurastusaika
tuli siis olemaan
marraskuun
viimeisillä ja joulukuun ensimmäisillä
viikoilla, jolloin
ilmatkiri

jo olivat

riittävän

kylmät

Iihojen säilyttämiseksi.

T eurastulesesta yleensä.
Asetusta siitä, että eläin tulee ennen pistämistä sopivalla tavalla
tainnuttaa,
ei koko viime vuosisadalla
ojlut, eikä tällaista
tapaa
ollenkaan tunnettu.
Tähän aikaan teurastettavaa
eläintä pistettiin
ilman muuta puukolla kurkkuun,
ja niin sai eläin miesten picelemänä rimpuilla kuolemaa tehdessään siksi kunnes oli verenvuotoon
kuollut.
Näin menetel'len saatiin tietenkin veri tarkoin
eläin tunnossaan ollen väänteli ja niin auttoi liikkeillään

pois, koska
veren tyh-
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vuotamista. Kun lihoihin jäi siis mahdollisimman vähän verta,
oli niiden säilyvaisyys vastaavasti parempi kuin mitä se on tainnuttamista hyväksi käyttäen.
Teurastustyö oli tapana tehdä puhteen aikana ja saada jo suurukseksi valmiiksi. Niinpä oltiinkiri teurastuspäivän aamuna tava'[lista valppaampia y'losnousemisessakin. Puukot ja kirveet terotettiin valmiiksi. Katsottiin, että tarvittavat köydet olivat saatavilla; ja jos oli kysymyksessä nauta eläimen teurastus, tuotiin vielä
olkia ja reki tupaan.
jun

Sianteurastus.

Sika pistettiin karsinassaan, korvennettiin ja kaltattiin ulkona,
avattiin ja paloitettiin tuvassa. Työ tapahtui seuraavaan tapaan:
Kun oli ensin kirveen avulla purettu karsina-aitaa matalammaksi, nostettiin sinne ensimäiseksi suurenpuoleinen saavi eli tiinu
ja asetettiin se 'kumolleen. Nyt kavuttiin 3~4 miehen voimalla
karsinaan. Yhdellä miehistä oli mukanaan ohjasnuoran paksuinen
ja rengaspäinen, erikoisesti tätä varten hankittu naru, jonka hän
surmansilmukkana heitti sian kaulaan.
Samassa kun yksi miehistä sai sorkasta kiinni, nykäisi narua hoiteleva mies silmukan kirealle, Sama'lla hetkellä täytyi toistenkin miesten tarrautua sikaan
kiinni, vielä vapaana rirnpuileviin sorkkiin, ja nyt nostettiin sika
neljän miehen voimana kumo'llaan olevan saavin päälle. Se miehistä, jolka kuristi sikaa, kiepaisi nyt narunsa vielä sian kärsän ympä1rililekireälle, niin ettei sika voinut enää hengittää eikä kiljua.
Sitä pidettiin nyt saavin päällä siten, entä sen pää roikkui reunan
ulkopuolella, ja siinä toimitettiin pistaminen. Pisto tapahtui kurkkuun, puukon terä asetettiin pitkin kurkkua.
Kun oli pistetty ja
viilletty pitkittäinen haava, käännettiin terää poikkipain, jotta valtimot varmemmin menivät poikki. Pisto kuului miehistä varrnimmalle, tavallisesti isännälle, sjlla »emattimen» vahingoittarnista tiedettiin varoa. Veriastiaa oli tavallisesti hämmentämässä joku naisista (kovaluontoisin),
Tarvittiinpa vielä tulennäyttäjäkin.
Kuului asiaan, että verenhämmennys tapahtui koko ajan oikeaan kä-
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teen eli myötäpäivään,
vaikka ei kuvattuna aikana enaa oltukaari
varsin taikauskoisia, mutta niin kuitenkin oli määrä tehda. Hammentamiseen käytettiin koivunvarvuista tehtyä vispilaä,

Kertojain sanojen mukaan oltiin silloin verenotossa ''liian yksinkertaisia. Ei huomattu käyttää, niinkuin nykyisin, pienempää kippoa eli kauhaa, jolla olisi saanut, se kun olisi sopinut hyvin eläimen alle, veren talteen ilman, että eläintä olisi tarvinnut nostaa
minkaanlaisen korokkeen pää'11e, vaan sjlloin otettiin veri suorastaan yhteen isompaan astiaan, ja juuri sitä varten rkäytettiir: cuollaista suurenpuoleista saavia sian alla. Tällä menettelytavalla voisi
kuitenkin ajatella olleeri oma etunsa. Kun nim. eläin pistettiin
ilmanedelläkäypää
tainnuttamista ja ehkä tehtiin pistohaava liian
suureksi, niin tuli haavasta verta siksi runsaasti lyhyessä ajassa,
ettei sitä olisi pienempää astiaa käyttäen ennätetty talteen saadakaan.
Kun veri oli juoksutettu saaviin, vedettiin sika karsinasta ulos
korvennettavaksi.
Tämä tapahtui seuraavasti:
Ladottiin hyviä
kuivia halkoja ristikelle n. 1/2 m. korkeaksi kasaksi. Halot sytytettiin altapäin
ja sen jälkeen nostettiin halkojen päälle vanha,
peltotyöhön enää kelpaamaton risukarhi. Karhista lyötiin sitä ennen
keskimmäiset piikit pois, jotta se hyvin sijoittui halkojen päälle. Karhia kannattivG\!t pystyssä sen reunoille jätetyt piikit. Sika nostettiin nyt karhin päälle ja 2 miestä rupesi sitä siinä kääntelemään
ja kierittelemään, tulen nuollessa karhin puiden lomitse sian pintaa ja kärventäessä karvan sitä mukaa kuin sikaa ennatettiin käantää. Viimeiseksi korvennetxiin sian sorkat ja poistettiin kynnet
sormin nykäisemällä.
Sika nostettiin reelle, jossa se .haaleaa
tai kylmää vettä käyttäen puukoilla kaltattiin noesta ja liasta puhtaaksi.
Siitä huolimatta, että sika oli korventamisesta kovasti
mustunut, saatiin sen pinta kalttauksella koko laiila valkoiseksi.
Korventamaila ei saatu kuitenkaan karvaa yhtä tarkoin poistetuksi kuin nykyisin kuumaa vettä käyttämällä, vaan jäi jaljelie
pitempi ja kova sänki.
Kalttauksen jälkeen vietiin sika joko reessä tai. kantaen tupaan.
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Siankorventaminen

risuäkeen

päällä.")

Täällä se asetettiin z m rinnakkain olevan penkin päälle poikittain ja siinä toimitettiin sekä avaus että paloittelu. Ensimmäiseksi
katkaistiin sorkat poikki ja pistettiin ne selälleen käännetyn sianruhon kylkien a'llle, jotta se pysyisi tukevasti sdällään.
Kierrettiin
puukolla perasuoli irti ja vedettiin maha auki sekä orettiin suolineen pois. Sitten avattiin rintapuoli ja poistettiin muut sisukset. Seuraava työ oli paloittelu, Ensin leikattiin pää irti. Sitten
lyötiin ruhon seljällään 'ollessa kirveellä sisäpuolelta kylkiluut
poikki, kahta puolta selkärangan, niin että »sianselka» jäi noin
4"-5" leveäksi kappaleeksi.
Kun luut oli poikki, viillettiin srlavan kohta puukolla halki ja niin Olli»sianselkä» irti. Ruho oli nyt
paloteltu seuraaviin osiin: pää, sorkat, 2 puolikasta eli liik'kiä ja
sianselkä. Enempää ei nyt pa'loiteltukaan, vaan vietiin lihat sellaisinaan aittaan jäähtymään.
1) Kaikki kolme kuvaa piirtänyt
tinen.

kirjoittajan

luonnoksista

hra Niilo Lah-
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Kun Iihat olivat saaneet puoli vuorokautta tai kokonaisen vuorokaudenkin jäähtyä, toimitettiin suolaus. Lämpöisenä ollessa ei
sitä tehty, koska suola silloin olisi sulanut liian äkkiä, eikä työstä
olisi ollut vastaavaa hyötyä.
Jos taas lihat saivat liiaksi jäähtyä
ennen suolausta, ei suola olisi ollenkaan sulanut. Niinpä aina tarkoin harkittiin, millä hetkellä suolaus olisi paras toimittaa.
Suolattaessa suuremmat lihapalat pienennettiin, pantiin kappale 'kerrallaan tiinuun ja ripoteltiin suolaa päälle. Keitettyä suolavettä ei
silloin lihoible käytetty.
Naisväelle
kuului aina suolien y.m. sisälmysten talteenotto.
Suolet käännettiin ja huuhdottiin tuvassa heti teurastuslämpimina,
jolloin kaantaminen kävi .vaivattomasti.
Lattialle oli sitä ennen
tuotu olkia, ettei se pahasti likaantunut.
Sitä tai niitä naisista,
jotka kääntämisen toimittivat, kutsuttiin leikillä paskalahtareiksi.
Ohuemmat suolet, joista valmistettiin makkaroita, liotettiin kään,tämisen ja ensimäisen huuhtelun jälkeen useassa vedessä ja useampina päivinä, tiinuun pantuina ja kylmään suojaan vietyinä. Paksummat suolet taas säilytettiin kääritämisen jälkeen kevääseen
saakka jossakin kylmässä, koirilta ja rotilra suojatussa paikassa ja
keitettiin ne kevään tulden saippuaksi. Rasvainen mahapaita y.m.
suolistoa ympäröivät rasvat nypittiin irti ja keitettiin nekin saippuaksi. Varsinainen sianihra otettiin taas talteen siten, että kaikki
mitä sitä saatiin, puristettiin yhteen kasaan Iitteaksi ihrakakuksi ja
seu reunat ornmeltiin villalangalla kiinni, ettei se päässyt ha'lkeilemaan, vaan pysyi sellaisena, millaiseksi oli tehty. Kuului asiaan,
että ompeleminen toimitettiin nimenomaan villalanga'lla, joka ollen
taipuisaa ja venyvää ei rikkonut kakun reunoja. Näin saatu ihrakak'ku säilytettiin sitten aitassa. Kun milloin rasvattiin joko rattaitatai
saappaita, niin silloin käytiin kakusta varovasti leikkaamassa tarkoitukseen tarvittava pala.
Nautaeläinten

teurastus.

Nautaelaimeltä ei hengenotto ollut niinkään' pelättyä ja työlästä hommaa kuin mitä se oli sialta, paitsi milloin oli kysymyksessä
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jonkun suuren ja vihaisen sonnin teurastus. Lyömäasetta, kirvestä
t.m.s., ei nytkään käytetty muuta kuin lihojen paloittelussa. Niinkuin jo mainittiin, kuului alkuvalrnistuksiin reen ja olkien tuominen
tupaan keskelie lattiaa.
Sitten talutettiin teurastettava eläin reen
viereen, asetettiin 'köydensilmukat jalkoihin, ja kun nyt monen
miehen voimalla köysistä nyhtäistiin jalat alta pois, niin kaatui eläin
rornahtaen takana olevan reen päälle.
Rekeä käytettiin tässäkin
pääasiassa sitä varten, että sen ollessa korckkeena eläimen alla saa-

..

Lehmänteurastus

tuvassa.

taisun veri otetuksi isompaankiri astiaan. Kun eläin tassa joutui
olemaan pää riipuksissareen 'laidan ulkopuolella, auttoi se veren
tarkempaan vuotamaan.
Kun eläin oli kaadettu rekeen, kiepaistiin äkkiä jaloissa kiinni olevat köydet rekeen kiinni ja edelleen
kierrettiin köydet eläimen ympäri toiselle puolelle rekeä. Samalla
kun toiset miehet kiristivät köysiä, ettei eläin päässyt reestä pois
putoamaan, toimitti yksi miehistä pistämisen, samoin kuin sian teurastuksessakin. Kun näin oli saatu veri ja henki pois, toimitettiin
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nahan nylkerninen kokonaisuudessaan reen pää'llä, eikä siis nostettu takajaloistaan Otteen riippumaan niinkuin nykyään tehdään.
Ensin nyljettiin pää ja sorkat, sitten viillettiin nahka halki pitkin
pituuttaan vatsan, rinnan ja kaulan alta, edelleen irroitettiin nahka
kyljiltä ja viimeiseksi selästä. Selkää nyljettäessä käännettiin eläin
kyljeltä toiselle, kunnes nahka oli kokonaan irti. Sorkan pitelijoina
oli osa miehistä tai kuului se pikkupojille.
Myöskin avaus ja sisälmysten poistaminen tapahtui tässä reen päällä. Sisälmykset olikin eläimen selällään ollen 'helppo poistaa, mutta ei siinä tullut niin
puhdasta työtä kuin eläimen orressamikkuessa.
Avaus ja suolien
poistaminen oli näin menetellen helppo tehdä siitä syystä, etteivät
maha ja suolet olleet avatessa liikaa painamassa. eivätkä ennen aIkaansa pois valumassa.
Ruho pantiin nyt tavallisesti keskeltå poikki ja vietiin aiuaan.
Kun lihat olivat jäähtyneet, paloiteltiin ja suolattiin ne tiinuihin.
Suolien suhteen menetoltiin samoin kuin siankiri teurastuksessa.
Paskamaha huuhdottiin ja liotettiin monessa vedessä ja valmistettiin
sylty'ksi.
Nahka vietiin kuivumaan vintille tai johonkin muuhun kylmään
suojaan orrelle levitettyna.
Liepeisiin pistettiin tikut estämään
niitä kuivuessa uypistymästä.
Nahka sitten valmistettiin kotona
n.s. anturanahaksi.
Karvarikin oli Ikyllä pitäjässä, mutta hänelle
vietiin vadrnistettavaksi vain päällis- ja mustat nahat.
Anturanahan
valmistus tapahtui seuraavasti:
Vuota pantiin likaamaan kalkista
ja tuhkasta tehtyyn Iipeaan. Kun se oli niin 'kauan lionnut, että
karva alkoi lähteä irti, otettiin se pois lipeästä rja vietiin jarvenran~aan tai kaivolle, ellei Järveä lähellä ollut. Siellä lykättiin karva
tylsäl'lä rautalapiolla pois ja pestiin nahasta siihen 'kiinni tarttunut
kalkki.
Tämän jälkeen laitettiin nahka parkkiin.
Tuotiin suuri
tiinu tuvan nurkkaan.
Siihen pantiin pohjalle kuivattua pajun
parkkia. (Milloin ei tullut paJjun par'kkia kesällä otetuksi, niin si'1loin käytiin kaatamassa pajuja talvella. Lammitettiin sauna ja vietiin pajut sinne !lämpenemään, että kuori irtautuisi.
Puhdetöinä
sitten saunan lämpimässä kiskottiin 'kuori irti.
Tämä oli yksi
8

f
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hauskimpia

puhdetöitä.

mainitsi

.kertoja.)

Parkkien

päälle

levitet-

tiin nyt vuota - Itai tavallisesti niitä oli useampia - ja vetta kaadettiin päälle,
Parkkia lisättiin välillä, jos tarve vaati.
Kun vuodat
olivat

olleet jonkun

aikaa parkissa

ja turvonneet,

niin ne pyrkivät

kohoamaan
ja pursumaan
tiinun laitojen yli.
Nyt kuului pikkupoikien ja tyttöjen mieluisiin tehtäviin jaloin päällä hyppien painella tuota 'hyllyaväa
vuotakasaa
pienemmäksi,
sillä mitaan erikoista painoa ei vuotien päälle laitettu.
Kun vuodat olivat noin 3
kk. parkissa, olivat ne silloin kypsät otettavaksi
kuivumaan.
Näin
valmistettu
anturanahka
ei tosin ollut sen veroista kuin karvarin
valmistama,
mutta talon omiin' tarpeisiin se oli kyllin hyvää.

Lampaat
teurastettiin
tuvassa.
Ne pistettiin penkin päällä ja nyljettiin sekä
avattiin orressa.
Suolet valmistettiin
makkaroiksi.
Rasvat käytettiin kynttilöiksi
ja voiteiksi.
Nahat pehmitettiin
tavallisesti kotona.
Se tapahtui vanhalla .kaljalla n.s. kaljannostilla, jolla nahat
kasteltiin Iihapuolelta.
Kastelun jälkeen nahat käärittiin
kasaan,
villapuoli päällepäin
ja tällaiset kääröt pantiin tuvan nurkassa säi-

Iytettavaan pärekoppaan.

Silloin tällöin kasteltiin nahat aina uudelleen ja taas 'käarittiin
kasaan ja pistettiin
koppaan.
Tällaista
menettelyä jatkettiin, 'kunnes nahka oli kyllin pehmeä.
Kun vielä

nahka kuivattiin

ja villapuoli

harjattiin,

oli se valmis kaytettävaksi.

Vasikan
lihaa ei silloin osattu pitää minkäänlaisessa
arvossa.
Kun
lehmä
poiki, eikä vasikasta tahdottu elonomaa kasvattaa, ei sitä kauempaa
e1ätetty, vaan .teurastettiin tavallisesti heti, kun karva oli kuivunut,
että nylkemisen saattoi hyvin toimittaa.
Lihat heitettiin mäelle
koirien
syötäväksi.
Tällaiset
koirien'
herkkupalat
houkuttelivat usein susiakin tulemaan öiseen aikaan ,haaskan jälkiä tarkastelemaan

ja kylän

koiria

hätyyttämään.
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Teurastustuotteiden
Sian, lampaan
kaita makkaroita.

valmistus makkaroiksi

y.m.

ja nautaelainterrkin
suolista valmistettiin
maukNäitä tehtiin Hykkilässä
kahdenkin1aisia,
nim,

verimakkaroita

ja ryynimakkaroita.
Verimakkaroita
varten tehtiin taikina verestä ja ruisjauhoista
ja joukkoon pantiin suolaa ja
rasvaa.
Tähän
käytettiin
erikoisesti käsikivillä
jauhettuja
rouvia
jauhoja.
Puhdistetut
ja moneen kertaan 'liotetut suolet täytettiin
nyt täMä taikirialla (työ oli taitoa ja näppäryyttä
kysyvää) ja pantiin uuniin ruisolkien pää'lle paistumaan.
Mitä ei kerralla
syöty,
ne lämmitettiin
aina uudelleen ennenkuin pöytään tuotiin.
Pikkupojat

odottivat

aina

vesi suussa sitä hetkeä,

jolloin

pais-

tetut makkarat otettaisiin uunista pois. Sillä oli tava1lista, että jotkut rnakkaroista
halkesivat
uunissa, varsinkin
jos sattuivat
joutumaan kosketukseen kuuman arinan kanssa, jolloin makkaran
sisusta
pursui ulos ja kuivi arinakiven päälle.
Kun nyt makkarat oli otettu
uunista, menivät pikkupojat
suurella riemulla uuniin sisälle syömään näitä kuivuneita purkiaisia, taikinapaloja.
Ryynimakkarat

valmistettiin

siten,

että

ohraryynit

keitettiin

ensin padassa kypsiksi ja näinä täytettiin
suolet panemalja
rasvaa
ja suolaa höysteeksi.
Nekin paistettiin
uunissa ja syötiin lämpöisma,
Paskamaha puhdistettiin
ja Iiotettiin.
Sen jälkeen [eikeltiin viipaleiksi, keitettiin ja suolattiin, näin siitä saatiin maukasta syIttyä .
. Siansorkat syötiinlaskiaisena
papuruoan
kanssa.
Maksa, keuhkot ja sydän va'lmstettiin n.s. pylsyksi, niitä kutsuttiinkin
sentähden
pylsynkaluiksi.
Pylsyksi valmistettiin myöskin
päistä ja sorkista kaivettu liha. Pylsynkalut
keitettiin ensin padassa
pehmeäksi, sitten ne nostettiin padasta puiseen kaukaloon,
jossa ne
hakattiin hienoksi kirveellä ja muhennos suolattiin.
Suolatnina syötiin tätä sellaisenaan
Verta

käytettiin

ja olikin
ruoaksi,

se erinomaista
paitsi

leivän

mak'karoina,

minä, jota hyvin yleisesti valmistetaan

särpimeksi.

myöskin

verimäm-

vielä nykypäivinakin,
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Hevosen

tappo,

I 870~luvulla oli Tammelassa eräs hevosnylkyriksi
kutsuttu mies,
jonka tehräväksi hevosen hengiltä otto ja nylkeminen jätettiin, koska
sitä työtä pidettiin niin ilkeänä, etteivät siihen talon omat miehet
ollenkaan ruvenneet. Tällä hevosnylkyrillä oli 'laaja piirinsä, jonka
alueella hän tappamisen toimitti. Hän oli aina »kierron päallä»,
kulkien sekä Jokilääninettä
Somerolla ja Tammelassa.
Mies oli
raaka luonteeltaan, niinkuin saattaa arvatakin, ja lisä'ksi kauhean
siivoton. Ei muuttanut vaatteita sen paremmin sunnuntaina kuin ar-

Hevosnylkyri

taluttaa

pistettyä

hevosta.

kenakaan, vaan aina olivat yllä samat verentahraamat roikkcet. Hevosta tappaessaan ei .tämä mies apua tarvinnut, vaan .toirnitti hän
tehtävänsä aivan omissa oloissaan. Hän talutti ensin hevosen tallista
ulos, otti toisella kädellä suitsista kiinni ja toisella työnsi puukkonsa hevosen kurkkuun.
Sen tehtyään talutteli hevosta perässään
pientä kierrosta tehden, kunnes hevonen verenvuodon heikontamana
lopulta kaatui.
Sillä pailkalla, mihin hevonen tuupertui, hän sen
nylki ja jätti raadon talonmiesten korjattavaksi.
Kun hevosnylky-
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riltä ihmetellen kysyttiin, kuinka hevonen niin vain antaa kurkkuunsa pistää, ettei sitä tarvitse kiinnikään sitoa, tuumaili nylkyri:
»Eihän se muuta kuin työntää vaan kurkkuaan puukon terää vasten, kun sen 'kärjellä kurkun alta kurittaa».
Nylkyrin tapana oli
sanoa kovasti verta vuotavaa hevosta talutellessaan:
»Niin tulee
,kuin saapasvartta», tarkoittaen sillä veren 'Virtaamista.
Edelläolevaa selostusta varten olen cietoja saanut Hykikilan kylän Jussilan
talon rvaruhalta isannaltä Vihtor i jussilalta ja hänen ve~jekään Nikolai JussiIalra. Vilitori jussila on 79-vuotias ja hänen veljensä 66-vuotias.
Molemmat
syntyneet ja 'kasvaneet Hykkilän 'kylassa. Kouluja eivät ikercojat ole käynee!
muuta kuin rippikoulun,
Molemmat ovat Iukutaitoisia,
mutta eivät ole tätä
taitoaan
sanortavamrnin
'käy·t,täneet. MatkustelIeet:he
eivät myöskään ole,
paitsi minkä nuorina miehinä ollessaan
Turussa
ja Hämeenlinnassa,
kun
ikävivat ro'htirnia ja parrUlja torille viemässä.

Piirteitä entisaikojen elämäntaistelusta
vanhassa Jokiläänissä.
Vanhojen muistiinpanojen
mukaan
kirjo ]. E. Hyötyniemi.
Kaukana

Pohjolan

perillä

asettaa

ympäröivä

tyisessä määrässä rajoituksia kaiken edistyksen
on
tarkoituksenamme
esittää eräitä piirteitä

luonto

aivan

eri-

tielle.
Seuraavassa
siitä »elämantaiste-

lusta», jota sen ankaruus Lounais-Hameenkiri
alueella on aiheuttanut ja jonka alaisena niin aineellinen kuin henkinenkiri
viljely on
täällä saanut kehittyä.
Tietolahteenamme
ovat
etupäässä
sisältyvät
vanhat muistiinpanot,
jotka

Jokioisten ikil1konarkistoon
'koskevat lähinnä
sanottua

seurakuntaa
ja siihen kulmakuntana
kuulunutta
Humppilaa
ynnä
Perttulan
kappelia.
Kiinnostavaa
olisi seurata tämän elämäntaistelun
esiintymistä
mahdollisimman
kauas ajassa taaksepäin.
Mutta kansamme historian monilta kohtalokkaimmilta
ja vaikeimrnilta
ajoilta on LounaisHämeen osalta yleensäkin lähdetietoja
verraten vähän.
Niiltä raskailta ajoilta, jotka kansamme historiassa r69o-luvulla
kulkevae
»suurteri nälkavuosien»
nimellä, on Tammelan
vanhassa.
Kyrckionnes
Boodk nimisessä muistiinpanekirjassa
vain perin niukkoja merkintöjä.
V:lta r697 mainitsee kirkkoherra
Gabr. Gottleben, että »rnaassa oli ennenkuulumattoman
kallis aika», jolloin ruistynnyri maksoi 30 talaria ja ohrat samoin 30,tahria,
olipa Turussa
hänen tiedonantonsa
mukaan ruiskapasta
avoveden aikana otettu r
talari 28 äyriä, joita hintoja siihen aikaan pidettiin erityisen kalliina.
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Samana

vuonna

kuoli

nassa ihmisiä yhteensä

k,oJw silloisessa
840 henkeä,

suur-Tarnmelan

seurakun -

joista »suurin osa nalkaän».

Sa-

notusta määrästä tuli Jokioisten ja siihen kuuluvan Humppilan
sekä
Perttulan osalle 416 henkeä, S.'O. suuri osa näiden seutujen silloista
vaestöa, sillä vielä puolisen vuosisataa myöhemmin eli v. 1749, josta
alkaen papistolta aletaan vaatia tarkkoja merkintöjä
sisältäviä vaestötaulukkoja,

sanottujen

pitäjien

väkiluku

oli yhteensä

ainoastaan

1400 henkeä.
Pian tämän

jäl!keen seuranneen

Ison vihan

aikoina,

jolloin

maa

oli joutunut
perivihollisernme
valtaan,
oli ympäröivässä
luonnosSaikin, kuten kansamme historiasta
tiedämme, tavallisuudesta
poik,keavia säännöttömyyksiä
.. Mutta yksityiskohtaisempia
tietoja niiden aiheuttamista
kärsimyksistä
puheenaolevalla
alueella puuttuu.
V. 1710 helmik. 22 p:nä pidetyssä rovastintarkastuksessa
jokioisten
kirkossa,

johon myöskin

Perttulan

asukkaat

olivat

saapuneet,

ke-

koitettiin seudun asukkaita vain »uskon ja lapsellisen luottamuksen
mielin
tunkeutumaan
annollisen
Jumalan voimallisen
suojeluksen
Sllplln»
sekä »sydämestä
lähteviin
rukouksiin
ja avuksihuutamiseen», että Hän ottaisi 'heidät »mitä tarvittavimpaan
turvaansa
j::t
suoje1ukseensa vihollista vastaan ja antaisi .runsaampaa
siunausta
elinkeinoihin
Vasta
lukoissa,
vuodelta

ja vuodentuloon
saman

nähden».

satal uvun

puolivälistä

alka vissa

väestötau-

joihin jo edellä viittasimme,
tapaamme
melkeinpä
vuosi
erilaisia
merkintöjä,
joissa kuvastuu seudun asukkaiden

taistelu ympäröivää
katovuosien, tautien

luontoa vastaan sekä ilmaston epävakaisuuden,
ja kuo,leman aiheuttamia mielialoja.

V. 1750 ei ,luonnonvoimissa
ja sääsuhteissa ollut mitään erikoisempia epasäannöllisyyksiä.
Kuitenkin oli Jokioisten kappeliseuraikunnassa (Humppila ja Perttula tässä niirrkuin seuraavassakin
pitkin
matkaa mukaanluettuina)
kuolleisuus [ähivuosiin
verrattuna
varsin
suuri.
Varsinkin raivosivat rokkotaudit
(tuhka- ja isorokko), jotka
pääasiallisesti

lasten

keskuudessa

jättivät

tuhoisaa

jälkeä.

Noin

puolet
(24)' sinä vuonna 'kuolleista (47) seurakunnan
asukkaista
sortui näihin tauteihin.
Varsinkin alle r o-vuotisten
lasten keskuudessa oli kuolleisuus

suuri (yht, 27)'

/

120
V. 1751, jolloin

»vuodentulo

]okiläänissä

oli siunattu»,

lemantapaustenkin
määrä (33) puheenaolevain
kin (I467) katsDen paljon edellistä' alempi.
V. I752 'Oli vuodentuloedelleen
hyvä.
raesateiden
Tammelan

johdosta oli se tosin melkoisesti
ja Someron kylissä.
Mutta

oli kuo-

alueiden

väkilukuun-

Elokuussa

sattuneiden

kärsinyt
ainakin

eräissä Urjalan,
jokiläanissä
oli

sato niin siunattu, että ruistynnyri
myytiin
I6-20
talariin, riippuen hinnan vaihtelu vuodenajasta
ja viljan [aadustakin,
Kevätkylvöstäswsijaan
saatiin heikompi sato, mika jobtui pitkällisestä,
yhtämittaisesta
kuivuudesta
kylvåmisaikoihin.
Mitä tulee muihin sääsuhteisiin, mainitaan loka- ja marraskuussa
ojleen tavallisuudesta
poikkeavia
myrskyjä,
jotka »kaatoivat
'puita metsissä ja repivät rakennusten
katot, mainitsematta- jatkaa
kirjoittaja
~ »muita valitettavia
tapauksia,
joista sanomalehdet
kertovat..
Talvi
sainen ja lauhkea.

sensijaan

oli matkustavien

tyytyväisyydeksi

ta-

Maanviljelyksen
ja .karjanhoidon
ohella
mairntaan
Jokioisissa
kalastusta
harjoitetun
sangen vähäisessä määrässä, »koska kravut
häiritsevät pyydyks!ä,
joita yhdellä ja toisella saattoi olla».
eläimiä ja lintuja pyydysti yksi ja toinen, mutta ei siinäkään
havaittavissa
mitään edistystä.

Peto'Ollut

Enityisen
huolestuttavana
rasituksena
ikuten vielä myöhemminkin,
oli karjarutto,

puheenalaisena
vuotena,
joka raivosi naapurip ita-

jässä Somerolla.

sikoja,

ja varsinkin

»Suuri paljous»

sarvikarjaa

hevosia,

oli siihen siellä sortunut.

lampaita,
Ne henikaöt,

olivat rohjenneet niitä nylkeä, 'Olivat terveydellisesti
kärsineet, joskin kyMä jälleen toipuneet.
Ihmisten kuolleisuus (33) puheenaolevana
vuotena
maalinen.
Mitään kulkutauteja
ei mainita liikkuneen.
leisuusprosentti
(64) nousee kuitenkin huomattavasti
kuin useina lähivuosina,
vaikka
lessa kuolleitten
koko määrästä.

se yleensä

V. 1753 oli vuodentulo
samanlaatuinen
tena. Kalastusta voitiin harjoittaa
varsin

vuohia
jotka

siitä melkoisesti
'Oli hyvin norLasten 'kuolkorkeammalle

pysytteleekiri

noin puo-

kuin edellisenäkin
vuovähäisessä määrässä, kun
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siihen oli sangen vähän

tilaisuuttakin.

Myöskin

metsästyksen

tuot-

tama tulos oli jotenkin mitätön varsinkin tänä vuonna, jolloin linnut
olivat olleet harvinaisia.
Tämän taas arveltiin aiheutuneen
pitkällisistä kevätkylmistä,
pilaantuneet.

joiden

vaikutuksesta

lintujen

munat

Petoeläinten
armottomasta
esiintymisestä
oli tänä
ten muinakin vuosina y:ksi ja toinen saanut kärsiä.

olivat

vuonna

ku-

Muista Jokioisten kappelia kohdanneista
onnettomuuksista
mainitaan, että jouluk. 28 p:nä paloi Latovainion
kylässä Heinukan
(= Klemelan)

tila.

Karjarutto
ei ollut vielä paassyt Jokiläänissä
yleiseksi.
Mutta
Somerolla
olivat eräät ikylät saaneet siitä edelleenkin melkoisesti
kärsiä.
Ihmisten

kuolleisuus

tena edellisenä
ei ma.nitakaan.

vuotena,

oli jonkunverran
vaikka

mitään

suurempi

(42) kuin kah-

erikoisempia

kulku tauteja

V. 1754 kärsi vuodentulo
»valitettavaa
vahinkoa» sekä Jokioisten kappe1issa että muissakin lähipitäjissa.
Syynä oli yhämittainen
ja tavaton sataminen, jota kesti ikesä-, heinä- ja elokuun ajan.
Seurakunnissa,

joiden

väkiluku

kolmivuotiskauden

jälkeen

oli

noussut 1586 :een, kohosi kuolleitten
määrä 56 .eten, josta rinta- ja
.keuhkotautiin
9.
Lasten kuolleisuus
ei kuitenkaan
'Ollut varsin
suuri. Joku määrä asukkaista
»tunternattomiin
tauteihin».
V. 1755 ei kesä ollut
kesän melkein joka päivä,
rukiille, ohralle ja heinalle
Rukiiden ,hinta vaihteli
lariin tynnyriltä.
Pellava
viskä.
Karjarutto
lan alapuolelle
rasi kuolema.

kuoli rokkotauteihin

edellistä parempi.
Sadetta riitti koko
aiheuttaen
nytkin suurta vahinkoa
niin
kuin muillekin kasveille.
nyt 20-24,
ohrain 18-20
Ikuparitamaksoi 10-=-12, hamppu 6-8 talaria lei-

riehui muutamissa Jokioisten
ilmestyi ankaria pöhöttymiä,

Ihmisten kuolleisuus
man syynä oli etupäässä

(5) ja useimmat

kylissä.
Eläinten kauminkä jalkeen pian seu-

aleni 47:ään, joista lapsia 45
rokka (4) ja rintataudit
(9).

%.

Kuole-

\
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V. 1756 oli rukiiden

hinta noussut

j

oreen,

talariin tynnyriltä,
sama määrä kauroja
pella vaa 10 sekä voi ta ja talia 12 talaria.
Kuolleisuus
vuotena.
10

vuotiaita

oli melkoista

Vuoden

aikana

kuin

z

Siaan

18 talaria,
kolmena

kuparileiviskä
edellisenä

(35) oli suurin osa (60 %) aMe

lapsia.

V. 1757 oli jorikunverran
oli ]okiläänissä
»viljankasvu
heinä, pellava ja hamppu. kuin

vähäisempi

kuolleista

ohrain
maksoi

edellisenä

pyryilmoja

sateitten

Kuitenkin

ihana»,
poikkeuksen
tekivät
vain
Rukiin, ohran ja ikauran hinta oli sama

vuonna.

Karjanrutto.
jota taaskin liikkui muutamissa
pimimpänä
aikana ja kesti myöhäiseen syksyyn.
niin voimakkaana,
luontokappaleita

jälkeen.

kylissä, a,lk.oi JämSe esiintyi nytkin

että ne henkilöt, jotka joutuivat tautiin kuolleita
nylkemään,
tulivat sen saastutta'1~iksi ja maka-

sivat senjohdosta aivan kuolemaisillaan.
Kuolemantapausten
lukumäärä
puheenaolevissa
seurakunnissa,
joiden asukasluku tänä vuonna oli I693, oli ainoastaan 33, josta alle
48 %.
V. 1758 ei ainoastaan
koko kevät 'Ollut kylmä ja kuiva, vaan
myöskin
sitä seuraava kesä aina kesäkuun loppupuolelle
saakka,
r o-vuotiaita

jolloin sanotun Ikuun 19-21 päivinä oli ihania sateita.
Tämän johdosta lämmin maa elpyi, niin että vuoden tulo vastoin kaikkia arveluita
ehti
kypsyä, [ukuunottamatea
Iherneitä, jotka turmeltuivat
elokuussa kylmyyden
vaikutuksesta.
Myöskään eivät nauriit ottaneet oikein joutuakseen.
Karjarutto
riehui edelleen vaikeasti muutamissa
kylissä.
Varsinkin mainitaan sikoja sen vaikutuksesta
kuolleen.
Asukkaiden
kuolleisuus oli kahteen edelliseen vuoteen verraten
melko suuri (48).
Kun alle r o-vuotisten
lasten kuolleisuusprosentti (33) tällä kertaa oli poikkeuksellisen
alhainen, kuoli etupäässä
sanottua ikäluokkaa vanhempaa vä'keä. Rckkotauteja
ei tänä vuonna näytä
esiintyneen, mutta sensijaan alkaa ilmestyä eraanlaista
»pistostautia»
(håll ooh styng) vanhemman väen keskuudessa.
V. 1759 voitiin »sydämen nöyrimmällä
kiitollisuudella
iloita
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ihanasta
hamppu

vuodentulosta».
Kuitenkaan
eivat
ottaneet erityisemmin
joutuakseen,

Metsänpetojen
kin rauhattomia.

-

nauris,

pellava

mainitaan
puheenaolevana
vuotena
Myöskin karjarutto
oli joissakin

Ja

olleeri jotenkylissä näyt-

täytynyt.
Asukkaitten
kuolleisuus oli jotakuinkin
normaalinen.
Vuoden
aikana kuolleitten kokona'ismäarästä
(38) oli lasten kuolleisuusprosentti

6I, mi,kä osalta

johtui

siitä, että rokkotauteja

jälkeen alkoi taas jonikunverran
lemantapauksia
9.
V. I760 ei ollut

muita

esiintyä,

erikoisempia

parin

olden sen aiheuttamia
huomautuksia

vuoden
kuo-

tehtävänä,

kuin hintojen kalleus, joka kaikkiin tavaroihin
nähden alkoi päästä
vallalle, »vaikka Jumala olikin siunannut vuodentulon
ja muut luvalliset elantovälineet».
Hyvien vuosien seurauksena
ainakiri osittain voinee pitää sitä,
että kuolleisuus
tänä
vuotena,
jolloin
asukasluku
oli noussut
I 786 :een, 'Oli poikkeuksellisen
vähäinen, nirn. 28 henkeä.
Lastenkin
kuolleisuus oli ajan oloihin nähden melko vähäinen (46 %). Mitään kulkutauteja
ei ollut liikkeellä.
Suurimpana
kuolemanaiheutrajana oli keuhko tauti (6 tapausta).
V. I76I ei vuodentulo
Joki'läänissä,
paremmin
kuin muuallakaan, ollut niin runsas 'kuin ennen.
Se vähä, mitä saatiin, oli 'lisäksi
matojen tärvelemää.
- Karjaruttokin
riehui melkein kai:kissa kylissä kuten

toisillakiri

paikkakunnilla.

Kuolemantapauksia
oli ainoastaan
tauteihin kuoli 2 henkeä.

33, josta lapsia 45

%.

Rokko-

V. I762 valitetaan
jälleen hintojen tavatonta
nousua.
Niinpä
maksoi tynnyri viljaa 36 talaria, leiviskä voita 20 talaria, talileivi kä samaten seka leiviskä pellavaa I2-I5
kiHinkiä.
Jokavuotisista karjaruton
tuhoista
aiheutunee,
'että karjankiri hinta alkaa
huomattavasoi
nousta.
Härkä, josta muutama vuosi sitten maksettiin 8 plootua, maksoi nyt I 8.
Tänä vuotena, samoinkuin
kahtena
seuraavanakin,
kuolleisuus
nousi edell'isiin verraten noin kaksinkertaiseksi.
Kuolemantapaus-

~/
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ten suuri lukumäärä (6o), varsinkin lasten keskuudessa (63 %), lienee suurelta osalta edelläkäyneiden huonojen vuosien seurausta.
Varsinkin 'Olivat rokkotaudit päässeet jälleen valtaan. Kun II edellisena vuotena näiden tautien aiheuttamien kuolemantapausten lukumäärä rajoittui vain muutamiin harvoihin (5 vuotena ei ollut ensinkään), nousi se nyt z o ieen, pysytellen kahtena
seuraavanakin
vuonna varsin korkealla.
V. 1763 oli hyvä vuosi, joten taaskin voitiin »sydämen nöyrirnmäl'lä kiitollisuudella iloita ihanasta vuodentulosta», vaikkakaan suvivilja pitkällisen kuivuuden vuoksi ei silloinkaan muutamin paikoin oikein ottanut edistyakseen.
Mutta, kuten edellä viitattiin,
oli sekin suuri tauti- ja kuolovuosi.
Koko puheenaolevan
alueen
asukasmäärän ollessa 1821 nousi kuolemantapausten luku 69:ään,
ollen lasten kuoHelsuusprosentti 57. Aikuisia vei hautaan eniten
keuhkotauti {II), useiden lasten elämän taittoivai nytkin rokkotaudit
(12) ja hirrkuyskä (8), monet kuolivat »tunternattomiin»
taureihin.
V. 1764 olivat tautisuus ja sitä seuranneet kuolemantapaukset korkeimmillaan (102), valtavalta osaltaan (79 %) nytkin Iasten keskuudessa. Huomattavimmat kuoleman aiheuttaneet taudit olivat:
rokkotaudit (2I), vatsataudit (17), hinkuyskä (23) ja tuntemattomat
lastentaudit (18), muita mainitsematta.
V. 1765 kuolemantapausten kokonaismäärä laskee 45:een, lasten kuolleisuusprosentin ollessa edelleen varsin korkea (71).
V. 1766 on valittelujen esineenä jä'lleen tavarain kalleus, joiden
hinta pyrtki pikemmin nousemaan kuin laskemaan, »vaikka mikään
erityinen kato ei näyttänyt antavankaari siihen aihetta».
Tänä vuonna, jolloin seurakuntain vä'kiluku oli 1845, raivosi
(nahtavasti tuberkuloottinen) kaulatauti. johon 75 kuolleesta sortui
40. Lasten kuolevaisuus oli nyt 77 '% kuolleitten koko määrästä,
V. 1767 oli epäsuotuisia ilmoja, jotka »uhkasivat surkeal'la perikadolla», kesäHä kun taaskin oli alituisia sateita. »Kuiterrkin näki
arrnollinen Jumala hyväksi» - jatkaa kirjoittaja - »vielä säästää
meitä, 111111 että olemme saaneet tarpeellisen elantomrne, vieläpä
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huokeammilla

hinnoilla

,kuin edellisenä

vuotena.

Ylistetty

iankaikkisesti
Hänen Pyhä nimensä, joka on antanut
tiukkua hhavuutta.»
Niin epäedulliseksi
kuin· muistiinpanojen
mer!kitsijä

olkoon

askeltensa
kuvaakiri

kesäisen

saatilan, ei tautisuus ja kuolemantapausten
lukumäärä 'Ollut
ollenkaan suuri (45).
Lasterrkin kuolleisuus oli nyt vain 45 %
edellämainitusta
kokona.ismaärasta,
Niitä kuoli etupäässä
tunte-

(r o)

mattomiin
tauteihin
(12), aikuisia
keuhkotautiin
.pistostauteihin
(3).
V. 1768 oli sää kaukaisen- Pohjolan
rlmoiksi

ja

vastoin

osaksi
tavalli-

suutta sangen Iauhkea, mikä nyt oli yleisenä valituksen
aiheena.
Niinpä, ei seuraavan
vuoden alkupuolella,
jolloin
puheenaolevat
tiedot annettiin, oltu vielä saatu ilahtua mistään varsinaisesta
talvesta, mistä oli seurauksena,
ettäinaamiehet
olivat saaneet jättää
tekemättä
tavalliset matkansa
ja ajonsa,
Luotettavien
kertomusten mukaan oli ihmisiä hukkunut 'heikkojhin jäihin.
Ilma oli koko
ajan sumuinen ja kostea sekä taivas paksujen pilvien peittämänä.
Rukiit maksoivat
yleisesti 30, ohrat
Iaria tynnyrjltä,
leiviskä pellavaa 9-12
talaria.
.nut.

24, herneet
ja hamppua

30 kuparita7-8
kupari-

Tauteja ei ~kuitenkaan vielä tänä vuonna erjkoisemmin
liikkuKuolleisuustidastossa
ei esiinny ainoatakaan
rokkotautita-

pausta enempää kuin kolmena edellisenäikään vuotena.
tapauksia oli ainoastaan 35, josta määrästä lapsia 57
seen tuntemattomiin
tauteihin.
V. 1769, jolloin
alkavat rokkotaudit
16 henkeä,

Kuoleman-

%, eriimmak-

koko väkiluku 'Oli noussut 1958:aan,
jälleen esiintyrnisensä.
Niihin kuoli

seuraavana

vuonna

vuosina 57 :ään, ollen
jälkimäisenä
60.

lasten

6.

Kuolleisuus

kuolevaisuus

nousikin

edellisenä

sensijaan
yhteensä

molernpina

vuonna

61 ja

Useilta seuraavilta
vuosilta ei, väestötilastoa
mitään erikoismuistiinpanoja
ajan tapauksista

lukuunottamatta,
'esiinny.
Tilasto-

riumerojen

jotakuinkin

nöllisiä,

mukaan

näyttävätkin

lukuunottamatta

vuotta

vuodet
1773,

olleen
jolloin

sään-

kuolemantapausten
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lukumäärä

nousi 63:een, ollen ne etupäässä lasten keskuudessa (75
%). - Eräitten toisten Jokioisten kirkorrarkistossa
olevien muistiinpanojen
mukaan saamme kuitenkin
edellämainitunlaatuisia
tie-

toja vie'lä seuraavilta vuosilta:
V. 1774 vallitsi niin suuri kuivuus, että ruis kypsyi heinäkuun
20 p:ään mennessä, sen leikkuu alotettiin seuraavana päivänä.
Eri
pitäjissä riehui suuria metsäpaloja.
Kuolemantapausten
lukumäärä
oli 49, joista lapsia 70 %.
V. 1775 oli kuolleisuus poikkeuksellisen
vähäinen.
Molemmissa kappeleissa,
joiden väkiluku oli yhteensä 2183, oli kuolleita
ainoastaan 25, josta [apsia 40 %.
Kahtena
[oista taulukoissa ei mitaan erikoismainintoja

seuraavana
vuotena,
esiinny, kuolevaisuus

nousi enemmällä kuin puolella.
V. 1778 nousi kuolleitten lutKumäärä jo 60:een.
Etupäässä kuoli
nyrkin alle r o-vuotiaita
lapsia (75 %).
Samalta vuodelta on tiedonanto,
jonka mukaan Humppilassa
koko Huhtaan
kylä 'pa,loi vahingonvalkeasta
poroksi
lukuunottamatta jotakin sotilastorppaa
ja muita itsellisrnökkejä.
V. 1779 tautisuus ja 'kuolleisuus alenee jotakuinkin
norrnaaliseen
määräänsä
niin aikuisten kuin lastenkiri keskuudessa (kuolleita yht.
41, joista lapsia

51

%).

V. 1780 oli talvi runsasluminen.
.paikoin vielä toukok. 26 p:nä.

Lunta

oli maassa

muutamin

Kuolleisuustilasto
tältä vuodelta,
jolloin asukasluku
oli 2362,
osoittaa
jäUeenhu<omattavaa
nousua, ollen kuolleitten
[ukumaara
'USeina seuraavina vuosina keskimääräistä
tasoa huomattavasti
rkorikeampi, erityisesti lasten keskuudessa.
V. 1785, jolta erikoistiedonantoja
jälleen esiintyy, oli ruissato
sangen hdkko.
Tämä johtui osaksi edellisen vuoden vähän tuottaneesta sadosta.
Siemeneri puute näet esti 'kylvön tekemistä oikeaan aikaan, joten rukiin
kypsyminen
siirtyi
syksymyöhään .
Osaksi johtui se kylmästä keväästä, joka esti heikon oraan kasvua,
osaksi myöskin matojen aikaansaamasta
tuhosta.
Märästä korjuuajasta epäilemättä
johtui, että ne söivät ru:kiin siihen määrään asti,
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-etta suta ainoastaan noin kahdeksasosa oli käyttökelpoista.
sato sensijaan oli tuottoisa.
Rukiista maksettiin yleisesti

Ohra4 riikin-

talaria, ohrasta 2 riikintalaria
32 killinkiä.
Kuolleisuus puheenaolevana
vuotena, jolloin väkiluku oli 2521,
oli kuitenkin varsin alhainen (38 henkeä), nousten vasta seuraavina
vuosina, varsinkin v. 1787 huomattaVlasti
yli ·kes'bmääräisen
tason.
Niin ankaraa Ikuin esi-isäin elämän taistelu onkin 'Ollut, ovat he
olleet uuden ja paremman
sellakin alalla vaikeirnpina

tulevaisuuden
rakentajia,
ovatpa henkiaikoinaan päässeet varsin kauniisiin tu-

loksiin, joiden esittäminen
ei kuitenkaan
ikuulu tähän yhteyteen.
Myöhaisemman
ja ulkonaisesti paremman
ajan ihmisella, jonka
käteen uudenaikainen
tekniikka,
keksinnöt
ja parempi lääketaitokin on antanut niin monia aseita taistellessaan
ankaraa luontoa
vastaan, on kuitenkin noilta tuntemattornissa
haudoissaan lepääviltä
esiraivaaji'lta paljon opittavaa.
Meillä on oppimista heidän suuresta
kärsiväHisyydestään
ja nöyrästä alisturnisestaan.
Meidän on ihaiIeminen :heidän sitkeätä ponnisteluaan
ja miehekasta luottamustaan
,tulevaisuuteen,
heidän iäisyysvakaumustaan
ja lujaan uskoaan ikiaikojen Jumalaan,
johon turvaten he ovat elämän taistelussaan
sortumatta
kestäneet ja lujaa pohjaa vastaiselle viljelyskehitykselle
luoneet.

Muistelmia Tammelan nälkävuosista.
Kirjoittanut

Monen

Tammelan

ylioppilas

vanhuksen

Sanni Hinkka.

lapsuusmuistoihin

on liittynyt

su-

rullisia kuvia nälkävuosi en ajoilta.
Vuosina r 866-r 869 raskaat
katovuodetkohtasivat
koko maatamme.
Silloisissa
taloudellisissa
oloissa 'niiden vaikutus ikansamme elämään ja mielentilaan oli synkkä.
Ihmisten

kasvoilta

heijastuivat

vain kärsimykset

ja huolet.

Kuolen

viikate leikkasi runsaasti satoaan ..
Vuodentulot
olivat. olleet huonot ja aikaisempinakiri
vuosina,
mutta kesällä r 866 alituinen rankkasade
ja kylmät tuulet turrnelivat melkein kaiken viljan.
Viikatteilla
niitettiin harvaa ruista ja
haravoitiin jälljet ,pieni,ksi pahnapalloksi.
Vähäiset viljavarat
saatiin
syksyllä aittoihin.
Oli paksuluminen
talvi. Odotettiin kevättä, joka
»ei koskaan tullut».
Toukokuussa
oli sylen .korkuisia lumikinoksia
ja kovat pakkaset.
Ei saatu kevätkylväjä
tehdyksi.
jäätä ajettiin vielä »vanhan Vapun aikana» (puolivälissä

Turun joen
toukokuuta).

Syyskuun 'hallat veivät puolikypsyneet
viljat.
Oli Ikolme sellaista
vuotta, että »pitkäläisellä
vakalla tuotiin koko syksyn sato, kaikki
mitä riihestä tuli». Sitten seurasi parempi vuosi, »mutta se ei tuntunut missään.
Se tuli niin tyhjään.»
Ruokavarat
loppuivat.
Nälkä yltyi.
Kerjälaisjoukkoja
liikkui
kaikkialla.
Taudit [evisivat.
Tehtiin koivun ja männyn parkista,
vehkakasveista,
räätikän naateista, timeteista ja suolakkeista
jauhetuista jauhoista deipäa, Ohdakkeen taimia hakattiin petkeleellä rikki
ja pantiin
käytettiin

jauhojen sekaan.
]äkälä-,
taikinaan.
jumalanviljaa

pavun- ja perunanvarsijauhoja
sekoitettiin
joukkoon, jotta

.
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leipä saatiin koossa pysymään.
Sepän Mikko-maisteri
maan nummijäkälää
leivän sekaan.
»Jäkälät pantiin

neuvoi panehöllästi säk-

kiin jokeen likoon.
Sitten ne kuivattiin,
jauhettiin ja pantiin ruisjauhojen sekaan - juuritaikinaan.»
Myös rukiin tähkäpäitä,
tamppuja, jauhatettiin ja sekoitettiin leipäaineksiin.
Esim. Lunttjlan Anttilassa pantiin

rukiinen

juuri ja tamppujauhoilla

vastattiin.

Huonorn-

mista aineista tehtiin erikoisia kerjäläisleipiä,
joita annettiin kerjäläisidle. Uuniin pantiin tuohet leipienalle,
etteivät leivät hajonneet.
Sekulijauhoista (ohran ja kauran sekaisista) valmistettiin leipää talonvaelle,
Suuremmissa taloissa syötiin parempaa ruokaa, kun oli vanhoja saastöja.
Sunnuntaiksi
varattiin puhdasta leipää (rukiista tehtyä).
TalollisiHa oli yleensä leipävaroja.
mutta ne pidettiin kovan
kynnen takana.
eniten nälkää.

Torpparit,
Nokkosista

makitupalaiset
ja käsityöläiset
kärsivät
keitettiin veUiä.
»Nokkoset
survottiin

hakkurissa,
pantiin vettä, jauhoja, suolaa sekä pieni maidontippa
sekaan.»
Rukiisia jauhoja sekoitettiin
piimaan ja syötiin sellaista
taikinaa.
Kun ruvettiin saamaan ruisleipää, niin se oli kuin vehnästä. - Elukoita ruokittiin vedellä ja heinillä, kun ei ollut jauhoja
antaa.
Niitä kuoli paljon.
Kerjäläisiä
kävi niin 'lukuisasti, »ettei ovi kii kerinny».
Repaleisia joukkoja kulki horjuen teillä. Monet kaatuivat paksuille lumihangille.
»Kaikki tiet iha:kivat. Alvaria sai antaa kerjäläisleipiä.»
Henriika Jussila muisteli, kuinka hän palvellessaan
Saaressa kuskasi
talvella reellisiä kerjäläisiä Saaresta Hevoniemen Vekkilään.
Eräänä
talvisena lauantai-iltana
tuli Lunttilan Anttilaan
paljon kerjäläisiä.
Kymmenen
aamuna

heistä
lähdettiin

sijoitettiin
niitä

pirttiin
hevosella

ja viisitoista
viemään

saunaan.

Kytöön

Pyhä-

ja Pappilaan

saakka.
Kun kaikki kerjäläiset oli viety pois, poikkesi taloon 15vuotias poika, jolle emäntä antoi puuroa ja maitoa.
Poikaa rupesi
polttamaan
ja hän meni heinalatoon
itkemään.
Isäntä meni 'hevosille heiniä
hakemaan,
löysi itkevän pojan ja toi hänet pirttiin.
Emäntä antoi pojalle lämmintä
maitoa ja ruokaa sekä piti hänet
yötä.
Maanantaiaamuna
poika
lähti edelleen kulkemaan
saaden
emännältä poveensa pehmeän leivän.
Antaessaan leipää emäntä varoitti: »Alä anna tätä kenellekään pois».
9
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Kerjalaisille
Holrnin Kreetan

maistuivat
perunarrkuorerkin.
Kun
Liesjärveltä
poika tuli, niin hän söi »koko mollojens kuoret, -

oli niin nälkäinen.
eteenpäin».

.Ihmisille

oli pääasia,

että »hengen

sai vietyä

Kunnan viranomaisten
taholta kiellettiin
Tammelan
,kerjäläisiä
kulkemasta ulkopuolelle oman pitäjän, samalla kuin ulkopitajälaisten kerjuuretkiä
koetettiin
estää.
»jotteivat
ulkopitäjista
tulevat
kerjäläiset olisi tubleet pitäjän rasitukseksi, päätettiin pitäjänkokouksessa 3/rI I867 viedä joka talosta hätäleipää raja- eJh sivukyläin valituill-e edusmiehille, joiden tuli' antaa palanen leipää 'kullekin Tammelaan
pyrkivälle
ulkopitajan
kerjäläiseltle, samalla vakavasti
kehoittarnalla
heitä Tammelasta
poistumaan,
koska eivät kuitenkaan
pitäjänmiesten
yhteisen suostumuksen jälkeen taida keneltakaän
mitään syötävää nautittava'ksensa
saada.» 1)
»joka
talossa
kaikki
sangyt olivat
täynnä
sairaita.
Ei ollut hoitajia,
saivac
riutua vain.
Kovin
niitä, ,kuolikin»,
mm
muisteli
Gustafssonska
Portaan
kylän
köyhiä
VUOSIa.
Lapsuuden
kodissaan,
.räatalin
perheessä, missä 'hyppysillä elettiin,
hän
sai valmistaa
»nukkosen,
rassun
ja perun
lehdistä»
ruokaa
sairaille
vanhemmiUeen
ja veljilleen.
Puralla
esim. kaikki olivat sairaita,
kuumeessa
pojat.,
Sängytkin
polttivat, kun potilaat olivat niin kuumeisia.
Märkä riepu sidottiin
päähän: 'Leski-Riika
asui Portaassa lähellä muita mäkitupalaisia.
Hänet otettiin Hannulaan
sairaita hoitamaan, mutta hän kuoli itsekin pian; jäi poika paha, joka joutui Turkin sotaan. - Forssassa
tohtori Friman antoi apuaan.
Sieltä käytiin lääkkeitä hakemassa. Koivulan vaari itse sairasti lämmintä tautia, niin ettei hän muista
kertoa paljo mitään.
Hänessä Oili »kovaa 'Puhti.a ja ankara kuume».
Rokkotauti
levisi. ' Toiset ihmiset saivat märkäpaita
ihoonsa. Ihmisiä kuoli paljon.
Lunkaan Mattilassa oli kaksi ruumista Ja HykkiIän Jus-silassa viisi ruumista samaan aikaan.
Samalla ,kertaa saatettiin haudata 40-60 ruumista Ta~melan
kirkkomaahan.
'Ruumisarkkuja.oli
»tiehaarasta makasiiniin asti». - Monihle haudoille pys-

1) Tarmo

Hirsjärvi:

Tammelan

kunnan

historia I.
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tytettiin rnerkeiksi puupaaluja, joihin kirjoitettiin vainajien nimet
ja muutamien »isosten ihmisten elämakertakin».
Tammelan kunnan köyhäinhoitolaitos ryhtyi tarrnokkaisiin toimenprteisun ,hädän lieventämiseksi.
Lainarnakasiinista lainattiin
viljaa, mikäli sieltä riitti. Lainanocrajalla piti olla kaksi talollista
takaamassa, ennenkuin makasiinista annettiin viljaa. Muutamat
taloiliset joutuivat köyhien rtakia maksamaan.
»Ojaisten Alihuiku
joutui esim. takauksia maksamaan ja 'kun hän ei jaksanut maksaa,
niin myytiin pakkohuutokaupalla
elukoita. Vallesmanni kirjoitti
lehmät.;> - »Oman läänisille vain jaettiin viljaa valtion makasiinista Hämeenlinn.asta. Sielläkin vähän varastossa.»
Tammelassa oli kolme" tarmokasta toimihenkilöä, tehtaanomistaja A. W. Wahren, tohtori A. E. Granfelt ja johtaja K. E. Zinting.')
Heidän toimestaan tilattiin Talousseuralta siernenperunoita, nauriin
siemeniä, pantiin .toimcen hätäaputöitä ja pyydettiin valtiolta rahaavustuksia. Koko kunnallislautakunta val-ittiin toimikuntaan, jonka
tehtävänä oli ihädän torjuminen.
Hankittiin työaineita köyhille,
joiden valmistamisesta heille maksettiin palkka. Kunnanmiehet jakoivat rohtimia ja peldavia kehrättäviksi.
Esim. Portaan Moleniukselta annettiin ,kehruuainci,ta. Kirkolla kanttori jakoi 101110köysiä, joita hajoitettiin langoiksi ja kudottiin niistä säkkikangasta.
Karvalankamattoja valmistettiin. Kunnanmiehet antoivat valmiista
töistä etupäässä jauhoja - »naularätinkillä».
Forssassa miehet tekivät hätäaputöinä kihvelin varsia, puukengänpohjia ja losseja (puolivalrniita puukengänpohjia).
Rasila esim.
teki puukengän anturoita Forssaan saaden rahaa palkaksi.
Muutamat kokosivat pihkaa, jota vietiin hevosidla Vanjärven kartanoon,
sieltä, edelleen lähetettäväksi hartsin valmistamista varren.
Seppälän Maija muisteli, kuinka hän silloin kuljetti tavarakuorrnia
Helsingistä Tammelaan,
toi »venaläisia jauhomattoja ja ryssänlimppuja. j auhomatto maksoi silloin 50 mk. Isosta lehmästä saatiin kaupungissa tuskin jauhomaton 'hintaa.»
1) Tarmo

Hirsjärvi:

Tammelan

kunnan

historia

1.

132
Yksityiserkin 'kvetuivat parhaansa mukaan antaa köyhille hätäapu toi ta. Löopetilla
kehrättiin
Lunkaan Mäkelään kehruuksia.
Mäkelä 'Oli voipa talo siihen aikaan. Saaren kartanon kaptenska
osti muijilta jäkälriä, joita pantiin kerjäläisleipaan.
»Kruununvoutia pyydettiin toimittamaan teiden tekoa tilattomille.") Sellaisina teinä mainittiin Torron=-Someron, SusikkaanKalvolan ja Ahoniityn-c-Urjslan
tiet.» TientekijöiHä oli työpaikalta tilaisuus saada ruokaa, esim. kauranryyneista keitettyä lientä,
jota nimitettiin
puljongiksi. - Seppälän Maija kertoi, kuinka
»umpimettaan
ruvettiin
tietä teettäan Urjalasta Lopen rajaan.
Tämä tie kulki Teuron kydan läpi Vojakkalaan Lopelle.»
Muistona näl:kävuosien ajoilta on nimitys Kerjäläistie, -joka
sijaitsee Markun asemalle mennessä, Forssasta 3 km:n päässä. Tämän tien tekijöille maksettiin niin vähän palkkaa, että heidän täytyi lähteä kerjäämään. » J uma1a
kaikkivallnias varjelkoon
enää tulemasta sellaista
aikaa», huokasi Seppälän Maija muistellessaan kotiseutunsa koettelemuksen hetkiä.
1) Tarmo

Hirsjärvi:

Tammelan

kunnan

historia
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Tammelan kansanomaista ruokataloutta.
Kirj. maist. Laina Sy,rjänen.
LEIVÄT JA NIIDEN VALMISTAMINEN.
Vanhempana aikana oli tapana leipoa syksyllä, kun vielä oli
lämpimiä ilmoja, koko talviset leivät, jotka riittivät maarian ja
vapun tienoille asti; kesällä leivottiin hiukan useammin. Mieluimmin järjestettiin leipominen loppukuuhun, koska silloin uskottiin
paremmin kypsyvän. Alkukuulla leipomisesta sanottiin: »On alkukuu, kun leivät niin vinkuu uunisa».
Tärkein ja pääasiallisin leipä oli hapan' ruisleipä.
Taikinanteossa tarvittiin tiinu, johon taikinanjuuri tehtiin. Tiinu 'Oli korkea, kannellinen astia. Sen sivussa oli toro, mitä pitkin taikina
juoksi kaukaloon. - Juuri tehtiin seuraavasti: »Pantiin timmittäen» vettä ,kesäisen järviveden lämpöiseksi. (Jos vesi oli lämpimämpää, niin juuri ilrneltyi.)
Veteen sekoitettiin jauhoja »tavallisen
sakkeesti». Tuli huonoa leipää, jos juuri jäi liian veteläksi ja vastattaessa täytyi paljon panna »raakoja jauhoja». »Huamis» lisättiin
jauhoja ja pantiin suolaa. - Taikinajuurta sekoitettiin »taikinahiärimellä» (tai lastaTla), joka oli ,kuorittu männyn haarukka. Juuri sai hapata tiinussa tavallisesti kahden yön yli, silloin kuin
se oli tehty kuivaan tiinuun.
Mutta kun ensimmäinen juuri oli
kaadettu kaukaloon, tehtiin uusi juuri, joka kerkisi hapata yhdessä
yössä.
Kaukalossa (pitkä kapea puuastia, ;kädensijat päissä) taikina
vastattiin, s.o. sotkettiin jauhoja niin -paljon, että tuli sakea taikina,
Viimeinen juuri usein vastattiin tiinuun.
Ydeensa vastattiin ruisjauhoilla, mutta saatettiin käyttää niiden seassa kaura- ja ohrajauhojakin. Hyvää leipää tuli, kun teki juuren suviviljasta ja vastasi
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ruisjauhoilla.

Mausteet:

kuminat

ja »vänkkoolit»

pantiin

taikinaan

.usein vastattaessa, sillä silloin ne »antavat paremmin makkuus» kuin
jos ne pantiin vasta pöydällä leivottaessa, jota tapaa kyllä myöskin
käytettiin.
- Kun oli vastattu, ripoteltiin
jauhoja taikinan päälle
ja painettiin
kämmenensyrjällä
risti kahteen kolmeenkiri
kohtaan
- taikina siunattiin, ettei siihen paha päässyt ja että tuli »piisaa. vaista» leipää.
Risti on vanhasta tottumuksesta
tehty
jälkeen, kun on la'kattu uskomasta sen taikavoimaan.
Taikina

sai nousta [ämpimassä

kaukalon reunojen yli, ruvettiin
kin »tallättiin
uuniin valkee».

paikassa.

Kun

kauan

sen

se alkoi

nousta

»leipoon». - Samaan aikaan
- Pöydän kansi käännettiin

myösniin,

että maalattu puoli tuli al'le. Leveällä puisella taikinalastalla' pistettiin taikinaa pöydälle - yhdestä pöydällisestä
tuli n. vartaa'llinen 1. 30 leipää.
Tätä taikinamäärää,
jota nimitettiin
vahavukseksi, toisinaan myös uanutuleselesi, kierrettiin .pöydalla sjleaksi ja
soukaksi; siitä leikattiin pöytävei.tsellä
tai puisella silealla, »vahätaikinalastalla
leipämyksiä (= yhden leivän
taikinajoita samalla hiukan kierrettiin
pöydillä,
ettei jäänyt
suutarinsuita 1. »reppeemia».

semmällä»
osuuksia),

Suurempi puoli taikinasta leivottiin reikäleiviksi L leiviksi. Samasta taikinasta tehtiin myöskin limppuja 1. kakkuja. Rei:käleipään
tehtiin

reikiä leipasarvella,

joko sonnin sarvesta

sahatulla

tai puusta

veistetyllä.
Sarviainen oli reiän ala taikinaa, joka jäi sarveen.
Leipä pisteltiin leipäpistelillä 1. -pistimellä, ettei se noussut
lopo-

kuarelle.

Pisteli oli pieni pyöreä puulevy, jonka alapuolella
oli
puu- tai rautalankapiikkejä,
puisia pari kolme, rautalankaisia
seitsemankin kappaletta.
vallisesti leipalaudat

pantiin nousemaan leipalaurallec
Tatehdyt yhdestä niin leveästä laudasta,

Leivät
olivat

että niihin hyvin mahtui iso leipä; näissä laudoissa ei ollut kädensijaa.
Harvinaisempia
olivat kahdesta laudasta tehdyt, kädensijal'liset Ieipälaudat.
Leipälautoja
oli myös »lyhkosernpia»
ja pitempiä;

jälkimmäisiin

Kaukalon

mahtui

kaappeista

kaksitoista

ja muista

puksi kaapekkakku, joka paistettiin
tapana syöttää sonnille.

leipää.

taikinajäännöksistä
viimeisessä

tehtiin

uunillisessa.

lo-

Se oli
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Leivät pantiin

lapiolla. Lapiolle ne useimtalossa oli tätä varten paatat, jotka

uuniin pitkävartisella

min nostettiin käsin; jossakin
olivat varrettomia,
vain kädensijalla
Paatat

harvinaisia.
Leivinuuni oli pakarissa,
mantypuita,
sillä koivuiset

varustettuja

ja hyvin

'Ohuita.

olivat

Siinä poltettiin mieluimmin
kuusi- ja
kuumensivat
liiaksi.
Uunia kohennet-

tiin uunikolalla, joka oli »oikonen»
puu, vähän rautaa
'karjessa.
Kun uuni oli hiipunu s.o.: hiilet 'Olivat sammuneet, niin se luurittiin,
Uuniluuta tehtiin vihdasta tai männynhavuista,
ja siihen kiinnitettiin pitkä. varsi.
Luutimisen jälkeen kypsennettiin leivät.
Uuniin
.mahtui kerralla parikymmentä
leipää, vanhan aikaisempiin
yli kolmenkymmenen.
UunidlinenTeipiä
oli arina. Niinpä voitiin sanoa
esim.: »Nyt on toinen arina paistumassa»,
- Ensiksi paistetut leivät olivat

ensuunisia; usein ne pantiin

vielä hetkeksi

»jälkiuuniin».

J älkiuunisetleivät
Limput

'Olivat parempia.
pantiin mieluimmin
'kolmanteen

uuniin.

»Ne

tullee

niin kovakuorisia
ja laskeentuu, jos ne viimeseks paistetaan.:
Limppuja pidettiin uunissa kaksi kertaa niin kauan kuin Ieipia.
Välillä
ne otettiin ulos ja kasteltiin vedellä; piimällä tai kaljaHa.
Kun ne
olivat kypsyneet, ne pantiin joksikin aikaa vaatteen alle, jotta kuoresta tulisi pehmeä ja hyvä (samoin meneteltiin
»riavien- suhteen).
Kun reikäleivät olivat jäähtyneet,
ne ajettiin vartaisiin, tavallisimmin kolmekymmentä
yhteen vartaaseen,
mutta saattoi olla neljankymmenenkin
leivän vartaita, kun oli pitkät orrenvälit.
Näistä
leivista
tuli kuivaa leipää. - Vasta leivottu leipä oli lämmintä

leipää.
Kun leiporna-aikana
nettiin lämpymäisleipä
vietiinpä

lämpymäisleipä

vieras sattui tulemaan
(kaikki emännät
eivät

taloon, hänelle ansentään raskineet),

naapuriinkin.

Kaikki leivät eivät aina tulleet aivan 'Onnistuneita.
vat tulla likilaskosia - ne eivät obleet hyvin nousseet
kuarisia - kuori oli noussut koholleen uunissa.

Riävää kakkua 1. riävää tehtiin
tehtiin

veteen

tai maitoonkin.

jouluksi

jos sitä liikeni.

ja muiksi

-,

Ne saattoitai lopo-

juhliksi.

Tavallisimmin

Se
riävä
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tehtiin ohrajauhoista (kuorineen jauhatetuista), mutta joskus myöskin' ruisjauhoista - joista tulikin hyvää - sekä »maannisusta».
Mausteeksi pantiin aniksia. Riävä nostatettiin hiivalla.
Nisusta ei' itse tehty. Sitä tuotiin joskus kauppiaasta.
SyksyUä, kun perunat oli nostettu, tehtiin perunalimppuja. Kuoritut perunat keitettiin, sotkettiin saavissa (tai padassa, jos se oli
iso) perunanuijalla jiiniksi, pantiin sekaan rukiisia imelä jauhoja
ja ruisjauhoja ja hakattiin hyvn voimakkaasti.
Taikina peitettiin
paksulla vaatteella, että se hyvin hautui ja imeltyi. N. tunnin
paasta sen päälle Ikaadettiin kuumaa vettä - ei. kiehuvaa, ettei se
ehkäisisi kypsymistä -, lisättiin ruisjauhoja ja hakattiin huolellisesti nuijalla. Tåas annettiin hautua useampi tunti. Kun taikinaa
oli kylliksi hakattu, se jää'hdytettiin ulkona ja tuotiin sitten sisälle
happanernaan. Se ei saanut tulla kovin happamaksi, mutta sen täytyi 'kuitenkin seisoa 2-3 yötä, sillä imelä happani hitaasti. Kun
taikinaa ruvettiin vastaamaan, siihen pantiin hiivaa, että se nousisi.
Se leivottiin hkuiksi 1. limpuiksi. 1)
. Setsuuri tehtiin samalla tavalla kuin perunalimppu, mutta ilman
perunoita.
Se kuului pitoleipiin.
Sitä nimitettiin ennen uarikokakuksi. Nykyään valmistetaan setsuuri niin, että jlla,lla tehdään
ruisjauhojuuri 'happanemaan.
»Huamenis» siihen parinaan sokeria
ja siirappia sekä nisu- ja ruisjauhoja. Hiivalla nostatetaan.
Teurastuksen jälkeen tehtiin verileipää. Veri sekotettiin haaleaan veteen, pantiin hiivaa ja sotkettiin ruisjauhoilla. Kun taikina nousi, se Ieivottiinreikaleiviksi,
jotka paistettiin uunissa. Leipiä kuivattin hiukan vartaissa.
Uutisesta tehtiin paksu limppu, uutiskakku.
Jokaiselle talon
asukkaalle pantiin siihen tä:hkäpää pystyyn,
Se, jonka tähkäpää
ensin uunissa paloi, 'kuoli ensin.
Oli myös tapana sanoa uutiskakuiksi yleensä ensi kerran uusista
viljoista leivottuja leipiä. - Heti, kun uutta viljaa oli saatu riihi') Liesjarvella tehtiin peruna-kakkua siten, että perunat riiv rttiin [ohorikin kaukaloon (musta vesi valui astian toiseen päähän ja se kaadettiin pois),
sotkettiin ohraisia tai rukiisia jauhoja ja pantiin vettä sekä »,jästiä» nostattimeksi; 'valmistettiin niinkuin »r iava»,
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tetyksi, mentiin myllyyn jauhattamaan uutista.
Uutiskakkuja
vietiin sellaisille naapureille, -joilla ei itsella ollut viljaa kasvussa.
Jouluksi tehtiin kaksi »rnahlotonta- kakkua, joiden alla oli kolme
»taikinapollaa. jaikoina. Niitä nimitettiin kylvin 1. kyntökakuksi
ja karjankakuksi; kylvinkakku oli aitan avaimella »ruusattu». Nämä
kakut olivat joulunpyhät pöydällä.
Ne syötiin vasta keväällä,
toinen kylvölle lähdettäessä, toinen silloin kun karja [askettiin ulos.
Köyhinä vuasina käytettiin viljan jatkoksi leipiin kuusenkuaria, pavunvarsia, kyytiheiniä, tähkäpäitä (rukiin), sualakkeita, vehkoja y.m. - Kaaliealeleu tehtiin niin, että »sualakkeita. keitettiin
ja hakattiin sekä sorkettiin jauhoja sekaan. - Räätikännaateista tehtiin imelää leipää.

JUOMAT.
Kalja 1. juatava.
(Aikaisemmin lienee »juatavaksinimitetty sahtia, joka on ollut
parempaa kuin kadja ja jota on tehty jouluksi ja mikkeliksi; mutta
sittemmin on »juatava- vakiintunut merkitsemään samaa kuin
kalja.)
Kalja tehtiin saavissa. Mallasjauhoja, sekä ohraisia että rukiisia 1), pantiin jokapäiväiseen kaljaan 2-3 kappaa suurta tynnyriä
kohti, joka veti jopa 68 vanhaa kannua.
Maltaitten päälle saaviiri kaadettiin hyvin kuumaa, muttei kiehuvaa vettä, ensi kerralla
vain sen verran, että maltaat hyvin kastuivat.
Vettä lisättiin pari
kertaa; välillä saavin pää'lle aina pantiin vaate, että seos sen alla
jonkin verran imeltyi. Sitten se sai seisoa vähän pitemmän aikaa,
jonka jälkeen joukkoon kaadettiin kiehuvaa vettä; sitäkin pantiin
vähä.n kerrallaan, pidettiin väliaikaa ja lisättiin, niin että saavi tuli
täyteen. Seos sai selitä, jonka jälkeen viärre kaadettiin päältä pois
ja pohjalle laskeutunut mäski l. rapa ajettiin kuurnaan olkien päälle.
1) Rukiiset (irnelät) ovat voimakkaampia
taas ovat karkearmpia ja kulkevat helpommin
rukiiset yksinään.

.kuin ohraiset (maltaat); ohraiset
kuurnassa ol'kien läpi kuin hienot
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Maltaiden tekoa saunan pors tuassa.
(Kallion
Valokuv. 1929 E. Aaltonen.

Mattila.)

- Kuurna on pitkä kaukalon tapainen astia, jonka toisessa paassa
lähellä pohjaa on reikä. Sen pohjaan pantiin puita ristiin ja niiden
pääHe olkia, - Viarre keitettiin
isossa padassa (vanhempaan
aikaan se ikeitettiin kuumennetuilla kivil1ä ja rautakangilla, joita
pantiin saaviin; :rnäski oli silloin vielä saavissa) ja kaadettiin mäskin
päälle kuumaan; samalla pantiin joukkoon myöskin erikseen keitetyt
hurrialat (drumalat voitiin myöskin keittää yhdessä vierteen
kanssa). Humalat vaikuttivat sen, ettei juotava niin pian hapahtunut. Olkien läpi juoksi kirkas juotava kuurnan alapuolelle asetettuun saaviin. Maskin päälle kaadettiin hidjalleen vettä, kesällä
kylmää, mutta talvella sai olla kuumaakin, että mäskistä lähti kaikki
»voima». Ensimmäinen kuurnasta juossut kalja oli pääommaa, viimeistä sanottiin nokkatipaks.
Tätä kaljan laskemista olkien läpi
sanottiin uittamiseksi. (Kaikki eivät viitsi kaljaa uittaa, vaan panevat sen maskeineen tynnyriin; näin tulee rapakaljaa. Myöhempinä
aikoina on uittarninen 'bljanteosta jäänyt melkein kokonaan pois;
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vain sahtia tehdään uittamalla.) Kun kalja oli jäähtynyt, siitä otettiin osa erikseen ja tähän pantiin hiivaa. Kun se oli käynyt, sitä
kaadettiin kaljasaaviiri vähän kerrallaan,· ettei rupeaisi liian äkkiä
ja kovaa käymään. Kalja pantiin tynnyreihinkaLjaratin
avulla
(kaljaratti oli kiulun mallinen astia; siinä oli »toro», joka pistettiin
tynnyrin
reikään). Tynnyrin
reiän suu vtaikinoitiin kiinni, ettei
päässyt ilmaa sisään. - Mäski syötettiin lehmille ja s.oille, - Kaljan raikkaana säilyttämiseksi käytettiin katajanoksia.
Etsittiin hyvin marjaisia 'katajanoksia, keitettiin ne vedessä ja kaadettiin vesi
kaljan sekaan sitten kun kalja jo oli imeltynyt.
Sahti 1. olui.
Sahtia tehtiin jouluksi, mikkeliksi ja elonajaksi.
Sitä tehtiin jo
viikkoa ennen juihlaa, ja se oli niin voimakasta, että meni päähän.
Suureen trykisaaviin, joka veti 3-4 kantosaavia, pantiin 15
20
vanhaa kappaa ruis- ja ohramaltaita.
Sahti tehtiin samalla tavalla
kuin kalja.

a

Kaljan tekoa rännissä. (Hykkilän Jussila.)
Valokuv. 1929 E. Aaltonen.
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Kilju.
-Miehet tekivät paremmasta juotavasta kiljua. He panivat pulIDihin tali ankhuriin (vanha viinankuljetusastia)
sokeria ja vierrettä,
jossa jo oli rkäyte seassa. Aine sai hapata muutaman päivän.
Täytyi olla erikoisen luja astia ja suu hyvin suljettu, ettei se päässyt
ulos. Kilju meni pää!hän. - Sitä voi tehdä myöskin niin, että veteen pantiin sokeria ja paljon hiivaa. - Kiljua on tehty vasta myöhempinä

aikoina,

kun viinanmyynti

on kielletty.

Viina.
Viinankalu

tehtiin

ensiksi ruismaltaista

ja ,kaurajouhoista

.. Jau-

hot pantiin holkkiin, joka oli tynnyrintapainen
astia; siinä oli samanlainen uurre päällä kuin pohjassakin, päällä oli niin suuri kannellinen reikä, että siitä mahtui kiulu.
Hol'kki voi olla 9:lkin saavilli sen vetoinen.
J auhojen päälle kaadettiin
kuumaa vettä, kuten
kaljan teossakin, ja kun seos oli imeltynyt, kaadettiin
samaan tapaan
kuumaa

varia.
Sitten jäähdytettiin
jäillä, talvisaikaan
ilmankin
Pantiin hiivaa sekaan, holkin suu taikinoitiin
kiinni ja kalua hapatettiin
n. 3 päivää.
Näin tehtiin kauraviinan kalu. Mutta toisinaan pantiin jauhojen jatkoksi keitettyjä perunoita.
Ne
'Olivat yön ulkona jaatymassa; aamulla keitettiin, sotkettiin ja sekojaita.

tettiin jauhoihin.
Perunaviina oli huonompaa kuin kauraviina.
Viina keitettiin
pakarissa.
Viinapannu oli suuri, kuparinen;
sen koko riippui talon manttaalimaarasta.
Siinä 'Oli sanlea, josta se
riippui »raakusa», sekä hattu; hatun läpi 'kulki 'kaksi piippua, joita
pitkin viina juoksi ulos. Kalua pistettiin holkista mäskeinensä pannuun - toisinaan kalua kuumennettiin
padassa, jotta se pikemmin
pannussa rupeaisi kiehumaan.
Kun pannu oli täynnä, niin hatun
syrjät taikinoitiin
huolellisesti
ruistaikinalla,
ettei höyry päässyt
ulos. Keitettäessä höyry meni piippuihin.
Nämä kulkivat kylmällä
vedellä ja jäillä täytetyn
tiinun läpi; täällä se tiivistyi nesteeksi.
Piippujen suun alla oli iso puinen »ampäri», jonka pää.J1e 'Oli sidottu
puhdas pellavainen kangas.
Tähän »ampariins viina lorisi piipuista.
Pannuun
jäänyt sakka, rankki, syötettiin
»eläville».
Kertaalleen
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keitettyä

viinaa

sanottiin

kaljaviinaksi; se pantiin

takaisin

ja keitettiin uudelleen.
Viinasta tuli hyvää, jos toista
tettäessä
ämpärin
suulla
olevalle kankaalle
pantiin

pannuun

kertaa keikuminoita.

Kuminaviina

oli kalliimpaakin
kuin tavallinen viina.
J'0S tahdottiin erikoisen hyvää viinaa, keitettiin kolmannen
kerran; näin saatiin tisliäriviinaa. Tämä oll kallista, se maksoi 1 1/2 ruplaa (6 markkaa) 'kannu, Jmn tavallinen
2 kertaa
laskettu maksoi 1 ruplan. -

Viina
dissa.

säilytettiin

suurissa

potelleissa asuinhuoneen

vintissä

tai luh-

Variko.
Kun kaljaa aikaisemmin tehtiin harvoin, ryypättiin
leivän kanssa
Mallas- ja ruisjauhoja
imellytettiin
ja annettiin
1 vrk.
hapata (jollei kyllin pian 'ruvennut happanemaan,
pantiin sekaan
puolikas ihapanta leipää).
Toisinaan varikoon pantiin perunoitakin.

varikoa.

Perunat keitettiin
ja sorkettiin,
jauhot sekotettiin,
seos peitettiin
n. tunniksi vaatteella
ja kannalla
(pantiin vielä tyynykin
kannen
päälle, että aine pysyi hyvin umpinaisessa);
sotkettiin kauan ja voimakkaasti,
pantiin kiehuva vesi joukkoon, peitettiin
taas useammaksi tunniksi ja vietiin ulos jäähtymään
(jäähdyttämisen
tarkoituksena oli estaä seosta liian äkkiä happanemasta,
tulemasta
kilpaksi). Viimeksi variko hapannutettiin.

Varimakee.
j uomana käytettiin
myöskin siirapin
vettä, jota nimitettiin
varimakeeksi.

päälle

kaadettua

kuumaa

Kahvi.
N. 50 v. sitten 'kahvia juotiin vielä hyvin vähän; sitä annettiin
vain pyhäaamuisin,
täysikasvuisille
2 kupillista,
Se paahdettiin
usein 'keittopannuissa
ja pienennettiin
puisessa kupissa kivellä, paperin päällä 'Pull.oa pyörittämällä
tai jollakin muulla yksinkertaisella keinolla ennen ,kuin myllyjä oli. - Kotona kasvatettiin
sikurijuuria, joista saatiin kahvin lisakerta.

Muistitietoja

parista tammelalaisesta
rovastista.

Kirj. maisteri Urho Havumäki.
Joka paikassa on kansa säilyttänyt
muistissaan varsin runsaasti
tietoja papeistaan.
Tämä johtunee siitä, että pappi ennen vanhaan
usein
oli, nimismiestä
lukuunottamatta,
melkeinpä
ainoa sivistyneistöön kuuluva pitäjässä, sekä hyvin paljon siitä, että hän virkansa
puolesta joutui paljon tekemisiin seurakuntalaistensa
kanssa, joutui
opastamaan

heitä 'hyveen

poluille

ja nuhtelernaan

heitä

heidän

vir-

heistään.
Seuraavassa kuvailen muutamia
piirteitä parista tammelalaisesta papista pitäjäläisten
muistitiedon
mukaan.
Mielestäni
nämä vähäpätöiset
muistiinpanot
täydentävät
joiltakin puolilta niitä
asiallisia
feltista.

.kirjoitulksia,

joita on tehty

erittäinkin

A. E. Gran-

toht.

Kun papeista tulee puhe, niin vanhojen tammelalaisten
muistista
heti sukeltaa esiin kaksi nimeä: tohtorit N. 'M. Tolpo ja A. E. Granfelt.
Sangen usein kuuli heitä rinnastettavan.
»Tolppoon aikana»
tehtiin toisella tapaa, tohteri taas vaati omalla tavallaan.
Tohtori
Granfeltista
muistettiin ja puhuttiin paljon enemmän kuin Tolposta.
Mahdollisesti oli syynä siihen se, että toht, Granfelt oli myöhemmin
sielunpairnena
(r855-9r) kuin Tolpo (r808-53), niin että monet
muistivat nähneensä hänet ja useat olivat kayneetrippikoulunsakin
hänen aikanaan.
Sitäpaitsi tuntui, kuin Tolposta olisi puhuttu vastapainona
Hänhän

Granfeltille.

Vuimemainittu

se pakkokeinojakin,

oli luja ja ankara

kruununmiesten

apua,

toimissaan.

käyttäen

teki

,-
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jäykästä tammelalaisesta kansasta lukutaitoisen. Tolpo taas oli toimissaan lempeampi. Granfekin aikaa ei kuitenkaan muisteltu ikävänä aikanavpainvastoin oli kertojain äänessä huomaavinaan eräänlaista ylpeyttä, kun he puhuivat tuosta miehestä.
Sillä' vaikka
Granfeltia yleensa pidettiin ankarana, niin jo hänen aikanaan ja
paljon enemmän vielä jä,l'keenpäin häntä on 'kunnioitettu sentahden,
että Tammelassakin »paästiin ihmisten kirjoihin», t.s, tultiin lukutaidossa muiden paikkakuntien veroiseksi. Tietysti ennenkin osattiin lukea, mutta pitäjässä oli kuitenkin paljon sellaisia, jotka vasta
tähän aikaan täysi-ikäisinä käytettiin rippikoulussa.
Jos he eivät
ensim~äisenä vuotena päässeet, saatettiin heitä käyttää 6 tai' 7:kin
vuotena.
Lukea täytyi osata ennenkuin pääsi Pyhälle Ehtoolliselle.
Rovastin ehdoton vaatimus tuli ymparistössakin tietoon ja
siitä johtui, että tanimdalaisia' työnhakijoita muissa pitäjissä sanottiin : Tammelan laiskanluki joiksi« , huomaamatta, että omassakin
piirissä oli heikkolukuisia, sillä ei kai niita muualtakaari puuttunut.
Juuri tämän ajan vastakohtana ,muistettiin Tolpon aika, jolloin ei
yhtä ankarasti käyty lukutaidottomain kimppuun, ikäänkuin jonkinlaisena lapsuuden satuaikana.
"
Eräälle Huuvalan tytölle, joka lapsena oli hyvin edistynyt,
mutta vanhempana sitten unohti lukunsa, oli Granfelt ankarana:
»Olit 'lapsena hyvällä kannalla, 'muuta kuinkas nyt' suusi panet?» Lukusilla oli hän kerran kysynyt joltakulta: »Mitä on pyhä raamattu?» »Se orrsanomaton i,lo taivaassa», vastasi mies. Kysymys
uudistui vielä kaksi kertaa ja kun ei parempaa vastausta kuulunut,
löi tohtori miestä korvalle. '
Erittain tiukalla lukusilla olivat sellaiset, jotka seuraavalla kerralla aikoivat tippikouluun.
Kuustossa kerran toruttuaam aikansa
tälrlaista .huonolukuista rippikoululaista, hän sanoi:
»Mene pois
minun silmieni alta!. - Hykkilässä hän kerran lupasi heittää ulos
erään, jonka hyvälukutaito
oli alentunut 3:nteen luokkaan.
Saaren parooni oli kerran lähettänyt erääri tytön veljineen
Porvooseen rippikouluun, kun Cranfelt ei päästänyt kanteiden tähden. Siksi eräs isä pannessaan puumerkkinsäkoulunpuuhaajia
vastaan kirjoitettuun listaan ja vaimo pelkäsi, ettei tytär pääsisi ripille,
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sanoi:

»Kyllä

Porvoossa

oltiin

monessa

paikassa,

. Rovasti
maksettava

Granfelt
tarkasti,

Järjestyksenrak'kaus

paasee!.
pelättiin

Koulujen
niistä

perustamista

koituvia

vastaan

rasituksia .

noudatti
järjestystä
kaikessa.
Saatavat
oli
mutta mitäan ylimääräistä
ei hän halunnut.
ja suorasukaisuus

oli hänellä

jo veressään.

Sica-

paitsi hän oli siihen tottunut sinä aikana, jolloin hän oli sotarovastina ennen Tammelaan
tuloaan.
Jo tulosaarnassaan
hän esittäytyi
varsin jäykäksi:
»Te temppelit
ja hitaat sydämestänne,
mikä teidän on ollessa täällä rauhan majoissa, toista se on niiden, joiden
täytyy olla sodan kauhuissa.s
Saarnoja piti seurakuntalaisten
kuunnella
tarkkaavaisina.
Kerrottiin
rovastin
sanoneen
torkkujille:
»Heräjä sinä, joka makaat!».
Saarnoissaari hän kosketteli usein päivän tapahtumia.
Nälkävuosina
kerran haudattiin
yhtaikaa 40 ruumista.
»Eikö teitä kauhistuta
nyt!. sanottiin rovastin sanoneen.
Kerran torrolaiset valittivat piispalle, että köyhä ei voi saada pappia, si,llä pappi vaatii 2 mk. rahaa ja lämpimät rekivällyt.
Tästä
saatiin monena sunnuntaina
saarnatuolista
kuulla.
Kerran taas oli
eräs Järventaustan
mies vaatinut
korvausta
aitinsä
hoitamisesta.
Tästä oli rovasti monasti puhunut: »- - ettette olisi sellaisia kuin
Immanuel, joka ei hoida äitiaan.»
Messuääni ei Granfeltilla
ollut hyvä.
mutta puhumaan hän oli mainio.
Kirkossakiri piti olla järjestys.
se häiritsi.
Kirkon ovet pantiin

Se rämisi vain. kerrottiin,

Ei saanut kävellä saaman aikana:
lukkoon.
Olipa erästä määrättyä

tarvetta varten ruohoturve oven edessä, senjälkeen
komiehelle oli tullut vahinko.

kun eräälle kirk-

Kun kaikki meni hyvin, oli rovasti
tyytyväinen.
Portaassa
kerran olivat lukuset onnistuneet
mainiosti.
Hän lähti hyvillaan
kotiin ja muisteli tapausta pitkän aikaa.
Usein hänen kerrottiin toruneen puutteessa olevia, kun eivät kääntyneet hänen puoleensa apua
saamaan.
neen.

Näin

kertoi

Maria

Aholakin

Huuvalasta

itselleen

käy-

Siveydestä piti rovasti tarkkaa huolta.
Ripille ei paastetty,
jos
vain liikkui henkilöstä sopimattomia
puheita.
Kerran pappilan nei-
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dit nakivat rippikoululaisia, tyttöjä ja poikia, jonkun huoneen ~lla
juttelemassa ja sanoivat isälleen. Asiasta oli tulla pahat seuraukset.
Pappilan viljelykset rovasti tahtoi saada esikuvalliseen kuntoon.
Hänellä ei ollut pehroria.
Itse hän kulki aamulla aikaisin pelloilla ja piti huolta taloudestaan. Kerran sanotaan hänen tanttuneen
mielestään liian suureen multakokkareeseen
pienentaakseen
sen,
mutta nuomasikin sitten, että se oli tarhasta kulkeutunut. »Paljasta
kultaa», tuumi ukko pyyhkiessään käsiään.
Tamrnelalaisilla on erittäin kaunis muisto rovasti Granfeltissa.
Yleisenä arvosteluna sai kuulla jokaisen vanhuksen huulilta: »Kylla
se oli reelu mies», .tai »Se oli tulinen, mutta hyvä mies.»
Tohtori Tolposta muistettiin vielä aika runsaasti pikku juttuja,
jotka kuvaavat mielestäni hyvin hänen sopuisaa luonnettaan.
Kerranerääs:rä Lerkun sivukylästä pyydettiin saada tuoda hirttä
vercksi viljan asemasta. Hirrerkin olivat kuitenkin niin huonoja,
että Tolpo sanoi: »Kylla kai niistä saa riihipuita.» jos vero-ohrat
olivat huonoja, hän sanoi: »Kyllä kai kanat niitä syövät». Yleensä
hän ei ollut ankara oroissaan ja pappilassa oli kantopäivänä aina
suuret kestit.
Eriiälle hi.caaJle rn.ehelle Tolpo antoi leikillään nimen Aikava.
Matti meni valittamaan. »Ei nimi miestä pahenna, posei mies nimeä", vastasi rovasti, "Minun nimeni on Nils Magnus Tolpo ja se
on kuin yks pläkfoorna.»
Myöhemmin kuitenkin muutettiin tuo
miehekäs nimi koreaksi ruotsalaiseksi.
Teuron Siukolassa oli kerran pyydetty eräistä syistä lykkäystä
luku sille.
Vasta heiln'äJkuun 'alussa rovasti 'kuulutti leikillisesti:
Ehkä ovat jo. lehmät poikineet, kanat murrineet ja ylkämiehen verka
:UOtll.kotiin, eiköhan jo sopisi pitää lukusia - -."
Kerran Lerkulta lukusilta tultaessa oli kuski-Matti humalassa ja
putosi reestä, Tolpo, joka oli pieni mies, ei voinut häntä nostaa
ajoneuvoihin. Siksi hän sanoikin: »Vuovaa nyt Mattikulta itsekin lv')
Kinkerimatkoillaan kokosi rovasti usein rekensä täyteen [apsia.
1) Tämä
'ikeampi.

juttu

on

kerrottu

»Kuusron

papisrakin»,

mikä

k ait

onkin
10
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K;rran sattui olemaan heikko reki ja se meni rikki suuresta painosta.
»Sisso, se meni rikki jo!» sanoi vain tuo lapsirakas vanhus.
Kerran oli rovasti Poosa-] ussin kanssa kalastamassa Pyhäjärvellä. Tolpo latasi piippunsa ja otti suurennuslasilla auringosta tulen. »0 s-tana!»
huudahti Poosa-jussi, »]'\.h kiroa, tai me hukumrne», huomautti rovasti.
Kuralan suutarilta kuoli vaimo. Suutari meni pappslaan 'ja
valitteli, eotei hänellä ollut antaa lehmää: »Minulle ei jäänyt muuta
kuin pienet lapset.» "Ei! sitten taida voida testamenttirahaakaari
maksaa?» kysyi rov~sti. »J aa, en minä tänne 'kerjuun tullut», ylvasteli suutari. »No maksa sicten vain!» naurahti rovasti.
Kerran putosi lukkarilta viinapullo sakaristossa.
»Pläkfoorna
putosi», sanoi tämä silloin hädissään. »Kun ei olisi ollut viinapouu
vain", tuumi Tolpo.
Muita pappeja kuin näitä kahta muistellaan kansan kesken
hyvin vähän. Nämä olivatkin kauvan virassaan ja ehtivät paljon
vaikuttamaan.
Söderborg- kappalaisesta (r 838-73) kerrottiin, että
hän kävi usein itse saataviaan perimässä toivossa saada lahjoja lisäksi. Hänellä oli suuri visapäinen piippu, josta hän savuja »pohhautteli»,
Ottia viedessä hän oli kerran 1eikillisesti sanonut:
»Katsotaan nyt, onko papin säkissä pohjaa.» '
. Grönlundin (r850-83)
sanottiin olleen perin »lernpikertasen».
Hän saarnasi 111111 sydämellisesti, etJtä kuulijoiden silmistä alkoivat
vedet tippua.
Yleensä papin hyviin ominaisuuksiin sanottiin kuuluvan sen,
että hän osasi hyvin messuta. Saarnassaan hän ei saanut kosketella
muita asioita kuin hengellisiä. Sanottiin uoisten saarnaneen lakia,
toisten evankeliumia.
Evankeliumin saarnaaja oli kuulijain mielestä parempi hengen mies. Kuitenkin huomaavat ihmiset jälkeenpäin, miten jokainen omalla tavallaan on yrittänyt katsoa seurakuntansa parasta ja siksipä he lempeästi arvostelevat heitä ja unohtavat
heidän mahdolliset virheensä.
Näin ovat tarnmelalaisetkin 'huomanneet, kuinka äärettömän suuriarvoisen työn esim. juuri rovasti Granfelt heidän keskuudessaan on tehnyt, sillä puhutaanhan
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hänen
ouuhistaan
kansan kesken vallan toisessa äänilajissa kuin
toisten.
Tähän
tulokseen on tullut myös tieteellinen
tutkimus.
Näinollen siis tiede ja kansassa muistitiedon perusteella syntynyt ari' ostelu niinsanoakseni
lyövät yhteen.

)
)

Mustialan vanhinta historiaa.
Kirj. maisteri E. Aaltonen.
Mustialan kylä ennen kartanon perustamista.
Musta-, Musti- 'ta'i Must-alkuiset paikannimet ovat maassamme
samoinkuin Virossakiri siksi yleisiä, ettei niistä ainakalan Iuonnonpaikkojen niminä voi tehdä asutushistoriallisia johtopäatöksiä. Toinen 0'11 asianlaita, milloin sentapaiset nimet ovac talojen tai 'kylien
niminä. Kun Sääiksmäen piaajassa on Mustilahden kylä, joka mainitaan jo 14201) ja josta esiintyy henkilönimi Mustila jo 1455 ja
lukuisia kertoja r yoo-iuvun alussa 2), kun Hau:liol:la on Mustialan
vanha kylä, jota varmaan tarkoittaa maininta v:lta 1473 olevassa
asiakirjassa 3), ja kun Rengossa on vanha Mustialan talo, niin ei voi
olla asettamaata näi,tä riippuvaisuussuhteeseen Tammelan Mustialan
kylän kanssa, siksi Iaheisehla asutusalueella ne kaikki sijaitsevat 4).
Lähdetietojen
Iyh enn ysmerk innät.:
Almqvist
= Den civila lokaIförvaltningen
i Sverige
1523-163°,
Joh. Ax.
Allrnqvist.
Bidrag = Bidragtiil1
Fin'lands vhistoria, R. Hausen.
MU = Finlands medelrids ur.kunder, R. Hausen.
VA = valtionar kisto.
Registr,
= Gustaf
Vasas registr.atur.
Jok.
kar t, = Jokioisten
kartanon
arkisto,
missä m.m.
sidottu
asiakirjasarja
Jokkis handlingar
-ja salk'ku XLIII.
'MU
II, s. 270 (,MusaiJaxi).
MU IV, s. 73; Bidrag J, s. 208, 210, 212.
3) MU IV, s. 388; ei tarkoittane
Tammelan
Mustialaa,
kuten teoksen
lysluettelossa
'0'11 rnainirtu.
4) Tannrnclan Mustiala
kirjoitetaan
asiakirjoissa
en t avalla: Mustiala,
tila, Musrela,
Mustola,
Mustue.
1)

")

sisälMus-
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Joko Hauho tai Säaksmaki on näiden rumien pesäpaikka, josta ne
asutuksen mukana ovat levinneet niin Renkoon kuin Tammelaankin, jopa edemrnaksikin. Hauhon seuduille viittaavat myös sikäläiset Tammelan kanssa yhteiset kylännimet Teuro ja Porras sekä
talonnimet Tarri, Norri y.m. Mutta kun toisaalta on Sääksmäen
pitäjän Mustilahden kylän maiden lähellä vi.elä nyrkin alue, pieni
niemeke, joka on kameraalisesti Tammelaan kuuluva ja semmoisena karttoihinkiri merkiety 1), ja kun tuo Vanajaveden nierneke
on lisäksi jo vanhastaan kuulunut Mustialan kartanolle Tammelassa, niin ei liene epäilystäkään, että se on Sääksmäen Mustilahden
kylästä aikoinaan Tammelaan .muuctaneen uudisasukkaan vanhaa
perintömaata emakylan alueella. - Monet Mustialan asutusta koskevat paikallistarinat ovat kyllä ristiriidassa tämän asutushistorialIisen seikarrEanssa, mutta niiden täytyy olla erheellisia 'tai sitten
koskevat varhaisempiaeräretkeilyaikoja
2).
Mihin aikaan Mustialan kylän kiinteä asuttaminen ja peltoviljelyksen alkaminen tapabtui, siitä ei Iuonnollisesti voida varmuutta
sanoa, muuta myöhempien >ti·etojennojalla ja muiden Tammelan kylien asutusvaiheisiin verrattuna otaksuisin sen tapahtuneen viimeistään I3 50 tienoissa. Ta'han asti tunnetuissa asiakirjoissa mainitaan
Mustialan kylä Tammelassaensimäisen
kerran I496, jolloin Tammelan käräjillä todistettiin Pieti Kantaja (pedh Cantaija) nimisen
talonpojan Mustialan kylästä myyneen kappaleen maata, n.s. Kantturin pellon, Kuivajärven rannalta eräälle Saaren kylän taloupojalle 3). Mustialan kydan pejlotkin ulottuivat siis mainittuun aikaan
nykyistä kauemmaksi, Kuivajärveen asti (Kantturi kuuluu nykyisin
osaksi Hykki'lään, osaksi Kankaisiin).
Mutta jo I463 mainitaan
Loirnon pitäjän 'käräji.Ilä [autamiesten joukossa "P Kandaia», jolla
epäiilemättä tarkoitettiin samaa mainittua Mustialan talonpoikaa 4).
1) Prof, Voionmaa 'on siitä 'kirjoittajalle huomauttanut.
- Niemekkeen
myi vaHtio Mustialan kartanosta vasta pari vuotta sitten alueen vuokraajrlle,
2) Olen niistä tehnyt selkoa 'kuvauksessani. Munialan kuninkaankartanosta
(Kotiseutukuvauksia
Louneis-Harneesta
IX, 1930, s. 55-).
3) Jok.
karc., XLHI, n:o 21 ,ja 38.
4) Jo'k. kart. X,IJlII, n :o 57.
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Mustialan kylästä,. etenkin sen maariidoista, en enemmän tietoja
Lounais-Hämeen tuomiokirjoissa v:lta Is06-091). Näissä sakkoluetteloissa mainitaan moniaita kertoja kaksi Mustialan kylän talonpoikaa, Lauri ja Henrik Kantaja (Kandaia), luultavasti veljeksiä. Kumpainenkin riifeli ajan tavan mukaan sekä viljelys- että takamaista
naapurikyläläisten ,kanssa. Lauri Kantajan valtauspyrinnöt .suuntautuivat pohjoiseen, alueille, joita Hevoniernen ja Teuron kyläläiset väiotiväJtomikseen"
ja Henrjk Kantajan Ianteen , Kaukjärven
kyläläisten kanssa vielä yhteisinä olevilla takamaille 2). Kuitenkaan
ei niistä yhtään mainita nimeltä. Oikeusjutuistaari päättäen olivat
mainitut isännät muutenkin riitaisia ja vakivaltaisia, kuten siihen
aikaan yleensä.
Lauri Kantajasta mainitaan vielä, että hän oli naimisensa kautta
saanut Vanlammin kylästä Matti Heikinpojalta 'erään niityn, jonka
hän sittemmin 'Oli myynyt vastoin appensa tahtoa ja joka sitten
'Oikeudessa julistettiin 15°9 vapaaksi 3). Niitty lienee kumminkin
jäänyt Lauri Kantajan suvulle ja Mustialaan kuuiuvaksi. On nim.
todennäköistä, että oli kysymys samasta niitystä, kun Tammelan kärä jillä 1618 todistettiin, että Vaulammin ky Iässä sijaitseva LoimaIuhdan niitty (Loimijoen rantaniitty), jota Jokioisten kartano riiteli
pois Mustialalta, oli aikoinaan naimisen kautta tullut Mustialajle 4).
Tosin oli 1630, jolloin sama asia oli jälleen kihlakunnanoikeudessa
esillä, tämä todistus ja selitys nähtävästi unohdettu, ja m.m, eräs
vaulamrnjlainen kertoi kuulleensa 40 vuotta takaperin isältään, että
niitty oli joutunut Mustialalle erään vaihtokaupan
peruutuksesta.
Matti Hertcuinen-niminen talonpoika Vanlammin kylästä oli näet
vaihtanut maansa Mustialassa - asuvan Sä1ii-nimisen talonpojan
kanssa. Herttuinen sai Mustialasta 6 tankoa maata ja Sälli Vaulammin kylästä 12.
Herrtuinen kumminkin aikoi katua. kauppaansa, mutta ennenkuin Salli suostui peruutukseen, oli Herttuisen
hänelle annettava mainittu niitty »veljeslahjana» ja .korvauksena
Mustialalle sekä korkonafrentte)
18-19 kuormaa heinää. »Näin
1) Julkaistu Bidragissa 1, s. 132-.
2) Bidrag 1, s. 138.
3) Bidrag 1, s. 284.

')

Jok. Hand.

II,

S.

122.

151
oli niitty ollut Mustialan kartanon
aina snta asti, kun talonpojat
olivat asuneet Mustialaa» 1). - Saman oikeudenpöytäkirjan
mukaan
oli Mustia'lalle aikoinaan otettu myöskin jokioisten Rehtijärven
kylasta, Kaahin tilasta, 5 kuormanalan
suuruinen Ahvenisronojansuun
niitty.
Tämä 'Oli tapahtunut
»siihen aikaan kun nimismieskunta
(lendzmansdömecih)
oli ollut Mustialassa»
ja nahtävasti
mainitun
kylän kautta tapahtuneitten
kyytien tarpeeseen ja sellaista korvausta
vastaan, että Mustialasta
Olli annettu »Iainaksis '/2 tynnyriä
olutta
siihen kuuluvine ruokineen Kaahin sisaren hautajaisiin 2).
Nayetää
siltä kuin Mustialan miehet pyrkivät
varhaisernpina
aikoina vailtaamaan takamaita Tammelan koillisosastakin,
jopa näh.tavästi yli silloisen Rengon pitäjän rajan, 'tai ainakin kiistanalaisilta
alueilta nykyisen Tammelan pitäjän [aajoilla .metsaseuduilla
Pehkija Oksjärvestä koilliseen ja itään. Valtauksista
näyttää johtuneen erj
pitajalaisten . 'kesken yhteenottoja,
joissa rerikolaiset
(Muurilao
kylän miehet) tappoivat
eraan miehen ja sovitukseksi saivat luovuttaa laajan, Hindarnaa nimisen nakamaan Hykkitlän ja Lunkaan kylien, ra joilca Mustialan
kylalle.
Tämä osoietaa, että· tapettu mies
oli todennäköisesti
Mustialan kylästä.
Saamansa takamaan vuokrasivat Mustialan ta'lolliset Hykkilan
ja Lunkaan miehille »apuveroa»
vastaan 3). .Myöhernmin .nousee esil1ekysyrrnys
saman
takamaan
'omistamisesta, 'kuten tulemme näkemään.
- Eräässä laamarininkirjeessä vuodelta 1553 sanotaan Hindamaata
muinoin nimitetyn- Rengonrnaaksi').
Siinä luetellut rajapaikat
osoittavat,
että tuo suuri
metsämaa sijaitsi Okslahden
ja Pääjärven
välillä ja siitä Teurolle
päin, siis alueen, jota sittemmin kutsutaan .kruununmaaksi.
. Se oli
').' jok. Ha·nd. II, s. 128. Vaulammin ja Mustia:lan kylän keskinäisiin suhteisiin viittaa m.m sellainen kummallekin
yhteinen vanha paikannimi
kuin
.Mur ala. - Jokioisten J'e'llrläi1 kylässä on Sälli niminen vanha torppa tai larnpuoti,
VII"t.myös mainittua Pellilän kylää ,ja Mustialan Pellinsuot a,
Yhteisiä
paikannimiä siis on Jokioisilla .ja Mustialalla.
2) 1»_ hadhe ifrån KaJhis 'hernman bliffit än håld vaka med tiid if erder otill brukeri -», Ruukilla tar'koicctriin varmaan Akaan k uparivuor ta, jonne
Tammelasta kuljettiin Humppilan :kautta. -:- »'/2 tyn. öll med dess kost», vr t,
Voionmaa) Suornal. keskiajan tutkimuksia, s. 284.
3) VA Tcpographica
Tammela.
Tuomiokirja .v .lta 158 r.
4) J ok. kart. XLIII n:o 4.
.
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epäilemättä
samaa »reggonmaata»,
joka jo 1 507 mairutaan
eraan
Portaan ja erään Teuron miehen (nimismies Knut teurolaisen) takamaaksi ja joka mainittuna vuonna oikeudessa näiden kesken jaettiin 1).
Myöskin Tammelan
ja Kadvolan rajoilla olevan Pjkonkorven
[aajan metsäseudun
valtaamiseen
saattoivat
Mustialan
talonpojat
.osallistua siitä päättäen,
että myöhemmin
Mustialan
kuninkaankartanokiri
sai siitä osansa ja kartanon
lampuodit
riitelivät
siitä
Kalvoian
asukkaiden kanssa 2). Mustialan pohjoispuolella
olevasta
suuresta järvi- ja metsärikkaasta
saloseudusta, jota vielä r y oo-Iuvul la
nimitettiin

Ollinpojanmaaksi

H), omisti

Mustialan

kylä

»kaksi nel-

jasosaa»
sekä yhden neljäsosan yhdessä Susikkaan ja Kaukjärven
!kylien kanssa, kuten 1589 pidettyjen
käräjien
pöytäkirjasta
"kay
selville 4). Mustiala oli osansa aikoinaan ostanut, väitettiin oikeudessa, muttei sanottu keneltä.
Mustialan
kylässä ennen kartanon
perustamista
asunut talonpoika
todisti, että hän naapureineen
oli
käyttänyt
puo.Jta mainitusta
alueesta luettelemiensa
rajojen sisäpuolella. - Toinenkin
takamaa oli Mustialan kylän pohjoispuuleila, n.s. Särkijärvenmaa.
Se oli epäilemättä
samaa a'luetta, jona
Henrik Kantaja oli r yoo-luvun alussa riidellyt Kaukijärven
kylälaisten kanssa.
Ainakin
pysyi Särkijärvenmaan
omistus ja rajat
Mustialan ja Kaukijärven
välillä epäselvinä v:een 1568, jolloin asia
oli esibla Portaan
käräjillä.
Tällöin
todistettiin,
että lueteltujen
rajapaikkojen
sisäpuolella
olevan osan Särkijärvenmaasta
olivat
Mustialan
talonpojat
aikoinaan ostaneet Lunttilan
kydalta, mutta
osaan sanotusta maasta oli kaukijärveläisilläkin
osansa ").
Edellämainittu
ilmoitus ajasta, jolloin »nimismieskurrtaoli ollut
Mustialassa, saattaa viitata siihen, että Mustialan kylästä olisi valittu
talonpoikainen
nimismies.
Tämä olisi voinut olla 1530 vaiheilla,

1)
2)
3)
4)
0)

Bidrag 1, s. 142.
Jok. 'kart. XLIII
A'lueella on vielä
Jok. :kart. XUII,
Jok. k ar t. XLIII,

n:o 52.
vanha Ollibn
n:o I.
n:o 75.

torppa.
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sillä juuri mairuttuna vuonna pidettiin Mustialassa Loimon pitäjän
laamanninkäräjät 1).
Vasta 1539 alkavista maakirjoista saamme Mustialan kylästakin
tarkempia
tietoja. Portaan
pitäjän Tammelan neljänneskuntaan
ikuuluvassa Mustialan kylässä oli sekä 1539 että 1556 neljä taloa,
näistä kaksi 1/6, yksi 1/.• ja neljäs '/24 koukun suuruinen eli yhteensä
1"/24 koukkua. jousiluku oli 7, vuoden 1557 maakirjassa 8 2). Mutta
samoina vuosina on Hattulan kihlakunnan Lehijärven pitäjän Teuron neljanneskunnan kydien joukossa myös Mustialan (Mustilan ")
kylä, johon on merkitty ensin kaksi taloa, kunnes 1557 ilmaantuu
,kolmas. Talojen yhteinen ikoukkuluku on 17/24 4). Kun Teuron neljänneskuntaan kuului silloisen kirkollisen Tammelan alueelta mUItakin kyliä (Teuro, Susikas, Hykkilä ja Lungas), ja .kun v:lta I 5 56
olevassa Tammelan kirkkopitäjää koskevassa manttaali- y.m. luettelossa 5) on Tammelan neljänneskuntaan kuuluvan Mustialan ky:Iän lisäksi mainittu vielä erikseen Mustilan z-talcinen kylä, jonka
kalavetenä oli osa Pyhäjärvestä, kuten ensinmainitulla Mustialan
kyJäHäkin, niin on epäamätöntä,
että kylä oli veroteknillisistä syistä
(jotta jokaiseen neljänneskuntaan
saataisiin IO koukkua) jaettu
kl!htia C).
Jos nyt laskemme Mustialan ja Mustilan kylät yhteen, oli niissä
I 5 56 edellämainitun
Tammelan kirkkoherrakuntaa
koskevan luet-

1) Jokkis handlingar
1, s. 52. - I506 oli talon.poikainen
nimismies
Teur clta,
sitten
1508 ija I509 Portaasta
(Bidrag
1, s, I4I, 289).
Voidaan
ajatella
v:n
I630 asia'kinjassa rnuistellun
myös Mustialan
kuninkaankartanon
aikaa.
2) VA 3668, 38°3-4.
3) Myös .kinjoicectu Mustila.
Selvyyden
vuoksi
mainitsemme
seuraavassa
tätä Teuron
neljänneskuntaan
kuuluvaa
kylää
yksinomaan
Mustilaksi.
4) VA 3800, 3827'
") VA 38°7.
Julkaistu
suomeksi
Vuosikirjassa
II, s. 89-.
") Että kyliä .todel'la ijaettiin
haklinnollisesti
'kahtia,
siitä on laheiscna
esimerkikinä
,tälhä ajalta Haudankorvan
kylä, ,josta osa kuului
Tammelan,
toinen
.osa jokioisten neljarmeskuntaan.
Kyseeilisessa
'Tarmneian
kirkkoherrakunnan manccaaliluerrelossa
ei 'kyliä ole jaettu ,neljänneskuntiin.
Luettelossa
mainitaan
Must ila.n vk y lassa im rm. talollinen
Lasse Matinpoika.
Tammelan
papinkäräjillä
(VA 3755, f. 22) v:!ta I554 mainitaan
hänet myös »Mustolasca»;
sekin
todistaa
Mustilan
kuuluneen
Tammelaan.
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telon mukaan yht. 6 taloa, koukkuluku maakirjojen· mukaan "/12'
Miesväkeä (yli ra-vuotiaita) 'Oli 2I, vuotuinen kylvö 44
pannia.
ja heinäsato 99 talvikuorrnaa.
Vaikka kylän taloluku oli siis verrattain pieni, oli se miesväen paljonteen nähden Vaulammin jälkeen
väkirikkain koko silloisessa suur-Tammelassa sekä kylvömääränsä
ja heinasaronsa puolesta ehdottomasti kaikkia muita ky:liä edellä
(seuraava suurin ikylvömäära,
351/2 pannia, oli 'Humppilan Huhtaalla ja heinäsato Jokioisten
Kiipulla, nimittäin
87 talvikuorrnaa). Vähäisestä
taloluvusta
päätellen
oli
Mustialan ikylä asutukseltaan
nähtävästi
nuorempaa kuin Tarnmelan vanhat kantakylät: Porras, Teuro, Kaukjarvi, Linikkala, Vaulammi ja Perttula, mutta kylän maa-ala oli viljelykseen hyvin 'sopivaa ja hedelmällistä. Tätä· todistaa sekin, entä Mustialan kylässä
arvioitiin mainittuna vuonna tanko peltomaata I8 mk:ksi, Mustilassa r6 mk:ksi, kun-toiselle kymmenelle markalle pääsivat muista
silloisen Tammelan kylistä vain muutamat vanhat ja vakirikkaat,
nim. Teuro 20, Porras 14, Kaukjärvi ja Perttula r31/2 sekä Vaulammi r 2 mk:aan. - Kyseelliseen aikaan oli merkitystä silläkin,
epta Mustialan kylä'llä oli hyvät kailavedet,nim. useinmainitun luettelon mukaan osa Pyhäjärvessä, jotapaitsi kylän alla olevista Mustialanlammista ja Kaukjarvesta
kannanti myös kaloja pyydystää,
kuten sittemmin tulemme näkemään. '
1

/2

Ei siis ollut erintain vaikeata etsiä kuninkaankartandle
sopivaa
paikkaa, kun sellainen ,täihän aikaan oli Lounais-Hämeeseenkiri pe·
rustettava.

Mustialan
kylän taloista oli yhden. 1111111 Sälli, kuten edellä
olemme huomanneet. Toisen nimi oli Pekola, mikä nimi säilyi kartanon kirjoissa. Kolmas mahdollisesti oli Kantaja, koska se sukunimenä oli runsaasti edustettuna, mutta mitaän jalkea tai muistoa ei
siitä ole tallebla ') .

. ") Turussa esiintyy samaan aikaan erään ponvarin nimenä Kantaja
Teitin valitusluettelo
Suomen aatelistoa vastaan 1555-1556).

(Jaakko.

Mustialan kuninkaankartanon

perustaminen.

Kustaa Vaasan suunnitelmiin 'kuului perustaa jokaiseen Suomen
pitajäan
kuninkaaneli karjakartano
»tämän köyhän maanäären
hyödyksi ja avuksi»l).
Etenkin oleskellessaan
täällä Venäjäns::;da'n johdosta pitemmän
aikaa 1555-56
kehoitteli hari Usein voutejaan
valitsemaan
sopivia kartanoita,
joissa voitaisiin
kasvattaa
huomattavia
'karja- ja hevosmääriä
»rodun parantamiseksi»,
ja joihin kootut
varasl'otollisivat
valtakunnan
puolustuksen
tukena.
Niissä voitaisiin vielä ylJäp'itää ratsastustaitoista
aseväkeä eli huoveja,
jotka
sodan syttyessä olisivat heti 'käy,tettävissä
vihollista
vastaan ja rauhan aikana olisivat voutien apuna veronkconnissa
y.m.
Tämä
suunnitelma
johtikiri monien .kuninkaankartanoiden
perustamiseen,
vaikkei
nii:tä sentään muodostettu
pitäjään, Etela-Hämeeseenkin
vain viisi 2).

läheskään

joka

Muutamien
kuninkaankartanoiden
perustamista
voidaan säilyne.tten asiakirjojen
avulla seurata kutakuinkin
yksityiskohtaisesti.
Niinpä on August Ramsay teoksessaan Espoo sooken och Espo gård
på r yoo-talet voinut esittaa jotenkin tarkail'leen sikalaisen kuriinkaarskartanon
perustaruisvaiheet.
Kun varmaankin
piti meriettelyn
kuninkaankartanoita
muodostettaessa
olla samallainen
kaikkialla,
esrtan
lyhyesti Espoon kartanon
perustamisen,
jotta siitä
saisi valaistusta

Mustialankin

kartanon

syntyyn.

Helsingin
lääni~
vouti
Anders KoOrp, jonka nimi sittemmin
esiintyy Mustialan
tilienkin yhteydessä,
sai '1555 kunirrkaalta
tehtäväkseen 'läänin pitäjien joukosta katsoa soveliaita paikkoja kuninkaankartanoiksi
ja neuvotella
lähimpäin
talonpoikain
kanssa, että
»he tahtoisivat
[luovuttaa meille kohtuullisesta
arvosta niin paljon
ma,ata .kuin
raa siihen».

sellainen kuninkaankartano
'tarvitsee ja heillä on va•T alonpoikain . pi.ti siis, saada korva us va paaehtoisesta

maanluovutuksestaan.
Niin
syntyikin
sopimus 'talonpoikain
ja
kruunun
vä;l,iHä, ja asiakirjat eivät näytä merkkiäbän
siitä, että
talonpoikia
olisi siihen esivallan taholta pakoitettu,
vaan että lail") Arw. Handl. VIII, s.
2) Bidrag IV, s. 100-101.
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liseen maanvaihtoon
sena luovurtamistaan

mentiin sovulla.
Talonpojat
alueista maata naapurikylistä.

saivat korvaukSopimus lail-

[istutettiin
Espoon käräjillä elokuussa 1556.
Tästä toimituksesra
syntyneessä
asiakirjassa
mairutaan
tarkalleen,
mistä 'kai:kki 16
maansa luovuttanutta
talonpoikaa
sai korvausta ja kuinka paljon 1).
Mustialan kartanon perustamisesta
on säilynyt hyvin vähän tietoja ja nekään eivät ole suoranaisia, vaan hajanaisia,
muitten yh-teydesta poimittavia.
Kartanon
muodostaminen
tapahtui
Sääksmäen kihlakunnan
haHinuon uudistamisen
yhteydessa.
Aikaisemmin oli Häme

kokonaisuudessaan

kuulunut

Hameenlinnan

päalii-

kön eli voudin Iha1Ii,ll'taan, jota paitsi n.s. ratsuvouteja
oli asetettu
kihlakuntiin.
Myöhemmin
r yoc-luvulla
muodostettiin
kihlakunnista itsenäisiä voueikuntia.
Sääksmäen kihlakunta,
johon silloinen
Portaan
pita jäkin luettiin, tuoli omaksi ha'llintoalueeksi
lopul lisesti
1548, jolloin täältä tehtiin ensimäisen kerran itsenäiset tilit 2). Mainittuun kihlakuntaan
kuului callöin Kalvolan,
Kulsialan,
Portaan,
Palkaneen,
Saarioisten ja Sääksmäen hallintopitajär,
kussakin neljä
neljanneskunraa
X). Mutta vuoden 1556 alussa erorettiin tästä eri
alueeksi Portaan,
Kalvolan
ja Saarioisten
hallintopitajät,
vastaten
ensimainen ja viimeinen näistä kutakuinkin
silloisia Tammelan ja Someron sekä Akaan (ja Urjalan) kirkkopitajia,
joihin Lasse Jönsson
sai »voutikirjeen»
tammikuun
20 p:nä 4).
Varmaankin
oli jo tällöin päätetty
nä:1l1 mucdostetulle
hallintoalueelle
perustaa
kuriinkaankartano,
ehkäpä jo va'liotukin Mustiala sen paikaksi, vaikkei
siitä ole asiakirjatietoja
säilynyt.
Almqvist nimenomaan
mainitsee,
1) August Ramsay, Espa socken 0011 Espo gård, s. 264-66.
Ettei kuninkaarrkartanoiden
perustaminen 'kuitenkaan
aina tapahtunut
näin sovinnolla,
sii ta en esicner'kkina
.m.rn. Sairiallan kartanon
-muodostcmine
n 1557.
Kustaa
]-incken määräylkses'cä .p ik oitert iin Savolehden
seuduilla asuvat tulonpojat muutLimaan rnarltaan.
(Arw. Handl. III, s. 320.-324.
Llmari Salonen: Sair ialan karcano vuosina 1557-1570..
Hist, Ark. XXV, 8.)
2) Aåmqvist II, s. 477.
3)

Sama

s. 466.

4) Sama s. 477. Rcgistr. 1556, s. 75. - Kalvolan pitäjä kuului kirkollisesti .kappelina
Haerulan iki,r<k'koherrakuntlan, .joten vouti Lasse Jönssonin
suma va ltak irja ei sisaltanyt -koko aluetta. Eräässä kuitissa v .lta 1558 mainitaan
Mustialan voudin alueeksi myös vain Akaa, Somero ja Tammela (VA 3854,
fol. 123)' Vrt. kuitenkin Almqvist II, v, 466.
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että mairntut kolme piiajaa määrättiin samaan aikaan perustetun
Mustialan Ikuninkaankartan,on alaiseksi 1). Joka tapauksessa uusi
vouti sai ensimäiseksi tehtavakseen Mustialan kartanon järjestämisen. Se tapahtui kevatpuolella 1556. Kevättoukoja ei vielä ennätetty kartanon Iaskuun tehdä.
Heinäkuun
28 p:nä samana
vuonna mainitaan J uhana herttuan diariumissa ensimäisen kerran
lähetetyn vouti Lasse jönssonille kirje, joka koski Mustialan kartanoa ").
Mihlainen sopimus Mustialan talonpoikain kanssa tehtiin maan
luovuttamisesta,
suostuivatko he yleensä lainkaan vapaaehtoisesti
muuttamaan ja mistä he saivat uutta maata korvaukseksi, ne seikat ovat ,kysymyksi.ä, joihin ei nykyään xunnetun arkintoaineksen
perusteella voida antaa täsmällistä vastausta, sillä ei ole säilynyt
luovutussopimusta,
jos sellainen kirjallisesti tehtiin, eikä käräjäpöytäkirjaa.
jossa asiaa olisi käsitelty, kuten Espoossa. Mutta siinä
valituksessa, jonka suuri joukko Tammelan <talonpoikia teki 1556
Mustialan voutia vastaan kuninkaan tänne Suomeen vontien toimintaa tutkimaan lähettamalle Jaakko Teitille, on viittauksia Mustialankin tapahtumiin.
Kun Martti Pietinpoika Kuusten kylästä
vaiitti, ettei Lasse vouti ollutkaan antanut hanelle luvattua 1/6 koukun suuruista maata Kuusten kylästä sen korvaukseksi mitä hän
menetti Mustialassa, vaan oli saanut ainoastaan puolet siitä, niin on
ilmeista, että sanottu talonpoika oli yksi Mustialan kY'län maansa
menertaneista
talollisista (todennäköisesti Lauri Kantajan pojanpoika; isä Pieti Laurinpoika mainitaan 1556 maakirjassa B). Vouti
väitti, ettei hän voinut antaa Martil'le enempää maata kuin mihin
tä:llä oli oikeus, siis 1/12 koukunalaan 4). Kun valittajain joukossa
oli edelleen talonpoika Juha (Joan, toisessa paikassa Niels) »Eskilinpoika Mustialast, nyt Hevoniernessa», niin oli hän tietenkin sama
')

Adrnqvist

II,

s. 477.

2) »Mustiala g~rds affvell»,
Regist. 1556, s. 815.
3) Jaakko
T'eirin
valitusluet telo,
s. 130.
(Grotenfeltin
julkaisema
teoksessa
Todistuskappaleita
Suomen historiaan V). Olen valituksista kokonaisuudessaan te:hnylt selkoa lkirjoituksessani:
Portaan ,pitäjän vouti lähes 40'0'
vuotta sitten (Kotiseutukuvauksia
Lounais-Hämeestä
II, s. 41'-).
4) Mustialassa oli Pieri Laur iripojabla ollut 5/2, ikoukun suuruinen 1:alo.
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talollinen, joka vielä sen vuoden maakirjassa mairutaan ensimäisenä
Mustialan talonpoikain
joukossa.
Hänen valituksensa
ei kyllä koskenut maan [uovutusta,
josta päättäen hän oli saanut Hevoniernen
kylästä tyydyttävän
korvauksen
Mustialasta
antarnilleen
maible.
M.m. oli hän saanut erään 7 kuormanalan
suuruisen
niityn
sekä
.aitan Mustialasta,
mutta väitti nyt, että Lasse vouti oli niitä vastaan ottanut häneltä hevosen 1).
Eräissä vähän myöhemmissä
tuomiokirjoissa
on vielä enemmän
tietoja Mustialan entisistä talonpojista.
Kun Portaan käräjillä 1557
ja 1560 selvitettiin
Susikkaalta kotoisin olevan Simo Sallin (Selle)
-ja Kankaisista olevan Sipi Pietinpojan
omistussuhteita
n.s. Kelhunmaahan, joka oli (on vieläkin samannimisenä)
Kuivajärven
pohjoispuolella, Kankaisten,
Hyikkilan ja Mustialan kylien rajoilla,
niin
merkittiin jälkimäisellä kerralda, että molemmat sanotut talonpojat
oli »poisajetru !heidän vanhasta asuinpaikastaan
Mustialasta» 2). Sama Sällin talo, josta aikoinaan oli tehty vaihetuskauppa
Vaulammin
Hertruisen kanssa, voidaan täten todentaa v:n 1556 maakirjassa ja
marittaaliluettelossa
mainituksi
Simo Heikinpojan
ornistamaksi
taloksi, joka oli alansa ja kylvänsä puolesta kylän toiseksi suurin
ja
jossa oli 3 poikaa, näistä vanhin Matti Simonpoika.
Kartanoon
menettamiensä
maiden .korvaukseksi oli säili siis saanut uutta maata
naapurikylästä
Susikkaalta
ja oston kautta
mainitusta
Kelhunmaasta. - Kankaisiin - Mustialan naapurikylä
sekin - siirtyi taas
Sipi Pietinpoika,
joka neljäntenä mainitaan v:n 1556 marittaaliluettelossa Mustialan talollisten joukossa.
Vä:hän myöhemmin esiinastuvat kaikkien kuuden Mustialan talon entiset isännät, kun Portaan käräjillä
jina Särkijärvenmaan
rajoista.
Oikeuden

1568 esiintyivät
pöytäkirjassa

Henrik Eerikinpoika
Lunttilasta
(? epäselvä),
Lasse
Teurolta, Eerik
l'ussinpoi,ka
Hevoniemestä,
Martti
Kuustosta.

Sipi Pietinpoika

Lunttilasta

ja Matti

todistaluetellaan:

Matinpoika
Pietinpoika

Simonpoika

Susik-

1) Kartanon paivatyölaisten luettelossa v .lta 1558 mainitaan Hevoniemesta
m.rn. Jöns Eskillson,
2) » __
bådhe blifvit af satt utaf theras gamla bålstadh Mustiala»
Jok. ark. XLIII, n:o 35 ja 43.
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kaalta, »jotka ennen asuivat Mustialassa,' ennenkuin suta tehtiin
kuninkaankartano- 1). Kaikki nämä henkilöt eivät kuitenkaan olleet
samoja kuin 1 5 5 6 mainitut Mustialan isännät. Vain Lasse Matinpoika ja Sipi Pietinpoika olivat samat .. Mutta Eerik ]ussinpoika
oli Jussi Eskelinpojan poika, mainittujo v:n 1556 marittaalikirjassa
»varttuneeksi pojaksi» ja saanut siis talon isänsä jälkeen Hev oniemen kylässä. Matti Simonpoika Susikkaalta, hänkin jo 1556 »varttunut poika», oli samoin saanut talon isältään Simo Heikinpojalta.
Martti Pietinpoika Kuustosta. joka jo edellä tuli osoitetuksi entiseksi Mustialan tal.onp.ojaksi,· oli epäilemättä v:n 1556 manttaali"kirjassa mainitun Pieti Laurinpojan poika.
Vain Henrik Eerikinpoikaa Lunttirlasta (?) ei voida osoittaa v:n 1556 maa- ja manttaalikirjoissa eikä toisaalta niissä esiintynyttä Tapani jussinpoikaa mainita entisten Mustialan talollisten joukossa, ei edes hänen pojakseen
sopivaa. - Kankaisissa vielä 1560 mainittu Sipi Pietinpoika on
sama kuin nyt 1568 Lunttilasta oleva talonpoika.
Nähtävästi oli
hän ikyseeljisten vuosien välillä siirtynyt Kankaisista Lunttilaan.
Koko Mustialan kylä otettiin kartanon alueeseen, kuten myöhemmin tileistä käy selville, kun' niissä merkitään otetun 19124
koukun maa 2). Myös Teurorineljanneskuntaan
kuuluva kylän osa
liitettiin kartanOoOn. V:n 1557 maakirjassa ei näet sitä enää tavata,
mutta kyläluettelon [opussa on ilmoitus, että »Mustelan !kartanon
alla on koukkuja 1 5/12» 3). Tähän on siis laskettu yhteen kylän mo[ernmat osat.
Siitä päättäen, etteivät Mustialanentiset tailenpojat kuitenkaan
tehneet }aakko Teitjlle enempää valituksia, ovat he ilman suurempa'a vastarintaa Iuovuuaneet kartanolle maansa ja tyytyneet saamaansa korvaukseen edellämainittua poikkeusta Iukuunoctamatta 1).

1 Jok.
ark. XLIII, n:o 75.
2) VA 3872, fol. 22. Maakirjoissa luetellaan vielä I559 Mustialan kylän
kohdalla samat talolliset kuin ennen kartanon perustamista (VA 3854).' Useinhan maakirjoissa jatkuivat samat nimet omistussuhteiden
muutuotuakiri.
(VIt.
Finnen kirjoitusta:
Kustaa Vaasan verotusjärjestelmä
Hämeen läänin pohjoisosassa, Kaikuja Hämeestä IX).
3) VA 3852.
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Millä tavalla vouti hankki hei'lle naapurikylistä
uusia maata, ei käy
tässä yhteydessä ratkaiseminen.
Kartanon
pohjairtaimiston
hankkimisesta
on säilynyt eraita
hajatietoja.
Kustaa Vaasaharr otatutti 'Suurimman osan kinkon omaisuutta kruunulle.
Tammelan pappilan omaisuuden [uovutus siirtyi
ainakin irtaimiston
osalta toistaiseksi, vaikka jo 1529 itse Pietari
Särkrlahti kuninkaan toimeksiannosta
oli pitänyt pappi:lassa
inventoimisen viimeisen katolisen kirkkoherran
jälkeen.
Inventaroon
otettiin täl1löiil1: pari 'härkiä, yksi sonni, 6 dehrnäa, 6 lammasca, 10
viikatetta,
10 valkoista
vatia, 14 lautasta, 3 pataa,
kaksi
paria
kattilanrenkaita,
yksi rautalapio
ja yksi sa:hranterä.
Tämän varsin
huomattavan
irtaimiston
otti nyt kesällä 1556 Lasse vouti juuri
perustettuun
:kuninkaankartano:)n
2). Kun seuraavan vuoden maaliskuussa pidetciin Tammelan pappilassa uusi inventoirninen
kirkkoherra
Tuomas
Nikolain
jälkeen, otti Mustiadan silloinen vouti
omaisuudesta
kartanoon
yhden sian 3). - Yksityisiltakiri
onti vouti
karjaa ja hevosia kartanoon.
Edel'la on jo mainittu,
miten hän
eräältä Hevoniernen talolliselta oli ottanut hevosen.
Tapani Pietinpoika Sukulasta valitti Tei'tilll'e, että vouti ,o'li ottanut häneltä kaksi
Iehmaa ja yhden härjän, minka vouti myöntääkin
tehneensä, mutta
sakkosovituksena
4). Eräälle .henkilölle väitettiin Lasse-voudin antaneen I!U koukun maan Kuuston 'kylästä härkäparia
vastaan.
Vouti väitti .kuitenkin ostaneensa 'härjä,n (ei paria), joka vieläkin oli

1) Saattaisi
myös
otalksua
.enrei lkajkkie n Mustialan
talonpoikien
siirto
o'lisi vielä itapaihtunut
Jaakko
Teit in pi,täessä tutkintoa.
Onkin
vähän
epäselvää, milloin
Teitti
tutkintonsa
piti.
Luettelon
alussa on mainittu
vuosiluku
[556, muna
syrjään on merlkjtt y: Actum Abo [0 Febr. 1557.
Mahdollisesti
tekivät
talonpojat
valituksensa
jo syksyllä 1556, rnuuta vouti a 'kuulusteltiin
vasta
myöhemmin
mainittuun
aikaan.
Huomaucertakoon
vielä, etta edelläviitacussa cuomiokirjassakin
v:1ta 1581 sanotaan
nimenomaan
talonpojat
ajetun pois
Mustialasta.
2) Tieto 'tästä invenaar iosra on säilynyt
Tammelan
kirkolle
aikanaan
kuu[uncessa missalessa, iCJka nyt ori valtionarkistossa.
On julkaistu Bidrag III, s.
327.

') Bidrag !II, s. 363.
4) Teitti
s.
'tehtyään
paennut

Saklko johtui
siitä, että
Ruotsi in ja Tapani
ottanut

130.

Tapauin
toisen

vaimo
vaimon.

oli

aviorikoksen
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Mustialan kartanossa 1). Vielä tunnusti vouti hankikineensa kartanoon yhden lehmän Sallilta (Selle) Susikkaan kylästä, »rnucta lehmän oli SäMisaanut Heikki j ussinpojalta Talpia'lta tämän puolesta
tekemästään kyydistä.» - Pääosa Mustialan kartanon karjasta saatiin .kuitenkin voutikunnan verorrkoonninkautta, kuten tileistä hyvin ,käy selville. Muu osa irtaimistoa, johon myöhemmin tutustumme, varmaankin tuotiin muista kuninkaankartanoista tai 'linnoista.
Mustialan ensimäinen vouti oli ta'lonpoikain valicuksista päättäen omavalrainen, jopa ornanvoitonpyyntinen, kuten senaikaisista
voudeista yleensäkin va'licetniin. Ennenmainittujen vääryyksien ja
vakivaltaisuuksien lisäksi väittivät 'talonpojat hänen ottaneen hei,lttä
liikoja veroja, 'kiskoneen heiltä rahaa ja pitäneen itse sen, mitä
pyssymiesten eiatukseksi talonpoikain tuomista elintarpeista Ollijäänyt ylitse 2). Kustaa Vaasa oli ankara voutien ornavaltaisuuksia
kohtaan, antaen pahimpia rikollisia hirttääkin. Lasse-voutikin näyttää pian Teitin uurkimuksen jällkeen joutuneen pois virastaan. Luultavasti on hänestä kysymys, kun Juhana herttua 25. 1. 1557 määrää
Arvid Björssonin pitämään silmällä vouti Lars Jönssonia 3). Ettei
Lasse-voutia 'turhaan .syytentykåan, käy selville siitäkin, että hänelta vielä virasta erottuaarrkin periotoin 'kartanon 'Omaisuutta, m.m.
1557 kaksi pukinnahkaa "); samana vuonna maksoi hän 43 mk. valtionrahastoon ') ja vielä v:n 1559 kartanon tileissä ilmoitetaan häneltä saadun vanha kuuden kyynärän pituinen pöytäliina 6).
Muscialan kunirskaarilkarranon uudeksi voudiksi maaraeniin V:'l1
1557 alkupuolella jöran van Borgh, joka sitten ollihn to,imessa lähes 4 vuotta eli joulukuun 1 päivään 1,607).
Hän kaikesta päättäen
1) Teini,
") Teitti,

s. 132.
s. 130.

"). Registr.
1557, s. 260 (»Fulmacht
för arffved
Björsson, at t han med det
aldraförste
'hafver
inseende
rned fougden Lars jönsson»).
Suomessa
oli tähän
aikaan !kolme samannimista
voutia, mutta
siitäkin .päättäen,
eutä Mustiala
kuului j uh anan herttuakuntaan,
on Ihyvin todennalköisra,
että tässä on kyseessä
juuri 'Musti.allan vouti
(Teitti,
s. 97, 275).
4) V:n 1557 .kartanon tileistä.
5) Registr.s.
1,80. Kuitti annettu
Tukholmassa 4. 12. 1557.
6) VA 3873> fo1. 18.
7) Borg oli sitä ennen ollut Erik Spåren voutiria Hactulassa
(Bidrag
III,
s. 338,

339).
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oli ualonpoilkia lkohtaan oikeudenmukainen,
koskapa eivät ainakaan
asiakirjat tiedä mitään rhänen .toimintaansa
vastaan.
Hän on iaatinut kartanon ensimaiset <tilit vuodelta I557.
Ne ovat hyvin tarkat ja yksityiskohtaiset
sisaltäen 6 'eri ybteenvetoa
kartanon
kaikista tuotteista,
maksuista, 'kulutulbesta,
varastoista
seka samaiilla
.1{IQkovoutikunnan
verojen kannon ja ti:li,tyiben.
Vuoden I 558 tirli,t
'Ovat vielä paljon rtäydeHic5emmät ja laajemmat.
M.m. jujkaistaan
niissä tärkeä [uettelo IkaDtanon niityistä ja pejloista sekä annetaan
tarkat ,tiedot 'kaI as tukses ta.
Erittäin
rnielenkiiruroiset
ovat myös
kartanon
,invent,oimisluebte'lot.
Esimerkkeinä
r,illien tarkkuudesta
mainiptakoon,
etta niissä on
jon teurastetuista
naudoista
malokaroita y.m., vaikka ne
siten täycyi santilleen samat

rn.m. 'lueteltu tarkalleen,
'kuinka palsaatiin kieliä, keuhkoja,
'talia, <tehtiin
'ka,ikki kartanossa kulutetti,in ja vaikka
summat mainita tillien paätöksessä mo-

lemmin puolin.
Edelleen ontilei'ssä
elukoista ja mielenkiintoinen
luettelo

tarkka
paivalkirja kudNeista
paivatöitten
re:bjöis,tä.
Vie-

läpä 'On sisa'l'lysluettelo eri veroparseeleista
käsietaeri yht. I64 numeroa.
Tilit ja niissä esiintyvac tuottolaskelmat
tehtiin ikartanoissa
kuninkaan
antamien
yksicyiskohtaisten
määräysten
mukaan. Seuraavien vuosien tjlit eivat tuo sanontavasti
esille uutta, ovatpa
paikotellen
vähemmän
antavat, kun esim. ei 'enää merlbtä päivätöioten suoriotajia.
Tiljkausi muuten adkoi syksyllä, nähtävästi
leikakuun I päivänä, vaikkei sitä suoraan tileissa mainita 1). Poikkeuksista myöhemmin.
Pääasiassa tilien
non vaiheisiin

perustuksella

on tehty

seuraava

katsaus

karta-

ja oloihin.

Mustiala kuninkaankartanona.
Mustialan
tultiin näköjään

kylässä

ennestään

olevilda

talonpoikain

toimeen lähes kaksi ensimäistä

vuotta

rakennuksilla

2).

Vasta v:n

1) Mustialan kuninkaankartanon
tilit ovat valtionarkistossa
n issa 3829,
3853--54, 3872--73, 3893--94, 3915--17 ja 3941--44.
2) Jo 1557 'käytettiin
navetan kattamiseen 1607 ruohenkaisraletca.
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1558 ti,lei'ssä on rnenoeriä, jotka osoittavat sma vuonna ryhdytyn
Mustialassa
suurempiin rakennuspuuhiin.
Sililointehtiin
ainakin
uusi aitta, navetta ja - vankihuone 1). Pitäjäläiset saivat tuoda rakennusaineet. Niinpä mainitaan heidän 'tuoneen 2401/2 tukkia, 80
lautaa, 160 malkapuuta ja 6>407 tuohenkaistaletta.
Näitä kaikkia
rakennustarpeita ei kuitenkaan tarvittu, vaan osa jäi seuraavaksi
vuodeksi, Uusiin rakennuksiin käy'uenti,in myös rautaa, nirn. aitan
lukkoon 12 naulaa, aitan ja navetan ovirautoihin 1 leiviskä 131/2
naulaa se'kä vankihuoneeseen 8 naulaa.
Seuraavana
vuonna IQI1i
paikko rakentamista jatkaa senkin taik,ia, entä -ru1lipa'lloteki tuhojaan.
Se näyntää polotaneen ainakin yhden tuvan, joka ilmoitetaan rakennetun uudestaan, seka jonkun aitoista, koskapa mainitaan tulen
saaliiksi jääneen suurempi määrä ruista, ohraa, :kauraa ja hamppua. K:esälHä 1559 rakennettiin täten 6 pienenpuoleista tupaa, joihin käytetti~n 300 tukkia, 75 palklcia, 120 lautaa, 131 malkapuuta
ja 2,646 kaistalenta tuohia. Joku seitsemäskin Iammin huone
pantiin kuntoon, koskapa ilmoitetaan tuohia ja malkapuita käytetyn
7 tuvan kattamiseen 2) samoin kuin muurarimestarille maksetun
palkkaa (ro mk.) 7 uunin muuraamisesta 3). Kun palkka mainitaan maksetun uunien ja savupiippujen rnuuraamisesta, niin eivät
tuvat siis enaa 'Olleet sisaanlampia viä 'kiuaspircte jä, johlaisia siihen
aikaan varmaan oli va'llan yksinomaan
Tammelan
railonpojilla.
- Tehtiinpa Mustialan kartanossa tiileista saunan ja riihen kiukaatkin.
Varmaan talonpojat tähän ai-kaan vielä rakensivat ne
omiin Iaieoksiinsa yksinomaan harrnaista luonnonpaasista, kuten
vielä kauan jälkeenkin päin.
Raudan Käyttäminen ovien saranoihin ja 'hakoihin oli luultavasti
1) Närttää
siltä, että vanki.huone tehtiin jostakin vanhasta huoneesta, joka
vain karet tiin uudestaan.
2) » __
på ot:he 6 nye stugar och ett annat Ihus».
3) Muuraustyö
koski 2 .leivin- ja n.s. »kopauunia»,
Mahdollista on, että
seitsemännen uunin unuuraerninen tar'koittikin jonkun entisen daittarnista.
Yht.
käycettiin
J 508 tiiltä
ja 3 lästiä 4 tynnyriä kal'kkia.
Palkan suuruudestakin
päättäen o'li muurari vanmaan tuotettu muualta.
Mutta hänellä nahtävasti oE
paik'kalkunnan miehiä apulaisiria ja opissa, si;\lä 3 vuotta myöhemmin
saattoi
kartanon vouti jo lähettää Tammelasta 2 miestä Viipurin linnan muur austöihin.
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myös 'kokolaiHa uutta takälaiselle talonpoikaisväestölle, joka vielä
300 vuotta senkin jälkeen yleisesti käytti talousrakennuksissaan
puusaranoita Ja -lukkoja. Mustialan uusien tupien ovensaranat olivat lisäksi vankkoja, koskapa tarvittiin 6 oven rautoihin ja hakoihin 5 'leiviskäa I91/2 naulaa melw·rauraa. - Lasi-ikkunoista
ei
tiileissä ole mitään merkintöjä eikä sellaisilla siis varmaankaan varustettu edes asuinhuoneiden valoaukkoja.
Vasta v:n I562 tileissä
mainitaan käytetyn 3 hie'honnahkaa iklkunoiden suojaksi, siis jonkidlaiseksi läpinäkyväksi pergamentiksi valrnistettuna 1).
Mustialassa jatkettiin rakennustyöta vielä seuraavinakiri vuosina.
V:n I560 tileissä ilmoitetaan 'kaytetyri jäHeen 7 tuvan rakentamiseen 282 tukkia, r r y Iautaa ja 5,856 tuohenkaistaletta sekä 58 talonpoikain suorittamaa työpäivää.
Tuvat dienee rakennettu yhteen 2).
Siitä [uultavasti tuli ikartanon päärakennus, sillä sen suurempaa
taloa ei jälkeenpäinkään tehty. V:n I56I tiUeissä on merkitty veistetyn vielä uusi navetta, jonka rakentamiseen käytettiin m.m. 85 l/Z
talonpoikain työpaivaa.
Sen jälkeen suorirettiin vain ikorjaustöitä,
etupäässä muurien ja savupiippujen laittamista, mihin esim. 156 I
käytettiin I200 -tiilta.
Mustialassa tarvittiinkiri
lkylla parisenkymmentä asuintupaa,
sillä kartanoon sijoitettiin huomattavan paljon vakea, joka lisäksi
oli eri arvoista, eri yhteiskuntaluokkiin kuuluvaa ja dli siis sijoitettava erilLeen 'toisistaan asumaan. Lisäksi kävi kartanossa ohimarkusravia sotilashenkilöitä, !kuten tulemme havaitsemaan.
Pääasiassa jaeutiin 'kartanon väki kahteen ryhmään. Ensimäiseen, »voudiri pöytäväkeen», 'kuuluivat voudin lisäksi hänen lähin apulaisensa
ali- eli apulaisvouti, sitten kirjuri ja asemiehet eli huovit (svener).
]0 I 557 näyttää kartanossa ohleen kirjuri (Henrik), vaikka hänet
mainitaan ensimäisen kerran tileissä vasta 1559, jolloin hänelle maksettiin palkkasaatavia myös vrlta 1557, yht. 56 mk. selkä »linnanpukuansa- (borgekläde) varten 12 mk. Kirjuri vaihtui pian, kos1) »
till Ienster ,pärmä·r påå gården -". - Lasi-ikkunoita
kittiin SairiIan kunin'kaankarranoon
jo 15102, Porvoon karranoon 1570.
2) »- __
7 nye stugar på uhenn nye byggninghenn.»
.

han-
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kapa jo 1561 mairutaan toisenniminen mies (Per Sigfriedsson).
Apulaisvouti mainitaan nimenomaan vasta v:n 1560 tilien palkkaluettelossa, mutta nimestään (Niels Siffridson) päättäen luultavasti
sama mies, jolle jo edellisen vuoden tilleissä ilmoitetaan annetun jalkineet 1). V. 1561 mainitaan apulaisvoutina Nrls Mulle, ristirnänimestä päättäen mahdollisesti edelleen sama mies. Koimeri laajan pitäjan veronkoonnissa y.m. hallinnollisissa tehtävissä oili kyllä
apulaisvouti tarpeen. Mainitaanpa 1561 erityinen lampuonivoutikino Merkkinä kait siitä, että vouti joutui ratsain kulkemaan voutikunnassaan, mainitaan Jören van Borgia jonkun kerran ratsuvoudin (ridfougte) nimellä, mikä oli r j oo-luvun ailkupuoliskolla yleinen
kihlakuntiin asetetujlle voudeille,
Asemiesten lukumäärä vaihteli eri vuosina. V. 1557 ei heidän
lukuaan vielä erikseen mainittu, mutta seuraavana vuonna oli heitä
voudin Iahimrnan vaerrkanssa yht. 27. V. 1559 oli heitä 23, seuraavana vuonna 19; V. 1561 oli lukumäärä noussut 35:een [askien
sitten 31 .een. Ainakin osa huoveista lienee sijoitettu kartanoon
vain lyhyiksi ajoiksi; toisia tuli, ,toisia meni. Osa oli 'kuitenkin
pysyvää kantajoukikoa, jopa muutamjlla näyttää ollleen vakinaisia
toimiakin kartanossa. V. 1559 mainitaan apulaisvoudin ja kir jurin
lisäksi nimeltä 'kalk,simuuta henkilöä, joiden saama pukuraha (12
mk. kumpikin) viittaa 'siihen, että .heilla olisi ollut joku huomattava ,toimi vou.tikunnassa
tai 'kartanossa.
V:n 1561 pa'lkkaluettelossa on jäHeen samojen miesten nimet ja molemmjlle merkitty sama
pallkka (20 rnk.) kuin apulaisvoudillekin,
Sen lisäksi mainitaan 16
mk:n pal'kadla mies, jota seuraavan vuoden tileissä kutsutaan
»redesuenn», siis jonksllainen pehtoori. Edelleen .on samassa palkkalistassa yksi nimeltä mainittu henkilö 12 rrrk .n ja kaksi 10 mk:n
vuosipalkahla. Nä'htävästi luettiinkokkikin
voudin väkeen, huovien joukkoon, silla kyseeHisessä palkkaluettelossa nimitetään erästä
10 mk:n miestä Matts Kåck (= kokki 2). Samoille henkilöille on
merkitty myös vaaterahaa, voudille ja kirjurille 18 mk., muille
1) »
skoor som artadi på arbets f.olck.»
2) SairiIan 'kartanossakin kuului kokki huovien joukkoon
Sair i'lan 'kartano).

(vert.

Salonen>
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Varmaankin nämä henkilöt muodostivat sen kartanon »ornan väen», joka huoveista mainiptiin erikseen muutamissa
tileissä ja jonka lukumäärä 1561 ilmoitettiin seitsemäksi.
Palvelusväki (legefol'k) muodosti toisen ryhmän kartanon asujamista. V. 1557 oii asemiehiä ja palkkaväkeä yht, vain 12, mutta
seuraavana vuonna jo yksin palvelusväkeä 15 2). Seuraavina vuosina palvelusväen lukumäärä yhä nousi,' joten sitä oli 1562 jo 24
henkeä. Näistä oli suurin osa renkeja ja palvelijattaria, esim, 1559
kumpaalkin ryhmää 8. MUHa mainitaan myös karjakkoja (fääkarlar, fääbagger), joita esim. 1561 oli kolme sekä lisäksi naiskarjakko (rnjölkdeja), lammaspaimen ja hänen apulaisensa, karjapaimen ja ,kuSki. Kartanon keittiön puolebla palveli m.m. leipoja ja
oluenpanija, molemmat naisia. - Varsinaista seppaa ei kartanossa
näy olleen, eikä pajaa mainita; pajatyötä olikin verrattain vähän 3).
Ehkäpä joku rengeistä osasi tehdä sepäntyötä Ikotitarpeiksi. Muutamina vuosina mainitaan 'kaksikin suutaria. V. 1560 esim. he tekivät pa'lvelusväkea varten 86 kenkä.paria, kaksi vuotta myöhemmin
95 paria, muina vuosina vähemmän.
Suurimmaksi osaksi olivat
kengät yksipohjaisia.
Suutareille maksettiin ainakin muutamina
vuos.na palkka kenlkäparin mukaan, mistä päättäen he eivät ohleet
vakinaisia, vaan luultavasti 'Pi'täjä1tä kyläsuutareita.
Muutarista
on ennen mainittu. - Nahkuri (barkare) 'Oli myös kartanon töissä
ainakin i 561, jolloin hänelle on merkitty maksetun 10 vuodan valmistuksesta 5 äyriä. Hänkin siis oli pitäjältä
tilapäistyössä.
Kun muina vuosina ei nahkurin pa'lkkaa mainita, valmisrivat varmaankin ;ka'r'tanon omat rengit tarvittavat nahat, koslkei niitä ole
merkitty muualtakaan tuoduiksi.
Kartanon
irtaimistosta saa selvän kuvan tilien perustuksella.
Aluksi sitäkin oli vähän, mutta vuosi vuodelta sitä enennettnn.
V:n 1558 otilleissäoleva luettelo sisältää vaatetavaraa.
vuodevaat12-6

mk.').

1) Palkkaluettelea
ei kyllä ole hyvaksyr.ry, 'koska se o n y,li:pyyhiny.
2) Palkka kyllä unerikitt y 16 hengelle.
") V. 1559, ;jdlIoin rakennustoiden
takia 0:[; enemmän paja ryöt a, käytettiin rau.taa vain n , 6 leivi.skää, siis n , 50 kg., ja terästä 141/2 naulaa kirveisiin ja
viikatteisiin.
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teita, yhden ryIJyn, 5 vaippaa, 4 hienompaa
(4-niitistä)
pyyheliinaa sekä yli sata kyynärää
sarkaa, rohdinkangasta,
villoja, hamppua, sä.kkejä y.m. Meta'llitavaraa
oli: vaniha tinakannu
(saatu vercnkoonnissa),
6 eriilaista pataa, 6 kattilaa, näistä muutama rilk'kinainen, kuparin.en
8-lhaarainen. kynntilarrkruunu,
4-haarainen
rautainen kynttilänjalka, samoin 3- ja z-thaaraiset kyntti'länjalat,
edellinen
rikkinäinen,
ruoka kello, messinkinen malja y.m.
Työaseita
mainitaan:
hirsipiilu, 10 kirvestä, 2 pientä käsikirvestä,
II viikatetta, 6 kairaa, 3 paria sahranterää,
2 suomalaista
sahranterää,
3
valtinrautaa,
6 rautalapiota.
pidakerauta
(hollihaka),
myllynsiilin
rauta, 3 näveriä, korkki veitsi, suutarinvasara.
vanhat tongit, 3 villasakset ja 4 Iattianvuolinta.
Pyyntiaseita
oli: 4 karhunkeihäs-tä
ja 2
ahringasta.
Kun esineiden joukossa mainitaan padjon vanhaa, jopa
rikkinäistakin,
näyttää
ne kootun eri tahoilta.
Työkapineitten
luettelossa tapaamme samoja, jotka Tammelan pappilasta
oli otettu.
- Huomattava
vielä on, ettei astioitten ja työkapineicten
j-oukossa
ol'lenkaan mainita koikonaan puusta tehtyjä, vaikka 'sellaisia luonnollisesti pal jon kartanossa
tarvittiin.
Vasta 'kartanon
luovutusinventaarissa
1563 luetellaan
m.m. kuumia,
vesikorvoja,
olutsammio, puukuppeja.
viilipunkkia
(72. kpl.), juomacuoppeja
(öllträä,
26 kpl.) y.rn., samoin sellaisia puusta tehtyjä peltckaluja
kuin »peltopyörä» ja äes tai karhi sekä puisia auranvanraita.
Vuosien kuluessa tapahtuneesta
irtairnisron lisääntymisestä
voidaan
yksityiskohtaisesti
seurata
vain vaaretavaran (paaosa n.s.
fatebur-ryhmässä)
hankintaa,
mistä tjleissä on tarkkoja merkintöja.
Niinpä 1559 tehtiin 5 nahkavällyt,
kudottiin 2 ryijyä, 1 vaippa ja
158 kyynäcää sarss.ia. Saman vuoden tileissä mainitaan
vi.eilä pari
samentista p;nkkipidusta
(benckedynor),
pöytäliina
y.rn. V. 1561
tehtiin rn.rn. 22 vaippaa, joihin meni yht. 200 kyynärää
sarkaa, ja
valmistettiin
12 suurta säkkiä, jo:ihin kä yrettiin
131 kyynärää
hamppukangasta.
Näistä lähetettiil!1osa
pois, samoinkuin
kahdet
vallyt ja kaksi pyyheliinaa.
V:een 1562 mennessä oli vaippojen
lukumäärä
noussut 35 :een, pöytaliinojen
kudottiin
viedä 3 ryijyä, va'lmistettiin

12: j.n.e.
8 peitetta

Samana vuonna
ja 4 vaippaa,
2:
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patjanpäällistä, 10 säJkkiä ja 6 pyyheliinaa. - Sarkaa ja rohdinkangasta tarvittiin huomattavasti myös palvelusväen palkkaukseen.
Mustialan kartanon
viidenvuotiset ti'lit tarjoavat oivallista
aineistoa aikakautensa kuninkaankartanoiden
talouselaman tutkimiseen, nimenomaan karjanhoitoa, maanviljelystä ja rkotitaioucta käsittävilta puolilta. Palvelusväen palkka- ja työsulrtejta valaisevia
tietoja on myös runsaasti mainituissa tileissa, puhumattakaan siitä,
että ne sisältävät runsaasti aineistoa Kustaa Vaasan aikuisten verotusolojen
selvittelyyn.
Kaikkiin näihin mainitsemiini puoliin ei
ole kuitenkaan tä:ssä yhteydessä mahdollisuutta sen enempää puuttua kuin mitä tarvitaan kokonaiskuvan saamiseksi Mustialan kuriinkaankartanosta sen historiallista esittelyä varten. Näinollen mainitsen vain eräitä pääpiirteitä ja hajatietoja kartanon kotitaloudesta,
maanviljelyksestä, karjanhoidosta ja lahimpäin pitäjäin verovelvollisuudesta ja rasi tuksesta.
Esitys vaatevaraston kasvusta jo osoitti, että kartanon naisväen
t iytyi rehd'i melko paljon kerhuu- ja kutomatyötä,
sjlla muualta ei
·ti1imerkintöjen mukaan kartanoon valmista kangasta tuotu, päinvastoin vietiin näitä tuotteita muuallekin.
Varsinaista kuuojaa ei
kuitenkaan mainita. Suuren väen ruokkimiseen täytyi myös paljon
valmistaa etenkin leipää ja olutta. Erilaista leipää (svenrie-, giärdeja spisebröd) 'leivottiin viikossa usein 6-9 tynnyriä, monasti vain
3 tynnyriä, riippuen ruokittavien paljoudesta; 'koko vuonna r 562
leivottiin r68 tynnyriä. Asemiesten leipä tehtiin puhtaista, [estyista
ruisjauhoista,
tavahlinen
mokaleipä lesemattörnista ruisjauhoista,
,joihin seleoitettiin samanverran ohrajauhoja.
J auhojen seulornistaIbn oli siis naisvaella.
Olutta valmistettiin huomattavan paljon,
esim.
1568 33 Iästia 15 1/2 tynnyriä sekä »etikkaa». 6 tynnyriä.
Olutta oli viittä eri nimista ja ainakin kolmea eri luokkaa 1). Mal1) Eri olutlajien
nimiä rnainiraan : herre-, fougte-, sven ne-, giärde- ja
mutta valmistuksen yhteydessä puhutaan vain kolmesta vahvuusluokasta. Parasta oli voutiolut, johon käytettiin kolme kertaa enemmän rnaltaita
ja .huenaloita kuin viimeisenä mainittuun
rudkaolueeseen
eli ka'ljaan.
ToisiJuan ilmoitetaan kaljaa tehdyn paremman oluen mäskistä (.effter fougte
och svenne öls bryggningar - effrerlarck»). - »Etikkaan» pantiin ainekiri yhtä
paljon rnaltaita kuin voutiolueeseen,
toisinaan enernmanikin.
Itse asiassa se
lienee ollut jotain hapanra juotavaa.
spiseöl,
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taita

ei näy

tarvitun

itse valmistaa,

kun

verorna'ltaita

Ikertyi tar-

peeksi voutikunnasta,
Ryynejä tehtiin vuosittain 3-4 pannia, joskus toista puntaa; ryyneistä
seulottiin jauhot erilleen 1). Syysteurastus oli paljon työtä antava.
V. 1559 esim. teurastettiin
113
eläintä, v. 1561 36eIäintä,
mutta seuraavana
vuonna peräti 224
eläintä, näistä 145 rlammasta. Kynttilöitä
kastettiin
vuosittain
melkoisesti, esirn. 1558 611, mutta 1562, joldoin oli paljon käytettävissä eläinten ihroja, läJhes 2,900 kpl., mihin meni yht. 141/2 leiviskää talia.
Kun mainittuna
vuonna poltettiin 'kartanossa
lähes
3,000 ikynttilää, niin tuskin kayteutiin koko kartanossa silloin pärevalkeata.
A~kaisemmin näyttää ohleen päinvastoin,
siNä esim. 156o
poltettiin kartanossa vain 74 kynurirlää .
. Mustialan
talonpoikain
peltovainiot,
eteläinen ja pohjoinen,
muodostivat
'kuninkaankartanon
päaasiallisen
peltoalueen.
Toinen
lohko olli aina vuosittain kesantona lukuunottamatta
ehkäsiitä
aidattua pientä »toukomaata».
Keväällä
1556 kylvetyt
virljat saivat
talonpojat vielä korjata, mutta syksyllä 'kylvertiin kartanon laskuun
ruista pohjoiseen vainioori 7 puntaa 4
vi'lle koko kylvömäärän,
rnainitsemme
silta. Eteläiseen lohkoon kylvettiin:
Syksyllä
Kevää'llä
»

1557 ruista 9 puntaa
»
1558 ohraa 7
»
kauraa

Y'ht. etel. vaimoon 16
P.ohjoiseen

vainioori

»

1/2 pannia.
numerot

1/2

1

l/Z

5

1/2

Syksylda

1558 ruista

8 puntaa

4

1559 ohraa

2

4

pohj. vainioori

»

22
18

»

17

1/2
1/2

vakkaa
»
»

'kylvettiin:

Keväällä
Yht.

panrua
»

2

Saadaksemme' selmuutamilta
vuo-

II

»

pantua
»

»

1) »Punralasti»
oli 12 puntaa, 'Punta 6 pannia eli 4 tynnyriä, panni oli
tynnyriä eli 20 k appaa, ilmoitetaan tietokirjoissa.
Tileihin on kuitenkin
merkitty (3872, fol. 5), että punriassa oli 5 pannia, pannissa 24 vakkaa tai 9
karppaa. - Tässä .tutkimu'ksessa tarkoitetaan
suomalaisia mittoja, jotka olivat
erilaiset kuin Tukholmassa käytetyt.
Suomen panni oli 121/2 kappaa suurempi
Tukholman pannia (vrt. VA 3872).
Tileissä mainitaan usein molemmat mitat
r innakkain.

1/2

----------------
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Nämä numerot 'Osoittavat eteläisen vairuori olleen n. 'l, pohJOIsta suuremman.
Tämä aiheutti sen, että kylvömaarat
vuosittain
vaihtelivat.
Eteläisen vainion jäädessä kesannoksi Olli vuoden kylvömäärä 12- 1 3 punnan paikkejlla, pohjoisen vainion jäädessä kesanno'lle kylvöala suureni 14-16 panniin.
Eteläisessä vainiossa 'Oli rukiin vuotuinen kylvö 10 punnan paikkeilla, nousipa 1562 yli 13 '/2
punnan ').
Pohjoisessa vainiossa oli tavaldisesti rukiin kylvö 8 '/2
punnan paikkeilla, mutta 1560 10 puntaa 1 '/2 pannia kauran kustannuksella, jota edellisenä vuonna ei oltu lainkaan kylvetty.
Ohraa
kylvettiin
puntaa.

muina kuin ylempänä rnainittuina vuosina tavallisesti 4-5
Kauraa v.iljekiin vähän siitä huolimatta,
etta hevosia 'Oli

paljon ruokittavana.
Sitä ei !kylvetty lainkaan vuosina 1559-60, eniten 1561, nim. 4 puntaa, ja seuraavana vuonna, jolloin oli suuri ruiskylvö, jälleen vain 3 '/2 pannia. Papuja kylvettiin ainoastaan kahtena
vuonna, nim. I557 3 '/2 pann.a ja 15612 '/2 pannia
C/2 puntaa).
Vehnää ei viljelty ollenkaan.
Vuosina
1561-62 nousi kylvöjen määrä korkeirnmrlleen,
nim.
edellisenä vuonna 18 '/2 puntaan
ja jälkimäisenä
19 1/2 puncaan.
Peltoalan 'Oli täytynyt 'laajentua.
Tosin ei tileissä mainita peltojen
raivaukseen käytetyn uyöpäiviä, vaikka kY'\tlä talonpojat saivat päivätöinään ojittaa peltoja ja niitä aidata.
Mutta nähtävästi suorittivat
raivaustyön kartanon omat rengit, joiden tekemästä työstä ei tileissa
ole mitään y'ksiryiskohtaisia
merkintöjä.
Saattaisi kyllä myös ajatell a, että siitä huolimatta,
että kaikki kylvot mainitaan suoritetun
vainioihin, olisi osa tehty kaskiin, joita vähän raivattiin;
esim. 1558
käytettiin niihin 33 talonpoikain
työpäivää.
- Kuninkaan
verokamari oli satoori nähden määränny·t, että rukiista ja ohrasta piti tulla 8
') Merkillistä vain, että Sinä vuonna piti eteJ. vannon olla kevatviljoilla.
Muutenkaan ejvat tiedot kylvömääristä ja siit a, mihin vainioon ky lvo eli suoritettu, ole ilman ristiriitoja, 'kun niitä vertaa eri paikkoithin ja eri aikoina tehtyihin merkin töihin.
Se johtuu, paitsi tilin.tekijän aiheuttamista virheistä, luu'ltavasti myös siitä sekaannuksesta,
minkä Suomen ja Ruotsin er isuur uisten mittojen
sekaisin 'käyctarninen aiheuttaa,
kun aina ei ole tileissä huornautcttu,
mistä
mitoista ·on kysymys. Mutta erilaisten mittojen käyutö ei esim. selitä, miksi toisessa kohtaa tiliä on 1557 kaur.anky'lvöksi merkitty 2 pannia 18 '/2 vakkaa, toisessa 4 '/2 pannia,
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ja kaurasta 10 kertaa kylvömäärä.
Ei varsin usein päästy Mustialassa
näin korkeisiin tuloksiin.
V. 1560 ja 1562 korjattiin
ruiskylvösta
vähän yli 9 jyvää ja 1562 ohrasta yli 8 jyvää.
Mutta muulloin oli
rukiin jyväluku tavallisesti 4-6
välli·llä (1561 yli 6) ja ohran 5-6,
jopa 1559 vain väJhän yli 2. Kaura menestyi myös huonosti, ollen
sen jyväluku kerran dsmä'ltleen 2, tavallisesti 4-6.
Pavun tuotoksi
oli määrätty 10, jopa eräänä vuonna (1559) r z-kertainen ky'lvömäärä,
muttei läJhestulkoonkaan
siihen päästy, hyvä kun j-kertainenkin
sato
saatiin ja 1559 vain vähän enemmän kuin oli kylvetty.
Väen ruokkimiseen oli käytettävissä
veropapuja,
tuotiinpa
niitä kerran Hämeenlinnastakin.
Naurista ja kaalia viljeltiin myös Mustialassa; edellistä fkylvettiin
(lluU'ltavasti 'kaskeen) esim, 1558 6 lusikallista, jä1lkimäistä 2.. Kylvöstä saatiin nauriita 2 lästiä 7 '/2 tynnyriä
ja kaalia 1 Iläslti 3 '/2
tynnyriä.
Muutamina vuosina oli nauriin ja kaalin sato vähäisempi,
eikä kaikkina vuosina niitä viljeky lainkaan. - Hurrialoita korjattiin
Pekolan huma'latarhasta
vuosittain
11-14
leiviskää.
Hampun ja
pellavan viljelemisesta ei mainita rmtään.
Hamppua
kyl'la paljon
tarvittiin,
mutta sitä varten oli käytettavissa
verona
maksettua
hamppua.
Pellavaa taas ei mainitakaan
tileissä kuin yhden ainoan
kerran ').
Mustialan talonpoikain
heinäsato oli 1556 ollut, kuten havaitsimme manttaaliluettelosta,
99 talvikuorrnaa.
Paljon siitä ei 'kartanon heinänkorjuu
enentynyt, vaikka tilien mukaan useana vuonna
käytettiin
niittyjen raivaamiseen
runsaasti talonpoikain
·työpäiviä,
tilivuonna 1558 esim. 242 päivää ja seuraavana vuonna 69· V. 1557
korjattiin kartanossa Iheiniä 111 '/2 talvikuorrnaa,
seuraavana vuonna
II9"/2 ja I559 I23 kummaa, mikä olikin suurin maara, sidla seuraavina vuosina sato jäUeen aleni. Oman heinä tuotannon lisäksi koottiin Mustialaan myös paljon voutikunnan
veroheiniä, tav. vuosittain
yli 300 kummaa.
Kartanossa oli kymmenen
luetellaan
1)

nimeltä,

V. 1562:

II

pari 'kertaa
naulaa

»Stadga

niittyä,

jotka v:n 1558 tileistä

niiden alkuperäisiUä
Iin».

lähtien

suomalaisilla

ni-
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mityksilla. Ne olivat: Isoniitry, Loirnaluhta, Kalliohuhta, Suonperä.
Pohjanmaa, Myllynperä. Venhekorpi, Koivistona'lho, Korteniitty ja
Vasikkahaka. Mainitaan erikseen kunkin niityn satornäaräkin; Isoniitty yksin antoi n. 40 % koko tuotosta.
Muutamat mainituista
niittyjen nimistä ovat vieläkin käytännössä, kuten Isoniitty, Myblynperä, Veneskorpi ja Alho. Jokioisten Vaulammil'la sijaitsevaa Loimaluhdan niittyä tai joenrantaa sanataan nykyisin Lintupajun luhdaksi,
Se antaa aihetta omistus- ja asutushistoria'llisten seikkojen selvittelyyn, kuten jo edellä on viitattu ja kuten vielä myöhemminkin
tulemme näkemään.
Kartanon 'karja- ja hevosmaarä vaihteli eri vuodenaikoina. Varsinainen kantakarjaston luku oli kyllä kutakuinkin tasainen, vaikka
nousi vuosien kuluessa. Mutta sen lisäksi koottiin kartanoon voutikunnasta runsaasti verokarjaa, jota sitten vretnn etupaassa Hämeenlinnaan, ja syksyllä teura-stettiin sitä suuret määrät. Vakinainen karjakanta oli 1557: 'harkia 5, sonneja 2, lehmiä 300, lampaita 123
ja sikoja 26. Seuraavina vuosina lisääntyi karjan lukumäärä, hu omattavasti etenkin nautakarja ja lampaat. Kustaa Vaasahan suosi erittäinkin Iammashoitoa.
V. 156o hankittiin vuohia ja pukkejakin,
mutta 'Vähäksi niiden luku joka tapauksessa jäi aikana, jolloin talonpojilla niitä 'Oli paljon.
Jotta saisimme jonkillaisen kokonaiskäsityksen kartanon karjan
lukumäärän vaihtelusta yhden vuoden aikana, rnainitsemme v:lta
r 560 seuraavat numerot: Lehmiä oli inventaarissa 78, veroina saatiin
23, Iisäantyi (kasvoi hiehoista) 8, yht. 109. Tästä määrästä vietiin
Hameenlinnaan r6, teurasterti'in 25, 'kuoli 4, karhut tappoivat 5, jäi
v m 1561 inventarioon 59. - Sonneja oli kaksi. - Hiehoja ja mulleja oli inventariossa 75, lisääntyivät 53, yht. 128. Näistä kuoli 62,
osa siirtyi lehmien kirjoihin ja jäi 93. - Lampaita oli 264, 'lisääntyi
129, veroista saatiin 66, yht. 459. Näistä vietiin Hämeenlinnaan 42,
teurastettiin 82, kuoli 181, susi tappoi 9, jäi 145. - Pukkeja ja
vuohia hankittiin 12, lisaantyivat 8; näistä teurastettiin 8, jä-i 12. Sikoja oli inventariossa 69, - [isaantyivat 27,
yht. 96.
Naista teuras.
tertiin 19, kuoli 56, jäi 40. - Kanoja koottiin v-eroina 15, jotka
kaikki syötiin.
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Mainittu vuosi oli poikkeuksellinen siinä suhteessa, että eläimiä
kuoli tuhottoman paljon, yhteensä 261 elukkaa, mista petoeläinten
saaliiksi jäi 14. Oli varmaankin puhjennut karjan keskuuteen joku
tuhoava rutto, jota jatkui osittain seuraavinakiri vuosina, sillä 1561
ilmoitetaan kuolleen noista sataa elukkaa (näiden joukossa kyllä joukon toistakymmentä petoeläinten kynsissä 1). V. 1562 kuoli enää
vain 56 elukkaa.
Mainittakoon vielä eläinten lukumäärä tilivuoden 1562 alussa:
Härkiä oli 15, sonneja 2, lehmiä 66, rnulleja 46, hiehoja 49, lampaita
209, pukkeja ja vuohia 18, sikoja 45. Sinä vuonna teurastettiin kuitenkin tavallista enemmän karjaa sotaväelle vietäväksi ja siten ikarjakanta kauttaaltaan väheni tuntuvasti, kuten tulemme Ioppuinventaarissa näkemään. - Kaikki lehmät eivät luonnollisestikaan olleet
lypsäviä. V. 1558 ilmoitettiin [ypsävien lehmien lukumääräksi 40,
seuraavana vuonna 55 ja 1562 oli niitä 64. - Lypsylehmien vuosicuotoksi oli maacatty 3 leiv. 12 naulaa voita (Tukholman mitoissa).
Kartanon omien hevosten lukumäärä vaihteli vuosittain 15-32
välillä, ollen suurin 156 r. Tileissä eroi tetaan tar kalleen eri hevoslajit: stodhest, friistodh, giärde klippare, verckhest, verkmer, hestfoJl, marfoll y.m., siis sukupuolen, käytön, rodun (friisiläishevonen)
ja iän mukaan. - Veronkoonnissa saatiin kartanoon uusia hevosia,
esim. 1562 33 kp'l. Mutta noina sotaisina aikoina tarvittiin ratsuja kuormahevosia paljon, ja niinpä Mustialastakin niitä vietiin pois,
esim. 1561 Tallirmaan 10 ja .seuraavana vuonna 33, mistä jälleen
Talilinnaan 31.
Vuosina 1556 ja 156o luovutettiin kartanosta sotilasviranomaisten
käskystä 5 hevosta eräille pyssymiehille. jotka
olivat menettäneet ratsunsa Viipurissa venäläisten hyökkäyksessä.
- Karhut vähensivät myös hevosten lukua; esim. 1557 ne tappoivat
5 ja 1561 6 hevosta. Sillloin tällöin mainitaan hevosia muutenkin
kuolleen.
Mutta omien hevosten lisäksi ruokittiin kartanon muorialla pitkin vuotta, väEstä lyhyemmän, toisinaan pitemmän ajan, suuri
1) Kuolleista elulkoista oli 56 karitsaa. - Nämä tiedot muuten
riit-aiset tilien eri kohtien merkintöihin
'Verrattuna.

ovat risti-
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maarä asemiesten ja linnan hevosia, pari- kolmekymmentä
vuosittain 1). Kai~ki eivät kuitenkaan
olleet kartanossa,
vaan toisinaan
mainitaan hevosista osan olleen sijoitetun voutikunnan
nirnismiesten
luo, tavallisesti 3 kunkin taloon, siis yht. 9. Kartanosta
tai voutikunnan verotuloista vietiin kuitenkin rehut näillekin hevosille.
Kaloilla oli vielä tähän aikaan huomattava
osuus voutikunnan
veronkoonnissa
ja kartanon ruokataloudessakin.
Lahella kartanoa
olevista Kaukjarvesta
ja. Mustialanlammista.
jopa viimeisinä vuosina kaukana salomaalla sijaitsevasta Särkijärvestäkin
pyydystettiin
kalaa.

Pyyntivälineinä

mainitaan:

nuotta,

vata,

16 mertaa

ja 16

-I9
kariskaa.
Verkkoja ehkä myös oli, koskapa 1561 mainitaan
käytetyn
nuotan ja verkkojen ikutomiseen 4 leiviskäa hamppua.
Nuottavene
eli melko suurivsjlla
sen tervaamiseen
käytettiin
1557
1
tervaa 11/2 tynnyriä.
V. 1560 ostettiin uusi nuottavene
2 /Z
ohrapannilla. - Kalansaalis oli luonnollisesti eri vuosina vaihteleva.
V.
1
I558 esirn. saatiin tilien mukaan haukia (paino kuivattuina)
1 /2
leiv., lahnoja (samoin kuiva.ttuina)
2 leiviskäa,
ahvenia ja särkiä
2 leiviskäa
sekä tuoreena kalaa 7 tynnyriä ja 3 nelikikoa.
Seuraa1
vana vuonna oli saalis: kuivattuina
haukia 4 /2 'leiv., lahnoja 3 leiv.
5 naulaa sekä tuoretta kalaa 4 tynnyriä
3 nelikkoa, - Verokalejakin käytettiin
kartanonväen
ruuaksi.
Metsästystä ei kartanossa näy harrastetun.
Kertaakaan
ei mainita
tileissä karhun- tai sudennahkoja,
vaikka noita peroja runsaasti oleili kartanoOn läheisyydessä.
Muutamina
vuosina
vietiin
Tukholmaan,
kuninkaallisten
omiin käsiin, susi- ja ~issa.ilveksen
nahkoja, yht. 4, samoin 4 kpl. ketunnahkaa.
Mut·ta ne oli vouti
ostanut kuninkaan
määräyksestä
voutikunnastaan
joiltakin metsastajilta.
Lintujen ja janisten pyyntiä
ei kartanon
väki myöskaan
näyttänyt
harjoittaneen
ainakaan siinä muodossa, että tulokset olisi
ti,leihin rnerkircy.
Milloin harvoin 'kartanossa
tarvittiin
ylhäisille
vieraille dintu- ja janispaistia,
toivat pitäjän talonpojat
linnut ja
jänikset.
1) V.
1557 ruoxittun
esirn. kuukauden .ajan 22 linnan hevosta,
1560 28
.linnan hevosta
1-9
viikkoa,
1561 28 pyssymiesten
hevosta
44 viikkoa
ja 13
hevosta
2 viikon ajan.
V. 1562 ruokittiin
23 pyssyuniesren
hevosta
koko vuoden ja 16 vähemmän
aikaa.
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Kartanossa oli kaksi myllyä, ilmeisesti jo talonpoikain rakentamia, yksinkertaisia jalkarnyllyja, kummassakin vain yksi kiviparn.
Toista nimitettiin Pelromy 11yksi,
toista Nii ttym ylIyiksi.
Näistä nimityksista sekä siitä seikasta päättäen, että my'[lyissa saatettiin jauhattaa vain syksyisin ja keväisin, oli mydlyt sijoitettu pieniin ojiin eikä vielä Kirveskoskeen nykyisen Myllykylän kohdadle,
kuten sitten myöhemmin, ainakin jo r öoo-luvulla. Vain ruista ja
ohraa jauhatettiin.
Korkein jauhatusmäärä on mainittu v.lta 1562,
nim. yht. 6 lastia 3 puntaa 5 pannia 15 "/2 vakkaa; S:(). n. 304 tynnyriä: Se oli varsin huomattava määrä, kun muistamme, että tavalliset jalkamyllyt ky'kenivät vuorokauden kuluessa jauhattamaan
vain 2-3 tynnyriä.
Ainakin mainittuna vuonna täytyi siis Mustialan myldyjen olla hyvässä 'kunnossa ja vettä runsaasti. - Pienin
jauhatusmäärä oli 1557, ainoastaan n. ;2.7 tynnyriä.
Puutumme tässä yhteydessä vain ohimennen voutikunnan veroasioihin ja Mustialan kartanosta suoritettuihin vienteihin. matkoihin, tilit yksiin y.rn.s. Mustialahan oli suuri keskus, jonka kautta ainakin kirjoissa - kulki kolmen pitäjän monilukuiset verosuoritukset,
TääJltä ne taas hajoitertiin eri tahoihle kruunun tarpeisiin.
Etupäässä vietiin Mustialasta elintarpei'ta, puita, tiiliä, kynttilöitä,
heiniä y.m. Hämeenlinnaan, elintarpeita myös Helsingin kartanoon
(josta taas tuotiin rautaa y.m.), Turun ja Viipurin linnoihinkin,
vaikka vähemmässä määrässä, humaloita aina Savonlinnaan asti.
Tukholman verokamariin toimitettiin muutamina
vuosina voita,
talia ja vuoria, mutta etupäässä rahaa. Akaan 'kuparikaivokselle
vietiin vuos.ittain 'huomattavat määrät elintarpeita.
Etenkin sotavuonna 1562 vietiin Mustialasta paljon elintarpeita myös Tallinnaan, laivastolle ja sotaväelle (Joen Vestgöten sotamiehille). Tal!innaa~ meneviä ja sieltä tämän kautta palaa via ja Hämeeseen talveksi sijoittuvia sotamiehiä ruokittiin myös kartanosta.
Eräalle
kalmarilaiselle .kipparille, joka oli ollut laivallaan kuljettamassa
elintarpeita Tajlinnaan, mutta jäänyt Suomeen tailvehtimaan, lähetettiin myös Mustialasta ruokatarpeita.
V. 1560 annettiin täältä
olutta huovipaallilckö Michel Resenäri11e "), kun tämä vei liiviläisiä
1)' Michel Resenär
s. 473).

oli Juhana

herttuan

'huovicn päällikkö

(vr-t, Bidrag

m,
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merirosvoja

luultavasti

Tammelan

kautta.

»Linnanleiria»

vaihtavia

ratsumiesjoukkoja
sai Mustiala myös usein ruokkia viipyen ne joko
kartanossa
tai riimismiesten
taloissa vuorokauden
tai pari.
Usein
mainitaan
heidän kuuluneen Joen Vestgöten väkeen.
Joukkoihin
kuului 28, toisinaan
32 miestakin.
joskus sai kartano
ylläpitää
huoveja pitemman'kin
ajan, kuten I562 esim, I2 huovia IO viikon
ajan vuotikunnan
nimismiesten [uona, Huomattavin
vierailu tapahtui Mustialan kartanossa tammikuun 29 p:nä I559, jolloin itse SU.omen herttua Juhana seurueineen majaili kartanossa yhden yön, toi- .
sen Someron pappilassa ').
Talonpoikain
verovelvollisuudesta

mainittakoon

tässä

yhtey-

dessä vain päivät yöt.
Ne varmaan
olivat rasittavin
veromuoto,
mihin lounaishämäläistenkin
talonpoikain
nyt täytyi tottua.
Tosin
oli heillä jo vanhastaan
velvollisuus suorittaa paivatöita
Hämeenlinnaan, mutta joukottain olivat vapauteen tottuneet talonpojat laiminlyöneet niitä ja ottaneet sakot niskoilleen, kuten sakkoluettelot
r yoo-Iuvun alulta osoittavat.
Rahana sai muutenkin
korvata päivatyövelvollisuutensa,
Mustialan
kartano
tarvitsi kuitenkin
työvoimaa,
eivätkä talonpojat
muutenkaan
uskaltaneet
laiminlyödä
verovelvollisuuttansa
niinkuin ennen.
Mustialan kuninkaankartanon aikaisissa sakkoluetteloissa
mainitaankin
Tammelassa vain 'kerran sakotenin eräitä talonpoikia
siitä, etteivät olleet saapuneet päivätöihin. - V. I5 58 olivat kolmen voutikunnan
talonpojat velvolliset tekemään yht. 5227'/z
päivät yötä.
Tästä kuittasivai
talonpojat rahalla
I936 Z), ,luonnontuotteilla
2283/4,
Mustiadan kartanossa

käytettiin

erilaisiin

töihin

II IO työpäivää,

Hämeenlinnassa

474 ja Aikaan kuparivuorella
I459.
Tämän lisälksi vaadittiin
talonpoikain
tekemään
kartanossa
I200 apupäivää
(rakennustyöt
aloitettiin kartanossa).
Tileissä on yksityiskohtainen
luettelo Tammelan, Jokioi~ten, Hirsjärven ja Pitkäjärven
neljänneskuntien
talonpojista, jotka päivätöitä
tekivät.
Jä!lkeenp~in ei tällaista [uetteloa
1) Olen vierailun kuvaillut tilienant'aman
aineiston pohjalla kirjoituksessa: »Kun Juhana Herttua kävi Mustialan kuninkaankartanossa..
Kotiseutukuvauksia Lounais-Hameesta VII, I929.
2) Päivätyön arvo oli I äyri.
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enää esitetä,

eikä seuraavina

vuosina

Mustialassa

enaa tarvittukaari

näin paljon työpäiviä,
I559 esim. vain 1202 ja I562 I73I työpäivaa.
TäUöin eivät Hirsjärven
ja Pitkajarven
r.eljanneskuntien
talonpojar enää olleet >:taksvärlkissä» mukana, kun nuo neljänneskunnat oli lahjoituksen kautta eroitettu voutikunnasta,
kuten myöhemmin tulemme havaitsemaan.
Tiiliä täytyi talonpoikain
myös tehdä
II,OOO kpl.
Näistä vietiin Hämeenlinnaan
rakennusten
yhteydessä jo. tuli mainituksi,
tuotava kartanoon
rakennusaineita.
vaot myös talonpoikain
rasituksiin.

kartanoon,
esim. I 559
5,200 kpl.
Mustialan
miten talonpoikain
oli

- N.s. »pitkarkyydit»
kuuluiNiitä tarvittiin,
kun rakennus-

aineita, rehuja y.m. vietiin Iinnoihin ja kartanoihin.
V. I559 esim.
tarvittiin 24 '/Z »pitkaäkyycia».
Näihin ei Ilaskettu tiilien ja kivien
kuljetusta Hameenlinnaan,
jonne esirn. I560 vietiin voutikunnasta
yksin harmaita kiviä I,]20 kuormaa.
Niin mallitaloja
kuin kuninkaankartanoiden
pitikin ollaveivat
ne yleensä tuottaneet
sellaisia taloudellisia
tuloksia kuin oli odotettu.
Mustialan
kartanon
tileissä on parilta vuodelta valaiseva
yhteenveto dcartaoon talouden
kettiin menojen loppusummaksi

'kannattavaisuudesta.
- luonnon tuotteet

V. I560 lasrahaksi arvioi-

den - 3,802 mk. 4 äyriä I penni.
Kun saman tilivuoden
tulot
voitiin arvioida vain 2,825 mk iksi 2 äyriksi II penniksi, niin jäi
»kuninkaan»
tappioksi
977 mk. 1 äyri 14 penniä.
KyseeUisenä
vuorinahan 'kuoli kartan/osta paljon eläimiä ja niiden osuus tappiossa
teki jo 461 rrrk. Kun kaikelle kuninkaankartanoiden
tuotolle oli
määrätty tarkat alirajat eikä sellaisia esteitä kuin hallan tuhoa, petojen tekemää karjan hävitystä
t.m.s., saatu ottaa huomioon,
vietiin verokamarissa
puuttuvat
erät voutien velaksi.
Niinpä jäi vouti
Borg kohta ensimäisenä tilivuonna
207 rnk:n velkaan, seuraavana
vuonna yli 380 mk:n ja 1559 kokonaista
755 mk:n.
Vrlta 1560,
jolta edellämainittu
tuotantolaskelma
on, saatiin voudin
velaksi
vähan

yli 665 mk.

Siten ei kartanon

tappioksi

jäänyt

kuin n. 312

markkaa.
Verokamarin

vaatimusten

vuoksi

lykkääntyi

kuitenkin

tidien
12
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lopullinen

valmistuminen

ja hyväksyminen.

Vouti

Borg

sai eron

toimestaan,
mutta
jäi edelleen selvittämään
tilejään v:lta 1560,
mitä työtä kestikiri lähes kaksi vuotta.
Mainittuun
tilivuoteen kuuluvia varastoja mainitaan sitten sijoitettuna
Helsinkiin ja Turkuun,
jota paitsi ent. vouti Borg -luovutti niitä uudelle voudille vielä 1561,
jolloin hänen tiliään rn.m. hvv.iettiin
4,000 t.ilella.
Vieläpä ke\aäHä 1562 maksoi Borg osan r.isteistaan Hämeenlinnan
voudil!e
Näin oli voudin velka supistunut
36R .nk.aan 7 äyriin : penniin.
Kesällä 1562 teki hän sitten kartanon
muonassa 3 viikkoa kestivan matkan
Tukholmaa '1 selvittamaan
v:n 1560 tilejään.
Sielrl'i
ne sitten selvisivatkin,
Borg suoritti loppurästit
verokamariin
Ja sai
merkinnän, että rästit oli täysin toimitettu 1).
Uudeksi -voudiksi oli määrätty
Jacob Mattsson 2), jonka Alenqvist ilmoittaa astuneen toimeensa 1. 12. 1560 3). Itse tileistä ei
vontien vaihtoaika
käy muuten selvilie kuin siitä, että kartanon
ruokamenot
sinä vuonna laskettiin
60 viikoksi, siis 8 viikkoa yli
vuoden, mikä ajaa, kun tilit 'muuten olivat alkaneet lokakuun
1
p:stä
1559, joulukuun alikuun 1560. Borgilla Olli siis jo tiedossa
eroarnisensa,
koskeipa oikeaan aikaan [opettanut
v:n 1560 tilejä,
vaan jatkoi niitä voudinvaihdokseen
asti. Jo marraskuun
r6 p:nä
luovutti Borg kauroja uuden voudin kuittausta
vastaan.
Joulukuun 1 p :näkään ei kuitenkaan
näytä suoritetun
kaikkien varastojen [luovuttamista
uudelle voudille.
Osan niistä, esim. erilaisia
ruokatarpeita.
kalkkia, tiiliä y.m., jättää Borg Jacob Matcssonille
vasta
seuraavassa
maaliskuussa
ja myöhemminkin,
kuten edellä
nähtiin.
Mutta uusi vouti ei saanut kartanon taloutta sen paremmin kannattamaan,
vaikka rakentaminerrkin
Mustialassa lopetettiin.
Tilivuosi 1561 osoitti menoja n. 2,500 mk. ja tuloja r,9361/2 mk., joten
1) Jören van Borgista
Rarnilta ottanut ,Eri.k XIV
ravaraa nähtävästi sotaväen
ten I565 voudiksi Viroon
2) Jacob .Mattsson oli
XXVIII, s. 439)'
3) Almqvist II, s. 481.

kerrotaan siten, että hän I563 oli
ja Juhana herrtuan vihollisuuden
tarpeisiin (Bidrag IV, s. 20I).
Borg
(Arwidsson, Handlingar X, s. I22).
,<Jjjatdltuvoudiksi Molan kartanoon

'eräältä Henrik
aikana joukon
'lähetettiin sit1558

(Registr,

179
tappiota jäi vähän yli 564 mk
Voudin velaksi laskettiin tästä yli
439 mk. Näitäkään
tilejä ei hyväksytty
verokamarissa.
vaan sai
kirjuri matkustaa niitä sel vittelemään Tukholmaan.
V:n 1562 tileista
jäi vouti velkaa 456 mk. Kun hänen vuosipalkkansa
oli vain 60 mk.
rahassa, niin ei moiseen velkaan joutuminen ollut Ieikin asia.
Tässä yhteydessä ei ole mahdollisuutta
ryhtya tutkimaan kartanon
huonon kannattavaisuuden
syitä. Huornautettakoon
ainoastaan, että
viljelystekniikan
ja -tapojen pysyessä vanhalla keskiaikaisella
kannalla ei maataloudellista
edistystä tapahtunut.
Huonojen työaseiden
johdosta näyttää työteho olleen vähäinen 1), eivätkä talonpojatkaari
nähtävästi
suuresti hatailleet
»taksvärkissä»
ollessaan.
Kartanon
ruolkamenotkin
tuntuvat kohtuuttoman
suurilta.
JoO 1561 kirjoitti
kuningas havainneensa,
että »viljelystavat
tuottavat
sangen vähän
hyötyä elietua
niitä suuria kustannuksia,
päivatöita
ja muita vastaan, joita niihin :käytetään ja kustannetaan.»
Sen vuoksi käskee hän
lakkauttamaan
päivätöiden
käytön m.m. Mustialan kuninkaankartailossa ja niiden korvaukseksi ottamaan dampuoteja
ja palkkavälkeä.
Lampuoteja otettiinkiri sitten samana vuonna Mustialan maita viljemään, 'koskapa sen vuoden tileissä heistä ensimmäisen kerran puhutaan mainitsernalda heidän luokseen sijoitetun melko ,pal,jon kartanon
karjaa, m.m. 13 lehmää, yksi härkä, 8 hiehoa ja rnullia,
24 lammasta, 4 sikaa ja 6 'hevosta.
Näistä luvuista päättäen luulisin lampuodeiksi otetun ainakin 6, mutta ehkäpä 10 henkilöäkin.
Palkkaväkeä ei Mustialassa sen sijaan sanottavasti [isatty, vaikka päivät yöt
jäivätkin pois.
.
Eräs toinen seikka kiirehti vielä enemmän Mustialan kuninkaankartanon
lopettamista,
nim. voutikunnan
hajoinaminen
laanitysten
eli [ahjostusten kautta.
J'O 29. 7. 1558 oli Hirsjärven neljänneskunta
Iahjoitettu j aakko Henrikinpoika
Hasteskolle, joka oli tunnettu S'Otapäällikkö ja samalla Sääksmäen 'kihlakunnan tuomari 2). - V. 1562
1) Esimerkkinä mainittakoon,
että yhden puusylen hakkaarniseen
tiin 3 päivät yötä ja n. 120 heinäkuorman
kokoamiseen 146 työpäivää.
2) Almqvist II, s. 477. Lahjoitus vahvistettiin
11/2 ja 19/2 1561
IV, s. 10 .ja II). - Kartanon tileissä mainitaan näihin aikoihin usein
Henrikinpojan
antami.a kuitteja, joilla hän oli nostanut rahoja Viipurissa
sotaväen tarpeisiin tai ottanut vastaan paivatöitä.

käytet(Bidrag
jaakko
olevan
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[ahjoitti Erik XIV Klaus Kristerinpoika Hornille Pitkäjärven, Jokioisten ja Tammelan neljännekset 1). Voutikunnasta oli siis poistettu koko Portaan pitäjä lukuunottamatta vielä Mustialan kuriinkaankartanoa. Samaan aikaan Klaus Hornille lahjoitettiin myös koko Saarioisten pitäjä. Kartanon viimeisiin tileihin Iiicetysta selostuksesta nakeekin, että verojen koonnissa ja niiden jakamisessa syntyi sekaannusta ja selvittelyä juuri kyseellisena vuonna, jolloin suurin osa
voutikuntaa oli jo veroineen [ahjoitettu pois. Voutikunnan koossapitäminen hajlinnollisesti oli siis jo huonoa. Niin ollen ei ollut
ollenkaan odottamatonta, ikun 1563 alueen keskuspaikkakin, Mustialan kartano, lahjoitettiin sodassa suuresti kunnostautuneelle Klaus
Hornilje 2). Kruunun haltuun vielä jääneet osuudet voutikunnasta
liitettiin samana vuonna takaisin Sää.ksmäen kihlakunnan
voutialueeseen, johon vielä yhdistettiin Rautalammen pitajäkin 3).
Mustialan kartanon omaisuuden loppuselvittelyn suoritti viimeinen vouti. Lahjoi tusta oli seurannut suurin osa irtaimistoa. V:n 1563
tileissä olevan mvenraarin yhteyteen on kirjoitettu huomautus, että
kaiken siinä mainitun tavaran on kuningas lahjoittanut Klaus Kristerinpojalle.
Luettelossa mainitaan kartanossa silloin vielä olevat
vilja-, [eipa-, liha-, olut- y.m. ruokavarastot. kaiken karjan, nim,
41 [ehmaa, 6 härkää, 1 sonni, 74 hiehoa ja muHia, 108 lammasta,
18 vuohta, 57 siikaa ja 17 hevosta, vuotia, kenkiä, nuotta ja nuottavene, kalkkia, tiiliä ja polttopuita.
Suurin osa kartanon aittatavarastakin siirtyi uude1le omistajalle, samoin työkapineet, ruokailukalustot y.m. Nyt mainitaan luovutusluettelossa sellaisiakin tava1) Kuninkaan
kirje elokuun II p:ltä 1562 (A'lmqvist II, s. 477).
2) Tiedot 'kartanon lahjoittajasta ovat ristiriitaiset.
Heinäkuun
15 P :nä
r 563 on annettu se kuninkaan .kirjelmä, jolla Klaus Hornille lahJjoitettiin Mustialan 'kartano sekä 20 verotaloa Kuuston, LunttiLan, järvenpäan ja Kau'kjärv·en
kylissä (Bidrag IV, s. 164, Almqvist II, s. 481). Mutta ainakin 'kartanon irtaimiston
[ahjoittaminen
näyttää
tapahtuneen jo tammikuun
3 p:nä samana
vuonna, siLlä kartanon viimeisten tilien syrjään on kahdessa kohtaa merkitty,
että invcntaariin otettujen tavarain lahjoittamisesta
Klaus Hornille on annertu
kuninkaan
kirjelmä Upsalassa mainittuna
päivänä.
Että tämä pitäisi paikkansa ,koko kartanonkin
Iahjoittamisaikaan
nähden, viittaa sekin, että viimeiseen tilivuoteen laskettiin '63 viikkoa eli II viikkoa toista vuotta, mikä lokakuusta 'laskien ajaa vuoden 1562 lopulle.
3) Almqvist II, s. 477.

181
roita kuin puuastioita, pulloja, [ampaantiukuja, köyttä sekä erilaisia puisia ryökaluja, joita ei ennen koskaan oltu inventaareihin
merkitty, vieläpä sukeltavat esiin ne Iautasetkin, jotka Lasse Jönsson
Ollikartanoa perustettaessa 'Ottanut Tammelan pappilasta,
Näiden tavaroiden lopullinen luovutus tapahtui vasta joulukuun
12 p:nä 1563.
Tällöin tunnustaa Klaus Kristerinpojan edusmies
Klernetti Heikinpoika vastaanottaneensa inventaarissa mainitut varastot, karjan ja tavarat vouti j acob Matssenilta Tammelan kirkkoherra Matin ja monien uskoitujen miesten läsnäollessa.
Sitä ennen,
jo vuoden alussa (5/1), oli viety Mustialasta Sairilan 'kartanoon 'Osa
tavaraa, nim, tynnyri voita, 5 peitetta, 31 vaippaa, 4 ryijyä, 3 vällIyt ja 1 höyhenpatja.
Vielä huhtikuun 2 p:nä 1563 vietiin Helsingin
kartanoon vähän yli 18 tynnyriä voita, nähtävästi edeldisen vuoden
varastoa.
Viimeinen vouti ei näy jääneen suurempaan velkaan tileistään.
Hänen rastitilinsä koski oikeastaan vain n.s.. apukalkkirahojen suoritusta Viipurin [innaan.
Niitä oli n. 71 markkaa ja nekin kuitataan maksetuksi II/51 564 1).
Mustialan kartano H orneilla.
Siitä lähtien kun Mustialan kartano joutui Horn-suvun haltuun
käyvälttliedot sen oloista ja taloudesta hyvin vähim. Emme voi
seurata kartanon vaiheita muuten kuin vi'lauksilta Jä!hinnä seuraavana 37 vuotena, jonka ajan Hornit halHirtsivar kartan'Oa. Tähä
ajalta ei näet ole tallella kartanon tileja, ei ainakaan tutkijain käytectavissa, ja muutkin maininnat rajoittuvat etupaassa vain eräisiin
maariitaisuuksia selventaviin oikeudenpöytäkirjoihin 2).
Klaus Kristerinpoika Horn kuoli jo 1566 kesken suurien sotapuuhiensa.
Hänen suuret laanityksensä Lounais-Hämeessä jäivät
1) Viittaisiko
erään syyskuussa I562 Jacob Matssonil1e annetun kuitin
sailamuoto : WII1 - - fougte va r på Mustela, että Jacob Matssen olisi ainakin
välillä ollut erossa toimestaan jo I562? - Hänet lähetettiin sitten I565 v oudiksi Viroon (Arv. Handlingar X, s. I22. Almqvist IV, s. 95).
2) Almqvistkaan ei tiedä mainita mitään dcyscellisista tileistä.
Suomen
valtionarkistossa
ei niitä ole, enkä liioin ole niitä tavannut Tukholman arkistoissa.
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leskelleen Kirsti (Kristiina) Krummelle vuoteen I569, jolloin 1111sta
peruutettiin
kaikki muut paitsi Tammelan
neljanneskunra,
Mustialan 'kartano siihen [uettuna 1). Tähän sai hän uudel'leen vahvistuksen kuninkaalta
elokuun 27 p:nä I569.
Tammelan neljanneskuntakin peruutettcin
kui tenkin jo maaliskuun
7 p :nä I 57 3, mutta kun
rouva Kirsti laina:si Juhana IIbUe erään rahasumman,
sai hän neljänneskunnan
takaisin jo seuraavan kesakuun
I2 p:nä 2). Läänitys pysyi sitten Horneilla
vuosisadan loppuun asti.
Asiakirjoissa mainitaan Horneista Mustialan yhteydessä melkein
aina Kirsti-rouva,
mutta myöhemmin
r yoc-luvun
loppupuolella
poikansa Jaakko, vaikka vanha rouva kyllä eli vielä vuoteen I 6 I I
asti.
jaakko
Horn näyttää pitäneen Mustialaa
asuinkartanoonkin 3); ehkäpä Kirsti-rouvakiri
asui Mustialassa,
vaikka hänellä oli
m.m. joensuun vanha sukukartano
Halikossa, Kartanon voudeista
mainitaan

asiakirjoissa

I560..Juvulla

Israel

Paavalinpoika.

v. I 580

Simo Matinpoika
ja myöhemmin
I 580-luvul:la Matts Pommer.
Sen r j co-luvulla vallinneen yleisen ilmiön, että aateliset koettivat suuresti lisätä maaomaisuuttaan.
näemme Mustialan kartano-onkin nähden vahlitsevana.
Tarmokkaasti
kartanon
'Omistajat voutiensa välityksellä
valvoivat
etujaan ja etsivat kartanon
vanhoja
omistusoikeuksia.
Uusia
vaihetuksilla.
Mainituista

alueita hankittim
muutenkin,
etupäässä
seilkoista olen asiakirjoista
löytänyt seu-

raavat tapaukset.
Ensinnäkin
yhdistettiin
Mustialaan
viiden silloisen periikulman
päässa (nykyisessä
Koijärven
pitäjässä)
sijaitseva
suuri Kojonniitty, jonka Iheinäsadoksi myöhemmin
illmoitettiin
120 talvikuormaa.

Kojonjcen

pohjoispuolelia

'Olevan 'Osan tuosta

niitysta

'OE al-

kujaan omistannx Keikkalan 1kY'lä Kalvolassa, mutta I506 'OE pari
sikäläistä talollista myynyt siitä osuutensa Kaukijarven
ta'loliisil'le 4).
Kun njri1tyS'tä jäUe~n raidelciin I602, väitti 23 Tammelan
talollista
I4 eri ikylästä,

erta Koijoen

pohjois-

ja etelärannalla

') Alenqvist II, s. 478.
2) Almqvist!II,
lisäykset.
3) V. Voionmaa:
Piirteitä aatelin maataloudesta
tuksen aikakaudella (Hist. Ar.k. XXIV, 1), s. 38.
') BidragI,
s. 144.

oievar

Suomessa

niityt

uskonpuhdis-
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oli aikoinaan ostettu heidän taloihinsa 300 markalla 1). Niitty lieneekin ollut r j oo-luvun ensipuoliskon Tammelan talollisten hallussa, vailkka myöhemmin vairetciin, etta se 'Oli ollut vain »pantartuna ulkopitajaläisilla».
Keikkalan .kylälaiset pitivät sitä edelleen 'Omanaan 'saaden siihen I564 Sääksmäen kihlakunnan tutkintakaräjissa vahvistuksen.
Mutta samalla tekivat he Mustialan silloisen voudin Israel Paavalinpojan kanssa sopimuksen siitä, entä
Mustiala tulli saamaan mainitun Kojonniityn, kun taas Klaus Horn
luovutti heille Keikkalari ,kY'lässäomistamansa 3 tangon alaa ralssimaata »pellossa, niityssä ja kaiketlaisessa lisämaassa» 2).
Niityn.
saivac kyseeiliset Tammelan talonpojat 'luovutraa Mustialalle I569'
Vouti Israel Paaval'inpoika lienee myöhemmin 'saanut niityn omaan
käyttöönsä 3).
Aikaisemmin (siv. I49) mamrtun Kantturin niityn Ja takamaan
onti Kirsti-rouva taika'i's,inKankaisten kylästä Mustialan haltuun
nähtävästi 'sillä perusruksellavetta ralssimaahan piti palauttaa siitä
aikaisemmin lohkaisout alueet.
Juhana III IO. r , I567 antamasta 'kirjeestä kävi selviille, että kyseellinen Kankaisten talonpoika
Ollirouva Hornin rneneutelystä valittanut, mutta si:iltä huolimatta
pysyi Kantturi Mustia'la'lla 4).
V. I568 vahvistettiin Mustialan ja Kaukijärven /kylän väliset
rajat myöskin ennen mainittuun Sarkijarvenmaa'han nähden;
Ei
käy selville oikeudenpöytakirjoista,
kuka omistusriidan oli aiheuttanut, mutta päätökseksi tuli, että mainittu takamaa oli ollut van-

•

1) Jo1. kart. XLIII, n:o 59. Saman salkun n:ossa I8 on Jöns Knuutinpojan
tuomio v alta I 532 koskien erästä nimeltä rnainitsematonta
niittyä, jonka Kaukijärven ija Jänvenpään ralolliser myös olivat ostaneet Keikkalan miehiltä.
2) Mustialan
kart inon
saa nr o oli siis laillinen, mutta toinen asia on,
olivatko Keikkalan !kyiläJäiosetenää cikeutectuja myyunään ko,ko Kojonniitrya.
(Vrt. T. Hirsjarvi : Koijärven synty- ja alkuvaiheet, s. I4.) - Mainitusta v:n
I564 tuomiokirjasta
on ',kak,sikin jä'ljennöstä Jokioisten
kartanon
arkistossa
(X!LIII, n:o 7 ja 74) sekä täyde!/'1inen Ruotsin kamariarkistossa.
3) Sama anomus v .lta 1602 (:1 ') 59). T. Hirsjärvi: Koijärven synty- ja alkuvaiheet, s. I4.
4) Tieto Juhan,an kirjcesca en säilynyt tuomiokirjassa v .lta r657, jolloin
eräs Kankaisten isäntä vielä koetti saada niittyä takaisin, (Jok. karr. XLIII
n:o r6.)
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hastaan Mustialan »eika mitaan riitaa si:ltä ole ollut ennenkuin
Mustiala läänitettiin ja annettiin Horneille- 1).
Ennenmainitun
Hindamaan
metsäalueen omistuksen Kirstirouva myös vakiinnueti,
V. I 580 pidetyissä ikäräjissä kävi selvjlle,
että Hy.klkilän ja Lunkaan kylien asukkaat olivat Mustialan karta11I0nperustamisen jälkeen omineet koko .tuon laajan takamaan ja
jäotäneet suoriotannatta siitä Iupaamansa apuveron.
Hornin Ieski
syytti heitä oikeudessa Hindarnaalla suorittamastaan »väkivallasta
ja vääryydestä».
Hykkilan ja Lunkaan miehet vaittiva«, että 3
osaa mainitusta takamaasta .kuului kyllä Mustialalle, mutta nelljäs
osa heille. Omistuksestaan ,he eivät kuitenkaan voineet näyttää
mitään ikirjettä, muuta eräs vanha lungaslainen todisti, että. hänen
isoisänsa oli ostanut »yhden osan, joka on joka neljäs puu Purilan
perill isilca Rengon Kuittilan ky!JäS:t~,kuitenkaan ei Hindamaan rajojen sisäpuolella,
vaan ulkopuolella, Pontaan rajoja vastaan».
Monet muut Tammelan talonpojat todistivat IkU'btenkin,'että Hykkilän ja Lunkaan miehet olivat vain saaneet .kaytettavakseen Hindamaan apuveroa vastaan. KyseeIlinen takamaa tuomittiickin Mustilaan 'kartanoon kuuluvaksi 2).
Neljä vuotta myöhemmin
vahvistetniin oikeudessa Mustialan ja Hyilolcilan'kylien rajat. »Näiden rajojen sisäpuolella ovat Hykkilan asukkaat viljelleet ja hakanneet 'kaskea luvattomasti, aina siitä asti, kun Mustialan kartano tuli
Kuninkaan alle, dkä rouva ole saanut mitään veroa kymmenysten
jälkeen Hykkilan asukkailta.s
Mahdollisesti on tässä ollut kysymys
jostakin muusta alueesta kuin Hindamaasta 3).
P~konlkorvenmaan rajoistakiri jouduttiin jätleen Hornin lesken
aikana selvää ottamaan.
V. I 580 toimitettiin sidlä tarkastus
»Kalvolan asukkaiden ja rouvan lampuotien välillä». Käy siis selviille-ensinnakin se, että Mustialan kartanolla oli Pikonkorvenmaalla lampuoteja. Samasta uakamaasta olivat Kaukijarven ja Viere1) Jok. kart. XLIII, n:o 75. - Huomattakoon
Särkijärvenmaanrajapaikoista monet 1Ml]~t.an-a'~kuiset nimet: Mustanojansuu.
Mustanojank oski, Mustarulahdenpohja ja Mustarrkivi,
") VA Topogr aphica Tarnmela.
") J ok. ark. XILIH, n:o 3 I.
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mänkin asukkaat osallisia ja he tekivät mainitussa tilaisuudessa kalvolalaisten
kanssa
jonkillaisen
sopimuksen
takamaan
käytltämisestä 1). Myöhemmin
tehtiin Pikorikorvenmaan
rajoista useampiakin vahvistuksia
kyhläilsiä
siitä,
Ollenpojanmaalla

2). että

V. I589 syytti
Kirsti-rouva
Järvenpään
nä:mä olivat kaskenneet
Mustialan
alueella

3).

Tämän enempää ei käsill:lä olevissa asiakirjoissa ole tietoja Mustialan aluevaltauksista
Hornien aikana.
V. 1600 esitetystä kartanon niieryjen nimistä käy kuitenkin
selville, että ainakin nijttymaita oli kyseellisenä aikana runsaasti !i:ltetty Mustialaan
eri puolilta silloista Tammelaa,
jopa ikaitedempäakin.
Palaamme
niihin
jäljempänä.
J aakko Klaunpoika
Ho1'I1 otti kyllä osaa Sigismundin ja Kaarleherttuan välisiin taisteluihin
ollen mukana
suomalaisten
Ruotsiin
tekemällä
sotaretkelläkin
I598.
Siitä 'huolimatta
sai hän 1599
herttuan sotapäälliköltä
Jaakkima Scheelelta turvakirjeen
»puolisoineen ja lapsineen, padvelusväkineen,
tiloineen ja tilanosineen
sekä
liikkuvine irtaimistoineen
Mustialassa- 4). Kaarle heretuan voitettua suomalaisten vastarinnan
pakeni Jaakim Horn monien muiden
aatelismiesten
mukana Puolaan ja hänen omaisuutensa
Mustialassa
otettiin I599 takavarikkoon
5). Helmikuun 9 p:nä I600 suoritettiin
Mustialassa
inventoiminen
Kaarlen
kaskynha'kijan
Tönne Y rjönpojan määräyksestä
6).
Mustiala

jälleen

valtion

buostassa.

Silta vahan yli kahden vuoden ajalta, jonka Mustialan kartano
ehti olla valtion hallussa, on tallella tarkat <t·illi't,joista 'taas saamme
verraetain monipuolisen
'kasityksen Mustialan silloisista olosuhteista
1) jok. kart. XLIII n:o 52.
2)
49, 66, 70.
3)>>
r. Ver t. alimuistutus s. ??
'»>
27·
5) Kartano .lienee takavar i'koit u syyskuussa 1599, koska ensirnaiseen
tilivuoteen, ,jo:ka päättyi mik kelina 1600, laskettiin 13 kuukautta.
- Vielä v:n
1601 ti,leissä nimircraan Mustialaa Jaakko Klaunpojan
kartanoksi.
6) VA 2II-a.
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ja elämästä ').
Tulemme
huomaamaan,
että olot olivat neljan
vuosikymmenen
aikana melkoisesti ,täälläkin muuttuneet.
Kartanosta
huolta pitämään
määrättiin
jäUeen vouti (Hannu
Olavinpoika),
mutta kun hänellä ei samalla ollut haliiotavana
voutikuntaa, kuten Ikuninlkaankartanon
aikuisilla voudeilla, niin sai hän
olla vain tavall-inen kansanmies,
minkä ,huomaakin hänen palkastaan samoin kuin siitäkin, että
hänen
vaimonsa
oli kartanossa
karjakkona,
Kartanon elämä ja talous oli kauttaaltaan
entista paljon vaaoirnactomampaa.
Mustialahan
ei 'enää ollut m~kään hallinnollinen keskus, ei sinne kokoontuneet
kolmen pitäjän verot, kuten lähes neljä vuosikymmentä
sitä ennen.
Ei cäalla enää tarvittu
hUQ<vi~oulkkoja,eikä käynyt niin paljon vieraita ja sotaväkeä
kuin
ennen.
Kaksi' kolmasosaa
kartanon
pelloista oli larnpuocien
vi,lje'ltävänä.
Naica oli aluksi vain kaksi, mutta r601 mainitaan heitä
neljä, joista 'kuiternkin edelleen vain Ikaksi asui .kartanossa.
Maaliskuun r 0 'P :nä r 602 vihdoin annettiin koko kartano lampuotien
"viljeltäväksi
ja talouden pito valtion omaan laskuun 'loppui.
Tilivuosi, joka muutoin aikoi mikkelistä, oli sinä vuonna vain 7 kk.
pituinen.
Kartanon
rakennuksiin
saamme tilimerkinnöistä
muutamia lisäpiirteitä.

Uutta

ei 'luonnollisestikaan

enää rakennettu.

»Rouvan

tuparakennuss
mainitaan erikseen.
Se oli aika suuri, koskapa siinä
oli oviakiri r 3, mikä ovenrautojen
takia Qn tiloihin merkitty.
Neljä
uunia ja savupiippua
oli
suna
varustentu
kannattajaraudoidla.
Mahdollisesti
.o:li ,tämä rakennus
tehty
Kirsti-rouvan
aikana
ja
häntä varten.
Asuinrakennukset
olivat jo varustetut
lasi-ikkunoilla,

joita inventaarissa
mainitaan
kehyksineen
26. Savupellejä kehyksineen volj r7.

rikkinäisiä

34 ehjää seka
Näistä
Iuvuista

paattaen
voi kartanon
huoneiden
määrän arvata r6-r7:ksi.
Olkia 'käytettiin jo tuohien asemasta kattoaineena;
v. r eo r katettiin
niiJlä uusi riihi.
Kartanon
irtaimisto oli kasvanut
runsaasti; siltä koskevat luettelot vievät tjleista huomattavan
sivuluvun.
Vaatevarasto
oli kylIä,
') VA

211
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entistä vahaisernpi sisältäen esim, I600 vain 8 vaippaa,
3 ryIJya,
3 penkkityynyä,
5 pat jaa, näistä yhden höyhensisustalla,
6 vai.lyt ja
yhden parin .lakanoita.
Kun seuraavana vuonna pidettiin uusi tarkempi inventaari,
löytyi vaateravaraakin
enemmän, mutta yleensä
'Oli sen joukossa paljon kulunutta.
Oli rn.m, ,kalksi puna-keltaista
rekipeitetta,
9 patjaa, näistä 4 höyhensisustalla,
lankaa,
pellavaa,
villaa, Iiamppua, y.m.s. pienempiä määriä.
Sama'lla jalkimaisella
kerralla 'Oli myös 3 paria kangaspuita
niisineen
y.m. tarpeineen.
Tinatavaraa
oli: vateja 6, lautasia 4 ja yksi vesikannu.
Messirikitavaraa oli yiksi kynttiläkruunu
ja 5 kynttilänjalkaa,
ehkäpä samoja
kuin jo Ikuninlkaankartanon
aikana, samoin kuin messinkipikarikin.
Uutta 'oli messinkinen
mattavaa
viinapannu

kasivati. - Kuparitavaran
joukossa oli huo[airteineen sekä oluenkeirtopadat,
joista yksi

muuripata.
Lisäksi oli 4 kattilaa, pari pataa, mereteli ja pieni
kello, niistä edelliset luultavasti
kuninkaankartanon
ajoilta.
Vaatimaton pajakalustokin
jo 'Oli, m.rn. kirvesmuotti.
Rautatavaraa
oli runsaasti, 39 eri 'lajia, näiden joukossa .kirveitä, piiluja, viikatteita, vesureita, ,kaskisahroja, kuokkia, lapioita, ;lukkoja, terasjousia,
kynttilänjalkoja,
myllyrautoja,
ikkunanrautoja,
lasilyhtyjä,
hiiliI1.S.

hankoja,

lehmänkelloja,

'halstari

y.m.

Olipa

haarniskakin

hattui-

rreen ja ikauluksineen, kuitenkin ilman reisi-ja käsivarsiosia.
Varmaankin se 'Oli kuulunut
Jaakko Hornille.
Puutuotteiden
joukossa
mainitaan m.m. I4 pöydän.levyä (skiffuer), 6 pitkää penklkiä, 14 sänkyä, 3 kaappisänkyä,
pari kaappia, puuastioita.
14 lautasta (Tammelan pappilan aikuisiar), I3 punaista lautasta, 4 seulaa, 4 »linnauuoppias ja 7 juomakannua
(pip-, k'lap-, små-kannor),
4 suurta
Jeiliä,
75 viilipunkkaa,
pohtirnia, oluetynnyreita,
suppilo ja kaksi
kirnua.
Kalastusvalineista
jä,ljempänä.
Vielä mainitaan
8 pitkää
rekeä, 5 kehkkaa,
k.aloita, käsikivet,
mylly 1). Monet
»vallassäätyläisiä»

sorrtakarryn
vehnamyliy,
irtaimistoa
kartanossa

1) TiLeissä olevien inventaarien
,ddlinen [uetre'lo 'kartanon

pyöri,ä,ikeitä,
sinappimylly
joukossa
asuneen.

köysiä, taikinakausekä jalka- eli puro-

mainitut

lisäksi on Tukholman

omaisuudesta

16-17/rQ

r6Q1.

esineet

osoittivat

karnariarkistossa
.

täy-
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Kartanon pelcovainiot olivat vuosikymmenien ikuluessa Iuonnollisesti suurentuneet.
Kun niitä nyt nimitettiin itäiseksi ja länciseksi, 'eikä enää etelaiseksi ja pohjoiseksi, niin 'lienee niiden laajentaminen tapahtunut edellisiin illmansuuntiin. Vainloista oli itäinen
jonkun varan suurempi,
Yhteensä voitiin niihin kylvää 118 2/3
tynnyriä (2-vurorovi,ljelyksestä puheenollen siis kahtena
vuonna).
Muna kun kartanon hallussa oli pelloista vain yksi kolmannes, supistui sen kylvömaata syksyllä 1599 ja kevääUä 1600 yht. n. 33
tynnyriin.
Keväällä ja syksyllä 1600 oli yhteinen kylvö lähes 30
tynnyriä.
V. 1601 kylvettiin tavallisen vuosikylvön lisäksi vielä
kaskeen 6 tynnyriä ruista. Samana vuonna varattiin kylvöihin 47
tynnyriä, kun larnpuodit ikylvivät kartanon pellot.
Voionmaan laskelmien mukaan oli v. 1600 prosenteissa koko
Mustialan 'kylvömäärästä: ruista 46,1, ohraa 29,1, kauraa 13,9,
vehnää 3 ja 'herneita 7,9 '). Ruis oli siis edelleen pääasiallisin viljalaji, ohraa kylvettiin yli kaksi kertaa enemmän kuin kauraa ja
vehnääkino'li alettu vähän viljellä. Viljelystulokset olivatedel.leen
heikot, mainitruna vuonna jyväluvut Voionmaan mukaan: rukiista
4,5, ohrasta 2,4 ja kaurasta 2,1, vehnästä ja iherneistä kato. Pellavaa
ja harnppuakin alettiin vähän viljellä, sinä 1600 hankittiin kartanoon
6 'kappaa pellavan- ja 8 kappaa hampunsiementä.
Satona tuli
pellavaa 1 leiviskä 18 naulaa ja harnppua 16 naulaa; arvatenkin
tarkoittivat nämä määrät 'Valmista tavaraa. Mutta siinäkin tapauksessa oli sato joko perin IkehnoOtai sitten ei kaikkea siementä oltu
käytetty kylvöön. - Humalatarhoja oli jo 4, joista kaksi kartanon
hallussa, ja saatiin niistä 1600 4 'leiviskää diumaloita. - V:n 1601
satotuloksia ei tiedetä, kun v slta 1602 ei enää ole ti'leja. Kun silloin
:) Voionmaa, ed. cn., s. 39.
-)

»

»

»4°.

3) Kun v:n 1601 ti'leissa 'kerrata an syksyllä 1599 u,a kevääHä 1600 tehtyjen
ky.lvöjen määrät, ovat ne kyl'lä samat kuin v:n 1600 tileissä, mutta satotulokset
suuremmat.
Asetan numerot ,tähän rintasin, su1lkuihin v:n r eo r ilmoitukset:
ruista 60 t. (67.t. 18 k.), ohraa 22 (23 t. 10 k.), kauraa 7 (9 t. 20 k), vehnää
2 (i/2 t.), 'herneiea r 1/2 (ei mitään). Voionmaa on hSlklllIlsaperusteeksi ottanut
jälkimäiset satotulokset.
Ne varmaan ovatkin oikearnmat, sillä v :n 1600 ti,lejä
tehtaissa eivät satotu1.o'kset olleet vielä lopullisesti tiedossa.
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kuitenkin oli Suomessa yleinen kato ja sen seurauksena ankara nälärrhata, niin varmaan oli Mustialassakin huono sato.
Niittyjä [uetellaan jo 22 ja korjattiin näistä yht. 144 talvikuormaa
heinää. Tästäkin tuli 1600 vain yksi kolmasosa kartanon omaan
laskuun, I'OPut'lampuodei'lle. Useimmista niityistä mainitaan ruotsinkieliset käännösnimet. Ennestään meille tuttuja ovat: Alho, Suonpers-e (= perä), Myllynpera, Pohjanmaa ja Loimahuhta. Ennen mainitsernartomia nimiä ovat: Ternehkorpi, Karhuniioty, Teuron'kojo,
Hirviladon niirty, janiksenhuuli, jokivarsi, Haukkarno, Vuoltun
niitty,
Ingin
niitty,
Ylisuon niitty,
Maaniitty,
Vieremän
luhta, Karois(ten)
jokiluhta,
Riihivalkaman
luhta, ja Lemmonlahden (lemmoinlaxi) niitty 1).
Näiden jälkimaisten
niittyjen nimet viittaavat selvästi siihen, että lisää maita oli Mustialaan Iiitetcy sitten v:n 1563.
Teurorskojo, Haukamo ja Vuoltun
niityt ovat nykyisessä Koijärven pitäjässä Koijcen rannoilla, samoin kuin aikaisemmin mainittu Kojonniitty, jota ei luettelossa
Ollemahdollisesti siksi, etta se 1600 vielä oli Israel Paavalinpojan tai
hänen perillistensä diallussa.
Nimi Teuronkojo viitannee siihen,
että Teuron kylälaisetkin tai Teuron tienoilla ensimäiseksi asettunut
eläjä on vallannut tuon ,kylästä kaukana (nyk. Kojon ja Saviniemen 'kylien välillä) olevan niityn samoihin aikoihin kuin Keikkalan kylä'läiset ovat ottaneet haltuunsa lä'heisen Kojonniityn, el'lei
sitten myöhempi ostokauppa ole ollut kyseessä. - Ingin niitty ja
Vieremän luhta ovat Loimijoen rannalla Vieremän ky.Iässä. Ne
samoin kuin 'luultavasti Vuoltun niittykin ovat ehkä joutuneet
Mustialalle Jokioisten neljänneskunnan 'Ollessa Klaus Horniile läänitettynä, sillä Vieremän kylä kuului sanottuun neljännekseen, ja
Vuoltun niittyä riitelivät Jokiläälnin asukkaat myöhemmin itselleen. - Riihivalkarnan .hrhta ja Lemmonlahden niitty olivat Pyhäjärven eteläpuolella Tammelan ja sii,iä irtaantuneen
Riihivalkaman 'kylän alueella. Toistaiseksi ei käsiini ole sattunut asiakirjaa.
josta kävisi selville, miten ne olivat joutuneet Mustialan haltuun.
V:n 1601 tileissä mainitaan vain 9 niittyä ja niiden yht-eiseksi
heinäsadoksi 69 kuorrnaa.
Ilmeisesti mainitaan vain kartanon
1) Epäselviä

ovat

»Pwata-

ja »Hanses

äng».

wo
omassa käytössä olevat niityt. Uusia nimiä on luettelossa: Kiviniitty, Kuhaluhta ja Kojonniitty.
Kuhaluhta on myös Pyhäjärven
etelärannalla, Riihivalkarnan (Tammelan) kylässä 1). Kojonniitty
oli nyt otettu takaisin kartanon
hajtuun.
Heinatyö
aloitettiin
mainituilla luonnonniityillä jo kesäkuun 17 p:nä.
Kuuden niityn
heinäntekoon käytettiin 1001/2 päivät yötä.
Karjaa oli 9. 2. 1600 toimitetussa inverrtaarissa: härkiä 4 paria,
lehmiä 16, yksi sonni, nuorta karjaa 26, lampaita 45, vuohia ja
puk'keja 24, sjkoja 15, hevosia 15 ja hanhia 4. V:n 1601 tileissä
oli härkiä 5 paria, lehmiä 23, sonneja 2, nuorta karjaa 30, Iarnpaita
66, vuohia ja pukkeja 19, sikoja 17, ,heV'osia 17 ja hanhia 6. Koti'eläinten luku oli siis kauttaaltaan suurentunut.
Inventaarien tekoaikoina (helmikuussa) ei 'kotieläililten määrä suinkaan ollut suuri~millaan, kuten syöttöluetteloistakin näkee 2). - Eläimistä kuoli
1600 ylit. 10, seuraavana vuonna 32, mistä yhden hevosen kaatoi
karhu. - V. 1600 saatiin 17 lypsylehmästä voita 52 Ieiviskaa 8
naulaa (siis lehmää kohti n. 3 Ieiv.) sekä maitoa 280 kannua. Ajan
yleisiin oloihin nähden oli tulos tyydyttävä.
Seuraavana vuonna oli
36 lypsylehmän kokonaistuotto edellistä vähäisempi; maitoa vain
199 kannua ja voita lehmää kohti n. 1 leiviskä 7 naulaa 3). Katovuoden vaikutukset tuntuivat karjataloudessakin raskaasti.
Kalastusta harjoitettiin Mustialanlammissa, Särkijärvessä, Heinästenjärvessä sekä sen ,lähellä 'Olevassa pienessä lamrnissa, jolle ei
") V. r607 osti Saaren kartanon
omistaja
Kuhaluhdan
por taalaisilta,
ainakin
näiden
osan, mutta
niittyyn
näyttää
muutamilla
muillakin
Tammelan
kylillä
olleen osansa ,jo silloin,
Kun viime vuosisadan
alussa Kuhalan
koskea
Loimijoessa
peraJttiin,
niin että Kuhaluhda'llakin
pahjastui
lisää niittyä,
jaettiin se perkauksccn
osaaotraneille
talollisille.
Saattaisiko
otaksua,
että
jo
r yoo-luvun lopulla
olisi Kuhadan
koskea
aukaistua
,ja sen kautta
paljastuneet
niityt
Pyhäjärven
ete'laramnalla
jaettu
Mustialan,
Portaan,
Ojaisten
y.rn. kylien kesken, rjotka työhön
ottivat
osaa?
Vrt, 'kirjoitustani
Saaren kartanon
vaiheista
(Kotiseutukuvauksia
Lounais-Hämeestä
IX, s. 14). Mustiala
myi
Kuhaluhdan
a'lueen Tammelan
kunnalle
vasta 2 vuotta
sitten.
2) Niinpä
1600 Olli syöttöluettelon
rnu'k aan : ,hät1kiä 13, sonneja
2, lehmiä
44, nuorta
karjaa }2, lampaita
55, vuohia
16 ja hevosia
17·
3) Voin kokonaistuotost«
ei pääse selvil1e, oliko se 45 leiv. 193/10 naulaa
vai 52 Ieiv. 183/. naulaa.
Molemmat
Iuvut ilmoitetaan
rintasin.
Ydlämainittu
voituotanto
Iehmää 'kohti on otettu cileista sellaisenaan.
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tileissä tietty nimeä. Kartanol'la oli oma kalastaja.
Kalastusvälineitä mainitaan inventaarissa: uusi nuottavene ja 3 ruuhta, 22
hauki-· ja ahvenverkkoa, 2 kulunutta rysää, 10 uutta ja 10 vanhaa mertaa sekä 3 katiskaa. Kalansaalis oli 1600: 181/2 leiviskäa
ja 11/3 tynnyriä, seuraavana vuonna vain 111/4 leiviskaä.
Kartanossa oli enää vain yksi vedenvoimalla käypä mylly, puroeli ja.!Jkamylly. Siinä jauhatettiin v. 1600 yht. 82 tynnyriä viljaa,
seuraavana vuonna 62 tynnyriä.
Se lienee jo ollut Kirveskoskessa
nyk. Myllykylan kohdalla, koskapa paikannimenä muussa yhteydessä mainitaan Qvarneby.
Kototaloudesta mainittakoon, että 1600 tehtiin makaita 25
tynnyriä ja ryynejä yksi tynnyri, leipää lei'vottiin
lestyjauhoista
1
2 /2
tynnyriä sekä huovi- ja ruokaleipaa 1171/2 tynnyriä.
Ndjää
olutlajia keitettiin yhteensä 88 tynnyriä.
Teurastettiin
26
eläintä. Kudottiin
105
kyynärää sarkaa, 40 kyynäärää
karkeata palttinaa
ja 45 kyynärää
rohtirnia.
Kynttilöitä
kastettiin 2 leiviskää 5 naulaa. V. I60r olivat melkein kaikki vastaavat luvut pienempiä. Mainittakoon erikseen, etta leivottiin myös
tynnyri vehnaleipää.
Larnpuodit maksoivat kartanolle vilja- ja karjaveroa.
V. 1600
saatiin täten heiItä: ruista 28, ohraa 21 ja kauraa 1 tynnyriä, härkiä
1, lehmiä 8, sonneja 1, unulleja 5, 'lampaita 16 ,ja vuohia 6.
Seuraavana vuonna larnpuodit maksoivat veroa: ruista 42/3 tynn., ohraa
2 2/3, kauraa
4 'tynn. sekä herneitä 18 1/4 kappaa, villaa r Ieiv. 6
naulaa; 6 hänkää, 4 sormia, 18 lehmää ja 8 nuorta karjaa. Huonon
viljavuoden takia täytyi siis antaa enemmän karjaa. V:n r602 tiliin maksoivat larnpuodit ruista 16 tynn 10 1/3 kapp., ohraa 2 tynn.
4 kappaa sekä rahassa 7 talaria 20 äyriä.
Kartanon väkimäärä oli luonnollisesti entisestään pienentynyt.
V. 1600 oli palvelusväkeä yht. 19 henkilöä, nirn. vouti Hannu Olavinpoika ja hänen vaimonsa Kaarin, joka oli karjakkona, kirjuri
Hannu Pertinpoika, hevosten hoitaja, suutari, ikalastaja, metsästäjä,
paimen seka 6 renkiä ja 5 palvelijatarra.
V. 1601 oli va:n 14 henkilöä palveluksessa.
Tidapäistä työvoimaa myös käytettiin.
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Niinpä r600 sai eräs seppä tynnynn rukiita, kun kävi kartanossa
työssä milloin tarvittiin.
Puuseppä oli laittamassa 'Ovia 3 päivää,
kutoja z r päivää ja raatali 25 päivää. V. r öo r 'Oli letkulainen seppä
cakomassa viikatteita ja raudoittamassa puisia peltokaluja. - Palvelusvaki sai palkkansa pääasiassa viljassa ja jalkineissa vapaan
Y'löspidon lisaksi. Voudin palkkaan kuului: 4 tynnyriä ruista ja
kenkiä 4 paria. Hänen vaimonsa palkkana oli tynnyri ruis ta ja
samoin ohraa sekä .kenkia 4 paria. Hevosten hoitaja sai ruista 2
tynnyriä ja samoin ohraa selkä sarkaa 3 1/2 kyynärää ja 4 paria
kenkiä. Muulla palvelusvaella ei ollut viljapalkkaa. vaan sa·ivat he
ainoastaan 4 paria kenkiä ja 3-9 kyynärää sarkaa, luisväki myös
8 kyynärää rohtimia.
Paimenen pa1kka oli 3 paria kenkiä, 4
[ampaannahkaa, 3 kyynärää sarkaa ja 7 rohtimia.
Yhteensä sai
pal velusväki 63 paria kenkiä. Rahapalkasta ei mainita mitään v.
r600, mutta seuraavana vuonna sai vouti palkakseen 4 talaria ja
suolaa 6 Ieiviskaa, vaimonsa 2 talaria, kirjuri (Hannu Antinpoika)
r talarin 20 äyriä ja suolaa 5 leiviskää.
Viljaa nämä henkilöt ei:väit sensijaan enää saaneetkaan.
Palvelusväelle annettiin edelleen
kullekin 7-8 kyynärää sarkaa ja 6 kyynärää rohtimia sekä 3sonninnahkaa keskenään jaettavaksi: nahat oli kenkien asemasta.
Rahapalkkaa 'ei nytkään palvelusväelle mainita annetun. V. r600.
ilmoitetaan vielä annetun 2 tynnyriä ruista eräalle Niilolle (»Nils.
und.

schre.»).

Kartanossa
käyneet vieraat mainitaan tarkalleen nimeltä ja
heidän viipyrnisaikansa.
V. r600 oli heirä ylempänä mainiotujen
tilapaistyontekijain kanssa parisenkymmentä, joukossa ratsastajia,
palvelijoita, naiskarjakko Vesunnan kartanosta ja Tammelan molemmat silioiset papit. Olavi Juhonpoika, joka nähtävästi oli joku
vouti, oleskeli kartanossa 26 päivää, hänen vaimonsa ja palvelijama 4 päivää. Olavi Henrikinpoika, »aateliston menetettyjen tilojen kirjuri- olikartanossa
8 päivää 1). V. r eo r nousi vieraspäivien luku 2 kuukauteen 3 viikkoon. M.m. Tammelan papit taasviipyivät jonkun päivän- kartanossa, ehkäpä lukukinkereillä,
ja
1) »__

öfv. adelens

Iörbrutne

gods schrefr.»
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kihlakunnan
Mustialaan.

a'likirjuri Henrik Hanns Eerikinpoika
poikkesi myös
- Sotavåkea oleskeli Mustialassa näinä vuosina vain

-k'erran, nirn. kesällä r 600, jolloin Per Stolpen vä!keä oli täällä linna[eirissa;
ruokitciin 24 henkilöä ja 34 hevosta 3 kuukauden
ajan.
TäNöin kului paljon ruokatarpeita.
joita sotilaat ensin ottivat väkivalloin.
Paljon

ei

Mustialasta

liiennyt

V. r600 toimitettiin
Tallinnaan
mitoissa), vehnää Turun linnaan

ruokatavaroita

31/2 Jeviskää
voita
ei täyttä 2 uynnyria,

poisvietavaksi.
(Tukholman
kesalla r60r

Tallinnaan
viljaa n. 6 tynnyriä,
voita yli 3 tynnyriä,
Helsinkiin
rynnyri herneita, Turun linnaan kauraa, elintarpeita,
vuoria y.m.
ja Porin 'kartanoon Eerjk Harelle r r hevosta ja sota väelle vielä 2.
YHämainittu
vouti Olavi juhonpoika
otti r öo r .kartanon irtaimisnosta »hyvakseenjoukon elin tarpeita,
vaatevarastoa
ja työkapineita.
Kartano harjoitti
myös viljan lainausta.
Vuodeksi
r öo r lainattiin ympäristön talonpojille
viljaa yht. r r tynn. 4 kapp. ja seuraavaksi vuodeksi 81/3 tynnyriä
4 kapp. Kun kartanon
maat
luovutettiin
kaikki lampuodeille,
.oli karjaakin
suuresti vähennettava.

Paitsi

että sitä teurastettiin

enemmän

kuin edellisenä

vuonna

sijoitettiin Iampuotien
ja muiden talonpoikain
luo, etupäässä
tulan talonpojille mutta myös vähemmässä määrässä kartanon

Hatym-

päristöön,
yht. 20 härkää, ro lehmää, r mulli, 3 lammasta,
5
vuohta ja 4 hevosta.
Lisäksi lainattiin
etupäässä kartanon
omi'lle
lampuodeille
peltokaluja,
viikatteita,
piilukirveitä,
sahr.o~a( tredis
ordrer), maitokehloja,
lehmänkelloja
y.m.
Kun koko kartanon
talous näin laikkautettiin
syksyllä r öo r ja
viimeistään kevääseen r602 mennessä, ei 'luonnollisesti enää tarvittu
pa'lvelusväkeäkään,
joka sai muuttaa
maailmalle 1). Edellämainituista lainaajain luetteloista huomaamme,
että useat henkilöt tuosta
palveluskunnasta
jäivät asumaan kartanon
ympäristöön.
Vouti
Hannu Olavinpoika
ja renki Henrik
muuttivat
Myllykylaan
2),
') Palkkaluettelosta v slta 1601 näkee, miten .palvelusvaki vähitellen muutti
kartanosta, ,kJUnpalvelusajaksi on merkitty eri 'henkidöille 3-13 k'k.
2) Qwa:rneby,. myös 'sanonta: vid Qwarnen.
13
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kirjuri Hans Tammelaan (kirkonkylään) ja metsastaja Söyrinki
Mutalahteen. Luettelosta 'käy myös selville, että Mustialan lampuotieri nimet olivat: Pentti Niilonposka, Paavali Markunpoika ja.
Urpaanus Tuomaanpoika. - Mustialan :läheHä oli varmaan myös
se Nyby-niminen paikka, josta mainitaan kaksi asukasta. Se oli
varmaan sama asutus ikuin nykyisin vielä tunnettu Uusikylä aivan
Mustialan lähellä 1).
Näin jotenkin autioksi joutunut Mustialan kartano [uovutetriin
jo 1602 ralssiksi kapteeni W,erner Grullelle, joka lienee ollut Eiviläistä aatelia 2). Kartanon 'a!lustalaisiin kuului tällöin 34 Iampuotia
ja 2 torppaa, näistä Tarmnelassa 6 Iampuotia ja 2 torppaa, Loimaalla 7, Ka'lvolassa 3, Tuuloksessa 6 ja Rautalamrnilla 12 Iampuotia 8). Viimeksimainituista mainiotakoen tässä ainoastaan, entä
ne lienevät tulleen liitetyiksi Mustialaan jo kuninkaankartanon aikoina, jolloin voutikunnan (oikeastaan Saarioisten pitäjän) takamaille Rautalarnmille asettui uudisasukkaita. V. 1558 mainitaan
kartanon tileissä 'heitä olleen 11, seuraavana vuonna jo 16. Muitten vieraspitajaläisten tlampuotien joutuminen Mustialan alaisuuteen kaipaa vieTa1isäselvitystä, samoin Ikuin moni muukin Mustialan
alueita koskeva seikka. Mutta tällä kertaa päättyköön
Mustialan
vanhimman historian esittely tähän.
1)· Jo 1557 mainitaan iMustialan dleissä viedyn ruokatarpeita
Nyby'n kartanoon, mutta täytyi sen olla joku muu paikka,
2) Lagus, W. G., Finska adelns gods och atter, s. 357-9. - Samaan aikaan
Iahjoitettiin
muu osa Tammelan
neijanneskuntaa,
sarnoin kuin .Pitkajarven
ja iHirsjärven ncljännekset Eivi'läise'lle aatelismiehelle
]iirgen
Kriidenerille
(Adrnqvist II, s. 478).
3) Voionmaa, ed. :main. teos, s. 38.

Professori

Yhdistyksemme

Yrjö

Kajava.

kaksi perustajajäsentä

t
Pro fessori Yrjö Kajaua;
Lounais-Hämeen
Kotiseutu- ja museoyhdisrys on menettänyt
kuoleman :kautta kaksi perustaja jäsentään, molemmat Tammelan
poikia. Maaliskuun 2I p:nä I929 ikuoli Helsingissä professori Yrjö
Kajava. Hän oli syntynyt Tammelassa, Mustialassa, joulukuun 2
p:nä I 8 84, tuli ylioppilaaksi Hämeenlinnan [yseosta I904 ja alkoi
opiskella 'lääketicdettä-herärtäen
jo tällöin erikoista huomiota harvinaisen [aajoilla ja syvällisillä luonnontieteejlisilla riedoillaan, terävallä huomiokyvyllaan ja vilkkaalla älyl'lään. Hän valmistui nopeasti jaerinomaisella menestyksellä. V. I9I4 hänet nimitettiin anatomian dosentiksi yliopistoon ja I 92 I saman aineen professoriksi,
Prof. Kajavan tieteellinen tutkimustyö ja jul'kaisutoiminta onerittäin laaja hänen lyhyestä iästään huolimatta. Luettelo, hänen tieteel-
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lisistä kirjoitelmistaan :käsittää n. 90 numeroa, joukossa suuria teo1k-.
sia, joista eräskin sarja on yli 1000 sivun suuruinen. Hänen johtamansa antropologiset työt ja suunnitelmansaolivat
suuripiirteiset
ja mielenkiintoiset.
Vuosina 1924-28
tutki ja mittasi 58 lääketieteen kandidaattia hhes' 12,000 henkilöä eri puolilla maatamme.
- Prof. Kajavalla oli suuret ansiot yliopiston opettajana ja tuntuva vaikutus nuorempaan :lääkäripolveemme.
Hänen vumeinen
suurtyönsä oli yliopiston ma'llikelpoisen ariatomisen 'laitoksen aikaansaaminen. Suomalaisen lääkäriseura Duodecimin piirissä työskenteli prof. Kajava hyvin innokkaasti yli 2 vuosikymmentä ollen 1.0puksi seuran puheenjohtajanakiri.
Myös oli hän Suomalaisen Tiedeakatemian pulheenjohtajana. Vielä toimi hän käytännöllisenä Iäakärinä o'llen m.m, pitkät ajat hyvin pidettynä ikylpylälääkärinä.
Niissä lukuisissa muistokirjoituksissa ja -puheissa, jotka prof.
Kajavan kuolema synnytti, huokui harvinainen ylistys häntä kohtaan. Niissä m.m. tunnustettiin hänet voimakkaaksi ja selväpiirteiseksi persoonallisuudeksi, äärimmäisen toimintatarmoiseksi ja aloitekykyiseksi. »Tuntuu uskomattomalta, miten yksi ainoa mies niin suppean ajan kuluessa on voinut suorittaa kaiken sen työn. Mutta
prof. Kajava ei koskaan suonut itselleen mitään lepoa. Korkeajannitteinen työ ja monihaaraiset harrastukset tuottivat hänelle iloa
ja tyydytystä.
Koskaan ei kuultu hanen valittavan työn paljoutta
ja rasittavaisuutta»,
kirjoittaa
prof, Kajavasta hänen k.ollegansa
prof. Vichman ja jatkaa vielä: »Y rjö K,a javan persoonallisuus oli
hänen .kanssaan kosketuksiin jouruville mitä suurimmassa määrässä
kiehtova ja puoleensa vetävä.
Hänen suorasuuncainen luonteensa,
pirteä ja terävä intelligenssinsä ja sydämellinen mielensä tuottivat
hänelle kaikkialia runsaasti läheisia tovereita ja ystäviä. - - Omaa
etuaan katsomatta ,ja 'voimiaan 'lainkaan säästämättä hän uhrasi kaiken tarmonsa yhden ylevän tarkoituksen, suomalaisen tieteen kehityksen hyväksi. Kajavan elä:mäntyö onkin jättänyt suuriarvoiset
ja pysyvät jäljet - -.»
Tämä kotiseutumme suuri poika ei koskaan unohtanut synnyinseutuaaneikä sen harrastuksia,
Niinkuin hän oli hellyydellä kiin-

197
tY!1Y't kotiinsa
ja omaisunsa,
niin hän myös oli rakkauden
yihdistetty
kotiseutuunsa.
Täällä
hän kävi
niin usein
kuin hänelle sopi, kotipaikkakuntalaisiaan
hän aina mielihyvin
tapasi.
Kun antropologiset
työt aloitettrin,
'lähetti 'hän ensimäiset

siteillä

tutkijat

Forssaan

ja Tammelaan.

Kun Lounais-Hämeen

Kotiseutu-

ja museoyhdistys
'perustettiin,
tervehti hän sitä ilolla ja liittyi sen
vakinaiseksi jäseneksi.
Kun yhdistyksemme
ryhtyi rakennuttamaan
Kaukolan'harjun
nakötornia,
lähetti prof. Kajavakin
huomattavan
avustussumman
ja muisti 'tornin vihkiäisjuhlaa
sähkösanomalla.
V.
1924 oli hän vuosijulrlassamme
esitelmöimässä
ja seuraavassakin
vuosijuhlassamrne
.Mustialassa oli hän 'lasna.
Yhdistyiksemme
asioifuin oli ,hän kiintynyt
ja niihin puhe johti, eni'lloin tahansa
tapasimme.
Paljon menetti yhdistyksemme
kotiseuturnme
suuren pojan
ennenaikaisen
kuoleman kautta.
Kiitollisuuden
osoitukseksi laskettiin prof. Kajsvan
arkulle ydidistyksemme
seppele suuremmoisessa
hauta jaistilaisuudessa
maaliskuun 27 P :nä.
Kotiseutu tulee aina 'olemaan ylpeä suuresta pojastaan ja säilyttämään

hänen

muistonsa.
Vapaaherra

V. E. de la Cbapelle.

Tammikuun
27 p:nä 1930 kuoli Helsingissä
Saaren kartanon
omistaja vapaaherra
Victor Eugen de La Chapelle.
Hän oli syntynyt lokakuun 20 p :nä 1859. Hänen isänsä oli valtioneuvos
Carl
Victor de da ChapeHe, äiti Juliana Lepsen, kartanon vanhaa 'Sukua.
Victor Eugen tuli ylioppilaaksi
r879 lueskellen sen jälkeen yliopistossa muutamia vuosia.
Maacalous veti kuitenkin häntä puoleensa
ja hän ryhtyi hoi,tamaan
kotitilojaan.
kunnes r893, vähää ennen
isänsä kuolemaa, sai nimiinsä Saaren ja Kankaisten
kartanot.
Vapaaherra V. E. de [a Chapelle saattoi niiden viljelykset rnallikelpoiseen kuntoon

ja lisäsi 'vielä maaomaisuuttaan

niin paljon,

että

sen

kokonaisalueennen
torpparivapautusta
oli n. 3,500 ha.
Karjataloutta ja hevoshoitoa
harrasti
ja edisti »Saaren
paroonis
myös
tuloksellisesti antaen täten esimerkkiä muuhunkin Tammelaan.
tanon meijerin luovutti
hän ympäristön
talollisrlle aikana,

Karjolloin
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Vapaaherra

V. E. de Ja Chapelle.

nämä eivät vielä voineet osuustoiminnallisesti

liittyä

yhteen.

Hevos-

jaloswksenkäytännöllisiä
päämääriä toteutti vapaaherra
de la Chapelle 'Ottamalla
tehokkaasti osaa Tammelan hev'Oskasvatusyhdistys
Hippoksen toimintaan. - Hänen muusta yhteiskunnallisesta
harrastuksestaan 'On ennen kaikkea mainittava osanottonsa Tammelan SU'Ojeluskunnan 't'Oimintaan; hän 'Oli sen esikunnan jäsen pitkät ajat.
Vapaaherra
V. E. de la Chapelle 'Oli suuri luonnonystävä.
Siihen 'Oli varmaan
vaikuttanut
osaltaan myöskin se suurernrnoinen
luonto, minkä keskellä hän Saaren kartanossa
sai elää lapsesta pitäen. Hän suojeli thellyyddlä kartanon ihanaa rnetsaa, vanhaa puistoa ja koko aluetta.
Mitä hän kartanossa ihmiskäsin aikaansai, sekin tuli sopusointuiseksi
luonnon ihanuuden kanssa.
Saamme 'Olla
aina kiitollisia vapaaherra
V. E. de la Chapellelle siitä, että hän 'On
säil yttan yt »Lounais- Hämeen
helmer»
jähki pol ville ihailta vaksi.
Kotiseutuyhdistyksemrne
saa lisäksi 'Olla hänel1e kiitollisia siitä, että
hän auliisti antoi Kaukolanharjulle
perustaa näkötornin
'Ottaen vielä
'Osaa sen ikustannuksiinkin.
Ihmisenä 'Oli vapaaherra
V. E. de la Chapelle
nallisuus.
Toisaalta vanhaa hienoa aatelissukua,
mies, niitten vertainen, joiden parissa hän paljon

erikoinen persootoisaaita kansanliikkui.
Hän. oli
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vaatimaton elämäntavoiltaan.
Alustalaisiaan 'ja työväkeään 'kohtaan oli hän toverillinen, välitön, jopa myhäilevän leikkisä. Hän
mielellään seurusteli talonpoikaisvaestöön Iukeutuvien ikanssa löytäen
siitä piiristä monta kestävää ystävyyttä. - Oma väkensä saattoi
häntä koska hyvänsä välittömästi asioillaan ja huolijlaan vaivata.
»Saaren parooni. oli auttava, vaikkei luonteensa vaatimattomuuden takia hänen suuresta anteliaisuudestaan julkisesti paljon tietty.
Eläissään hän teki suurempia julkisia lahjoituksia Saaren kansakoululle ja Tammelan suojeluskunnalle.
Testamentissaan määräsi vapaaherra V. E. de la Chapelle 1/2 milj. mk Tammelan kunnalle
tuberkuloosin vastustamiseksi, 15°,000 mk. jaettavaksi palveluskuntansa kesken ja 100,000 mk. Uusmaalaiselle osakunnalle, jota paitsi
lopuista 'Varoista oli muodostettava rahasto, josta rahaston hoitokuntasaa vapaasti. tehdä 'lahjoituksia. Siitä on jo luvattu Kotiseutuyhdistykselle 10,000 mk. sekä julkisuudessa mainitsematon summa
Tammelan suojeluskunnalle ja Saaren kansakoululie.
Vapaaherra
V. E. de 1a Ghapellen lahjoitukset ovat suurimmac kuin mitkään entiset Lounais-Hämeessä ja siksi erittäin merkittävät.
Eivätkä kaikki
hänen viimeiset la'hjoituksensa ole edes tässä lueteltu, koska ei niistä
ole annettu tietoa julkisuuteen.
Vapaaherra V. E. de la Chapelle ,haudattiin 'helmikuun 1 P :nä.
Hänen ruumiinsiunauksensa
Tammelan
kirkossa oli juhlallinen
suurten kansajoukkojen mukana ollessa. Kotiseutuyhdistyksen puolesta laskettiin myös arkulle seppele punavalkoisin Hämeen värein.
Sen tunnustuksen antoi yhdistyksemme tässä ,tilaisuudessa vainajalle, '
että kiiwllisuudella muistellaan häntä yhdistyksen vakinaisena jäsenenä, 'luonnon suojelijana ja »Lounais-Hämeen helmen» omistajana.
E. A.
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