
SONERO-SEURAN KESÄ 1967
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vat lahjoituksia Somero-Seuralle. Vas. Eero Suutela, He-
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massa Ennustus .
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Mäenpään aitan seinään Talonpoikaiskulttuurisäätiön

myöntämän kunniakUven.
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kohtasi .maallisen matkansa pään 29. 6. 7967.



Itsenäisyyden juhlavuoden kirjoituskilp Kirkonmäeltä

RISTILIPUN SYMBOLIIKKA

Tuhansissa kodeissamme vedetään ristilippu salkoon

suurina juhlapäivinä. On vaikea sanoa, tapahtuuko tämä
vain tavan vuoksi vai tulemmeko aina todella ajatelleck-

si, mitä tämä meille merkitsee.

Omaa lippua on totuttu pitämään kunkin kansan itse-
naisyyden symbolina. Vapaus on tärkeä asia jokaiselle
Vtiltiollc ja varsinkin pienille, niin kuin juuri Suomellekin.

Sen vuoksi on tarkoin harkittava minkälaisen tunnuksen

valitsemme tälle elinehdollemme. Vaikka tarkoitus ei ole-

kaan, että kunnioittaisimme tai jopa palvelisimme jotakin
ulkonaista symbolia, kuvastaa kuitenkin kansamme luon-
netta lippu, joiika alla haluamme elää. Toisaalta on

myöskin tärkeätä, että kaikki voivat hyväksyä ja tuntea
seii omakäecn. Tällöin siitä muodostuu koko kansaamme

yhdistävä voima; yhtenäisyyshän on pienen kansan ehdo-
toii menestymisen edellytys.

Suomen kansa on valinnut itselleen sinirisdlipun. Kan-
sallisromantiikkamme piirteiliiii kuuluu, että jopa liiaksi-
kin korostamme, kuinka sen väreissä toistuu kirkkaan tai-

vaamme tai lukuisten järvlemme siili ja talvisten hankicm-
me hohtava valkoisuus. Tosin on oikein, että värit ovat
läheiset Suomen luonnolle, mutta ei myöskään värien
puhtauden merkitystä kansamme puhtaan lähdön kuvas-
tajana. pitäisi Jättää huomaamatta.

Meidän niin kuin muittenkin Pohjoismaitten lipuissa
on risti. Koska kristinusko on näissä maissa vallitsevana,
on luonnoliista, että tämä kuvastuu myös lipuissa. Ilman
uskoakaan olisi Suomen kansan ollut vaikea selviytyä so-
tien ja vastoinkäymisten aikoja, mutta lujasti uskoen ja
toivoen ja ammentaen jatkuvasti voimaa uskostaan se kui-

tenkin selviytyi. Kun itsenäisyys sitten oli saavutettu, oli
selvää, että lippuamme valitessaan ihmiset muistivat voi-

miensa lähteen. Usko tulevaisuuteen oli vielä horjuva, ja
se tarvitsi vankan perustan. Ehkä juuri siksi kansamme
valitsi ristin.

Koska lippu on itsenäisyytemme symboli, se on kun-
niapaikalla victtäessämme erityistä itsenäistymiscmme juh-
lavuotta, vaikka jokaista vuotta voimme aivan yhtä hyvin
viettää juhlavuotena.

Ymrnärtäessämmc vapautemme arvon, osaamme kun-

iiioittaa heitä, jotka ovat taistelleet ja taistelevat sen puo-
lesta. Niinpä osoitamme sankarivainajillemme ja suurmic-
hiilemme kunniokust. amme lipun välityksellä.

Itsenäisyysjuhlat ja sankarihaudat eivät kuitenkaan ole
ainoita paikkoja lipullemme, vaan se korostaa jokaisen ko-

din ja meidän tunteittemme arvoa. Viettäessämme koko
kansan yhteisiä juhlia, esimerkiksi keskikesän juhlaa, ju-
hannusta, on sinivalkoinen lippumme tunnelman täyden-
täjänä. Lisäksi on jokaisella oikeus osoittaa omaa iloaan

MAAILMANRAUHAN

MAHDOLLISUUDET

Tasapainon säilyminen maailmassa on epävarmua,
mutta siihen on kuitenkin melkoiset edellyt.ykset. Kolman-
nen maailmansodan vaara on olemassa, mutta sitä liioitsl-

laan paljon. Vietnamin ja Israelin tapaukset ovat osoitta-
iieet, että maailmaiipalon syltyminen vaatii nykyisin to-
della suuret syyt. Nämä kriisit ovat myös osoittaneet, ettei
YK:lla ole suurtakaan merkitystä. Se toimii tosin erään-

laisena tietojen välittäjänä. Sen kautta voivat pienetkin
maat saada äänensä kuuluville.

Suurvallat ovat yhtenä syynä valtioiden välisen jän-

nityksen lisääntymiseen. Kun ne näkevät jossain maassa

hyviä sljoitusmahdollisuuksia, ne ovat heti tarjoamassa

apuaan sille. Tai na on kyllä hyväkin asia, jos avustus

tapahtuu esimerkiksi kehittyneen koulutusvoiman eikä

aseiden muodossa. Pienten valtioiden on usein pakko ot-

taa vastaan millainen apu tahansa, ja niin ne joutuvat

auttajiensa vaikutusvallan alaiseksi. Aina ei auttajavaltio

kuitenkaan saa yliotetta holhokistaan. Sanotaan että Ncu-
vostoliitto lähettää kaikcii liikcncvän avun arabeille, mutl.a

saa tuskin kiitosta palkaksccn.

Arvaamattomin rauhaan vaikuttavista tekijöistä on

Kiiiia ja sen atomipommi, mutta Kiinan sisäinen tilanne
on tällä hetkellä huono, eikä kiinalaisilla ole tehokasta

pommmkuljetuskalustoa. Kiina on antanut lupauksen,

että se ci käytä atomipommia hyökkäykseen ensimmäise-

nä. Eri asia on, voiko lupaukseen luottaa, mutta niuut

atomimaat eivät ole voineet sellaista antaa.

Atomipommin pelko vaikuttaa siten, että atomiaseita

hankkivat sellaisetkin maat, joilla ei niitä vielä ole.

Ydinsulkusopimuksiila tätä koetetaan estää, mutta minus-

ta se on väärin. Jos vain muutamilla valtioilla on yclin-
aseita, ovat toiset heikommassa asemassa. Kun suurin

piirtein kaikilla mailla on atomipommi, ei mikään niistä

uskalla aloittaa sotaa, koska pelkää, että siinä sodassa
saattaisi tuhoutua koko maailma.

Taloudellisilla liittymillä on suuri vaikutus rauhan säi-
lymiseen, multa onneksi kehitys on menossa siihen suun-

taan, että samoja valtioita kuuluu eri ryhmittymiin.

tai siimaan liputtarnalla. Useissa maamme kodeissa onkin
oma lippu. Tarkoitus ci suinkaan ole, että hankimme sen

vain siksi, että naapurillammekin on, vaan että se todella

korostaisi meidän olevan itsenäisen Suomen vapaita kan-
salaisia.

Rlstiiippumme on meidän tunnuksemme myös ulko-
mailla. Laivojen ja lälietystöjen mukana se on puhumas-
sa omaa korutonta kieltään maastamme ja sen kansasta

joka puolella maailmaa.

Ritva Le mb e r g

Olipa ennen toisenlaista elämää Someron kirkonmäellä,
kun kirkkomatka tehtiin hevosilla. Vilskettä aivaii ahtau-

teen saakka oli tietysti jouluaamuna, jolloin, kirkkoväkeä
oli kaikkein eniten. Jumalanpalvelus alkoi kello kuudelta,

mutta jo ennen viittä alkoivat kirkonmäellä kulkuset ki-

lista ja j umpu rl t helistä. Aikaisin oli tultava jos
mieli saada hevoselleen kiinnityspaikan kirkon. luota. K ä -
sipu u t a oli satakunta metriä, mutta eiväthän siihen

läheskään kaikki hevoset sopineet. Ehkä tärkeämpi syy ai-
kaisecn tuloon oli halu saada istumapaikka pitkän juma-
lanpalveluksen ajaksi. Hyvän paikan sai, jos tuli riittävän
ajoissa. Hevosista puheen ollen etuoikeutettuja olivat ro-
vastin hevonen ja muutamien Rautelan talojen hevoset,
joille oli yhteensä kolme tallia koulun saunan lähettyvillä.

Varhaisesta aamusta huolimatta valot tuikkivat Jo kai-
kissa kirkonmäen mökeissä. Oltiin hereillä, sillä pitkamat-
kalsia tuttavia ja vieraitakin saattoi tulla läm.mittelemään.
Mökin miehellä oli syytä pistäytyä ulkona ja silmä tark-
kana kierrolla, ettei joku hevosmles kiertänyt seinään
suurta rengas- tai koukkuruuvia hevosen kiinnittämiseksi.

Kaikkialta kuului hevosten kellojen ääniä, sillä hevosia
oli sidottuna paitsi edellä mainittuun käsipuuhun myös
aitoihin ja puihin. Koulun pihakin oli hevosia täynnä.
jotkut pojat kerran laskivat hevosia neijäänsataan saakka,
mutta sckosivat sitten laskuissaan. Loimilla hyvin peitet-
tyinä hevoset jäivät rouskuttclemaan runsaita hcinäannok-

siaan isäntäväen mennessä kirkkoon jouluevankeliumia
kuulemaan.

Kirkko oli täpötäynnä. Parvekkeille johtavat rappuset
olivat täynnä istujia ja käytävillä seisottiin tiiviinä muu-

rina. Kirkossa arvioitiin olevan pari tuhatta seurakunta-
laista. Kruunuissa palavat kynttilät loivat vain hämärän

valaistuksen temppeliin. Siksi monilla penkeissä istuvilla

olikin mukana oma kynttilä, joka sytytettiin valaisemaan
virsikirjaa. Uruista kuului tutun jouluvirren alkusoittoa.
Kohla kajahtl tirehtööri Salmisen komea veisuu "Enkeli

taivaan lausui näin .. . ja joulumleleen virittynyt juh-
lakansa yhtyi siihen hartaana. Rovasti Karanen piti pitkän
saarnan, niin pitkän että sen aikana moni ehti nukahtaa.

Pitka. matkaisethan olivat olleet jo kauan hereillä lyhyeksi
jääneen yön jälkeen. Miina, kirkonlämmittäjä, kävi lisää-
massa halkoja kaminoihin, joista puita pesään hcitet-
täessä pöllähti kipinäsuihku kohti kirkon lakea. Miina löi

kaminan luukut kiinni sellaisella läiskeellä. että siinä uni-

sinkin sävähti.

Lämmittämisestä huolimatta kirkko oli kylmä. Niinpä
jouluna 1915 pastori Levänen piti saarnan suuret turkit
päällään. Myös jouluna 1918 oli kylmä. Pula-ajan takia
kirkkoon ei ollut saatu kynttilöitä. Rautelan Knaapilta
haettiin karbiidilyhty. Vahva naru pingoitettiin lehtereiden
välille ja lyhty pantiin siihen riippumaan. Tulihan siitä
sen verran valoa, ettei toisia päin törmäilty.

Jumalanpalveluksen päätyttyä kirkonmäellä vallitsi
melkoinen mylläkkä, ennen kuin kaikki olivat selvinneet

tielle. Kauniisti soivat kulkuset ja jumpurit kotia kohti
ajettaessa. Samaan suuntaan ajavien kesken syntyi joskus
kilpa-ajot - jos ci aivan avoimia , niin kuitenkin koe-

tettiin pitää pollc sen verran vilkkaassa liikkeessä, ettei

naapuri ohi päässyt,

Kirkonmäen hiljennyttyä ryhtyivät heinicnkokoojat työ-
hönsä. He olivat vapaaehtoisia siivoojia: kirkonmäella ja
sen läheisyydessä asuvia mökkiläisiä, joiden karjanruoka
oli ostossa. Sunnuntaisin he kävivät kokoamassa hevosten

khnnityspuomin luo jääneet heinät. Näin juhlapäivänä oli
saalis tavallista runsaampi. Kokooja saattoi saada hyvän
kelkkakuorman tuoksuvia heiniä ja niin saivat myös mök-
kiläistcn eläimet jouluisen juhla-atcriansa. - Nyt kirkoii-
mäeltä ei eiiää heiniä saa.

Kyllikki Kujanpää

VELKAKIRJA
Muolaan Punnuksen kylässä vaikutti vuosina 1890-

1918 opettaja Matti Väisänen. Entisajan opettajien ta-
pään hän oti innokas maanviljelijä ja karjankasvattajakin,
antaen nalliakin aloilla paljon oppia ja vaikutteita Pun-
nuksen asukkaille.

Mistä lie johtunut, mutta Väisänen joutui taloudelli-

siin vaikeuksiin eli rahapulaan niin kuin ennen suorasu-

kaiscsti sanottiin. Karja tarvitsi ruokaa ja taisi vähän
perhekin tarvita. No, toisen Matin juttusille vain. Kaup-
pias Matti Susi antoi tavara luottoa, leseltä ja mitä muuta
kalma tarvitsi.

Mutta kuinka ollakaan. Väisas-Matin asiat eivät ru-

venneet selkiämään eikä luotto tullut maksetuksi. Jossakin

vaiheessa opettaja sitten kirjoitti velkakirjan saamamie-

helteen. Kävihän se kirjoittaminen opettajalta, eikä olisi
ollut paljon väliä mitä kirjoitti, kun velkakirjan saaja
kuulemani mukaan oli lukutaidoton.

Mitä Matti kalmalleen kirjoitti, se tuli julki ja vietiin
kirjoihin Muolaan käräjillä, jossa velkoja haki oikeuden
vahvistusta saatavalleen. Väisäs-Matti kun ei vain ollut

saanut velkaansa maksetuksi. Oikeus tietysti määräsi ve-

Iän maksettavaksi, sillä velkakirja oli pätevä, vaikka siinä
ei yhtään numeroa ollutkaan. Ei velallinen yrittänytkään
kieltää isyyttään seuraavalle, käräjäpöytäkirjaankin mer-
kitylle velkakirjalle.

Minä maksan malkullelen,

kuuvella korolla kalkuttelen

ruplia kuuskymment kuus,

kopekoita kymmenkunta.
Arvo saatu lesehissa

ynnä muussa tavarassa.

Kalevi O kk e r

26 23



Arvokkaimmat

oikeudet

Kun sain

palkinnon

ailun satoa Someron yhteiskoulusta
»

ITSENÄISIÄ IHMISIÄ?

Tällä vuonna Suomi juhlii puolivuosisataista itsenäi-
syyttään. Tärkeintä on, että tämä voidaan sanoa ja että
se halutaan sanoa.

Koska itsenäisyytemme historian mittapuun mukaan
on nuori ja sen säilyttäminen on vaatinut suuria uhrauk"
siä, juhlinta on yleensä arvokasta ja usein mennyttä lar-

kastelevaa. Marssitaaii paraatit, lasketaan seppeleet san-

karihaudoille ja pidetään juhlapuheita menneisyydelle.
Kerrataan yhä uudestaan hallitusmuotomme mainitsemat

kansalaisen perusoikeudet lakisääteisestä yhdenvertaisuu-

elosta ja uskonnonvapaudesta sensuurimentaliteetin sävyt-

lamaan sananvapauteen asti.

Tämä ei suinkaan ole pahasta. Itsenäisyys on kuiten-
kin jokapäiväistä elämistä varten. Siksi on niin juhla-
vuonna kuin arkenakin osattava katsoa ennen kaikkea

nykyisyyttä ja osin tulevaisuuteenkin.
Että eläisimme itsenäisyytemme nykyhetkeä, että saa-

vuttamamme valtiollinen itsenäisyys ja kansanvaltainen

järjestelmämme merkitsisivät meille mahdollisimman
suurta vapautta, meidän on myös yksilöinä pyrittävä en-

tistä suurempaan itsenäisyyteen.

Mitä on arvokkainta kansalaisen itsenäisyydessä?

Joka tekee jotain vain tavan vuoksi tai hallitsevam-
man painostuksesta, ei voi olla itsenäinen, koska hän ci
valitse tai ei voi valita. Ensin mainittu ei tarkoita, että

meidän tulisi luopua hyviksi havaitsemistamme tavoista ja

ciämäämme rikastuttavista perinteistä. Päinvastoin: ' radi-
kaali uudistaja joka uhmaten hylkää yleiset normit vain

siksi, että ne ovat yleisiä normeja, on niiden sitoma aivan
yhtä lujasti kuin normien kiihkomieUsin palvojakin. Epä-
itsenäiseksi toimintamme nykyisessä monitahoisessa yh-

teiskunnassa muuttuu silloin, kun se ei perustu eri mah-

dollisuuuksien harkittuun valintaan, vaan tavat, perinteet
ja ympäristön vaikutus muodostuvat pakonomaisiksi.

Yksilön itsenäisyys on siis omien valinnan mahdolli-

suuuksien tietoista käyttämistä. Jotta ihmisellä olisi valit-

tavana runsaasti vaihtoehtoja, hänen on tiedettävä nykyi-

sestä yhteiskunnastaan ja sen ilmiöistä mahdollisimman

paljon.

Kansakunnan on edelleenkin asetettava ylimmäksi ta-
voitteekseen kansallisen olemassaolonsa ja valtiollisen it-

senäisyytensä säilyttäminen. Jos tämä unohdetaan, on vaa-
rassa yksilön itsenäisyys ja ennen kaikkea menetämme
kansalaisen arvokkaimmat henkilökohtaiset oikeudet: va-

linnanvapauden, arvostelun oikeuden ja itsensä kehittämi-
sen mahdollisuuden.

Seppo Mäkinen

Olin n. 7-vuotias ja silloisessa kotipitäjässäni oli
hiihtokilpailut. Olin ilmoittautunut ns. nappulasarjaan.
Minua jänniul valtavasti, sillä nämä olisivat ensimmäiset
oikeat kilpailut, joissa olisi oikein lusikat palkintoina.

Tähän astisissa kilpailuissa oli aina ollut vain lakritsia,
tikkukaramellcjä ym. palkintoina.

Sain numerokseni 13, ja mieleeni tuli heti, että jaa-a,
nyt on tämän tytön yritys tuomittu epäonnistumaan. Olen

nimittäin joissakin asioissa hyvin taikauskoinen. Asetuin

parini kanssa läh tovi iva II c, ja meidät lähetettiin matkaan.

Kilpailijoita oli tusinan verran tässä sarjassa. Oien hyvin
kunnianhimoinen, joten päätin taistella loppuun asti par-
haalla mahdollisella vauhdilla.

Matka oli vain 2 km, joten ei kestänyt kauaakaan kun
saavuin maaliin. Parini oli jäänyt aika runsaasti, ja mi-
nulle sanottiin, että aikani oli kova. Sillä hetkellä menin

johtoon, ja välimatka seuraavaan oli kuusi sekuntia.

Kilpailun päättyessä todettiin, että mmä olin ylivoi-
mainen voittaja.

Palkinnot jaettiin samassa järjestyksessä kuin oli kil-
paiituldn, joten meille jaettiin viimeksi. Olin istumassa
aivan viimeisellä penkillä. Kun nimeni kuulutettiin, en
ensin oikein tajunnut, että sillä tarkoitettiin minua. Vie-

ressä istuva, ystävällinen täti sitten kuiskasi minulle, että
menisin noutamaan palkintoni. Lähdin liikkeelle. Salin

perällä sen lavalle oli olevinaan valtavan pitkä matka.
Minusta tuntui, kuin se ei olisi loppunut koskaan. Jalois-
sani olevat monot tuntuivat painavan vähintään tuhat
kiloa. Tuntui aivan kauhealta, kun puoli salillista ihmisiä
tuijotti minua.

Lopulta pääsin sentään lavalle, ja minulle ojennettiin
lusikka. Kiitin sen ojentajia oikein syvällä niiauksella.

Korvissani humisi ja sihisi, mutta olin kutenkin hyvin
onnellinen. Salissa istujat taputtivat käsiään. Nliasin vielä
heillekin. Poistuessa omalle paikalleni askeleeni oli ih-
meen kevcä, ja matka taittui nopeasti. Joku tarkkasil-
mainen olisi voinut erottaa silmäkulmassanl kirkkaana

kimaltelevan onnenkyyneleen.

Kotona minua kohdeltiin kuin olymplasankaria. Paä-
tin, että haluaisin saada oikein monia palkintoja nimen-
omaan hiihtämisessä, koska kaikki sanoivat, että minulla

oli hyvä tyyli. Kyllähän niitä lusikoita kertyikin vähäisen,
mutta sitten se harrastus jäi.

Joskus haen esille tuon ensimmäisen lusikkani, ja mie-
leni tulee hyvin haikeaksi, ja minusta tuntuu, että joskus
haluaisin palata uudelleen tuohon aikaan.

Leena Salminen

On aika havahtua, tarttua asioihin omin käsin. Tal-
vi on mennyt ja hiiren rooli samoin. " Tällainen oli kerran

kesälukioon kehottava kutsu. Oppiiko asioihin tarttumaan
itsenäisesti vain kesälukiossa, leinipäivillä tai joillakin
kursseilla? - Sellaisillehan osallistuvat useimmiten vain

aktiiviteinit ja jo sen takia mielipiteitä vaihdetaan roh-
keasti ja teinit ovat parhaimmillaan. Mukana ei ole ar-
kaa tuppisuu-ryhmää pilaamassa välitöntä tunnelmaa.

Miksi koulu sitten talvisin pitää sisällään harmaita
hiirulalsia, jotka ovat tottuneet vipotlamaan huomaamat-

[oniasti omia tuttuja polkujaan? Jos poikkeaa vieraalle
polulle voi joutua saameen. Joku harva uskaltaa edes
yrittää poiketa, uskaltaa esittää jotakin tavanomaisesta
poikkeavaa opettajien ja koulujärjestyksen ennakkosen-
suurm painostuksesta välittämättä. Tarkoituksena olisi

toistenkin havahduttaminen, että olisi vahva tuki vasiaan-
tulevalle ihmettely- ja moiteryöpylle. On vaikeata saada
suurempaa joukkoa mukaaii, sillä monilla on koulun

alusta asti opettaja- ja koulukuripelko. Ollaan mieluim-
min hissun kissun muutama vuosi kuin joudutaan kärsi-
maan riidoista ja rangaistuksista. Jos tämä villitsevä yksi-
lo kuitenkin olisi saanut muut mukaansa, olisivat aatteet
rauhoittuneet vähitellen ja oppilaat olisivat oppineet har-
kitsemaan tekojaan kaikkien hyödyn kannalta, mutta kui-
telikin itsenäisesti.

Lähteekö koulusta hiirulaisia, vaisuja kaksi jalkalsia
sanakirjoja? Oppikoululaisten on esimerkiksi kerättävä

kasveja, mutta mitä he joutuvat itse tekemään asian puo-
lesta. Ei kai tarvitse muuta kuin ostaa värikuvakasvio ja
silloin tällöin ottaa tienvies-eltä joku tuttu kasvi, että äiti
saa liimata kasvioon. Voitonricmu on suuri, kun värikas-

Rauhan säilymiselle on apuna puolueettomat valtiot.
Näitä ovat usein kahden valtaiyhmittymän välissä olevat
pienet ns. puskurivaltiot. Nämä voivat toimia välittäjinä
erilaisissa kiistoissa ja vähentää jännitystä valtaryhmitty-
mien välillä. Näiden maiden on omaa etuaan ajatellen
oltava puolueettomia. Jos ne kuuluisivat poliittisiin ryh-
mittymiin, rajat olisivat liian jyrkät ja sodan syttyessä nii-
hin hyökättäisiin ensiksi, kun ne ovat puolueettomia, ne
toimivat eräänlaisena iskunvaimentimena. Esimerkiksi

Suomella on tärkeä asema puskurivaltiona ja kiistojen
välittäjänä.

Maailman rauhantilanne tulee kai pysymään ennallaan,
koska yksittäisistä levottomuuspesakkeistä huolimatta rau-
ha on tähänkin asti säilynyt. Kaksi maailmansotaa on
käyty, ja ne ovat varmasti opettaneet ihmiskunnalle sodan
kurjuuden ja sitä vastaavan, hyödyn.

Riitta H iden

viosta löytyy aivan samanlainen kasvi kuin itseliä on kä-

dessä, ja kalkki saa kirjasta valmiina. Matematiikassa pi-
tää saada eteen selvä kaava, ennen kuin pystyy selvittä-
maan problceman. Jos siinä kuitenkin on lisäksi jotain
poikkeavaa, ei johtopäätösten teko ole läheskään itses-
cääii selvää. Koululamen on sitä, mitä sen pää on sullot-

tu täyteen, niin että sinne ei mahdu enää omia aivoja.
Jos oppilaat joutuisivat soveltamaan tietojaan ja hio-

maan taitojaan käytännössä, alkaisi ajattelu kehittyä joh-
donmukaiseksi ja itsenäiseksi, turha joutava taakka tipah-
taisi pois antaen tilaa hyödylliselle. Kouluaikaan voisi si-

sallyä käytännön harjoittelua, jotlom päästäisiin hetkeksi
irtoamaan kouluiail. oksesta, jota pidetään vanhanaikaisena,
ohjaavana ja valmiita mielipiteitä syöttävänä, Sellainen-

hän se osakaiin onkin, se aivopesec oppilaat homogeeni-
seksi massaksi, mutta kun oppilaat itse ajoissa pääsisivät
hetkeksi ulkopuolelta kalsomaan koko laitosta ja huomai-
sivat tämän vaaran, he voisivat varautua vastustamaan

pakkosyottöä,
Koulun tarkoituksena pi täisi olla toimivien tyyppien

kehittäminen, joskaan eivät hiljaisetkaan tyypit aina ole
cpäitsenäisiä. Onhan varhaisessa pohjoismaisessa yhtelskun-
liassakin ollut hiljaisia ns. lainsanojamiehiä, jotka ovat oi-
leet tiedon tallettajia ja arvostettuja henkilöitä. Oppilai-
den pitäisi saada lähempi kosketus yhteiskuntaan ja sen
kehitykseen. Tutustuminen voisi tapahtua kunnan ja kir-
kon kokouksiiii osalllstuiniscna. Ehkä yhteiskunnan mahti-
miehillä tällöin olisi kuiteiikiii päätöksiin vaiKuttavaa, häi-
ritsevää eshntymiskimmetta, koska näitä tilaisuuksia ei ai-

nakaan usein voida järjestää. Toisaalta tällainen opinto-
vierailukin olisi valmiin syöttämistä ja asiasta kiinnostu-
mattornalle liian pitkäveteistä. Se kuitenkin herättäisi omia
kysymyksiä ja opettaisi tuntemaan Yhteiskunnan raken-
netta.

Olisi helpompi suunnitella eteenpälnpyrkimistä ja tule-
vaisuutta varhaisemmin, kun yhteiskunnan muuttumisesta

ja kokon. usuudcsta olisi selvempi käsitys. Nykyisillä kou-
lulaisilla ei läheskään aina voi olla tietoa päämäärästä,
kaikki on epävarmassa hämärässä,

Itsenäistyminen eri ihmisillä on eri ikään osuva ke-

hitysvaihe, johon kuitenkin jokin koulun antama sysäys
voisi edistävästi vaikuttaa. Suuren oppilasjoukon tullessa
kouluun aletaan sitä vaivata samaan muottiin kuin edel-

listakin joukkoa. Jonkun vuoden kuluttua tuo joukko on
yhtenä massana valmis lähtemään koulusta, tekemään
päätöksiä ja määräämään yhteiskunnan asioita. Ovatko he
itsenäisiä vaiko epäksenäisiä - siitä ei koulu enää vas-
taa.

Anja Salomaa
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Rakasta

.. .. ..

tänään

Tottelevaisuuden

toinen
Kirje

Terve Matti

Tänä päivänä ojentaa lapsesi pieniä käsiään
päästäkseen syliisi.
Sanatko: mene pois, minulla on kiire

ja minä olen väsynyt.
Piparkakut ovat uunissa, siivoukseni ovat kesken,

ja illalla
oii kokous kello kahdeksantoista.

(Sieltä on epäkohteliasta myöhästyä)
älä kiukuttelc, minä en jaksa.

Ota hänet kuitenkin.

Tänään hän mahtuu syliisi ja haluaa tulla siihen.

Nopeammin kuin arvaatkaan tulee päivä,
jolloin hän on liian suuri tulemaan,
ja saat kuulla: "Tuo mutsi on ihan höpsö ...
Hän tulee menemään luotasi kaikkeen maailmaan,

Ruotsiin, Ameriikkaan, Austraaliaan,

lähettää sieltä sinulle joulukortin,
jossa on vieraskielinen teksti,

etkä sinä osaa sitä lukea.

Ota hänet syliisi nyt, sillä ennemmin kuin arvaatkaan
eräs toinen syli tulee olemaan hänelle paljon rakkaampi.
(Ellei niin kävisi, olisit kasvattanut maailmaan
epäiiormaalin yksilön)

Ota hänet syliisi tänään, sillä tämä kiireinen päivä
ei ole koko elämä.

Joskus, sitten kun hän muistaa sen, ei hän tiedä,
että sinä olit väsynyt ja että sinulla oli kiire.

(Ja vielä illalla se kokous josta ei sopinut myöhästyä)

Hän muistaa vain, että työnsit hänet syrjään

kun hän olisi tullut ja itki .. .

Jos olet mies,

sano rakkaallesi, että hänellä on suloiset silmät

ja että koska hän on nuori ja nauravasuinen,
et välitä vaikka hän ei ole taitava taloustöissä.

(yhtä taitava kuin sinun äitisi)
Sillä sitten kun hänestä sellainen tulee, on hänellä jo
tukeva vyötärö, riippuvat posket

ja nauramisen puutteeesta kircä suu.

Ja jos yrität puhua romanttiyesti, sanoo hän sinulle:
Höpsistä, vanha mies."

Me opimme jo lapsina, että tottelcvaisuus on hyve.
Tottelevaisuus palkitaan, mutta tottelemattomuutta seu-
raa rangaistus. Hyvä saa palkkansa ja paha rangaistuk-
sensa. Tottelcvaisuus on hyve, jonka syynä on hyödyn ta-
voittelu tai rangaistuksen pelko.

Kun lapsi menee kouluun, häntä aletaan entistä te-
hokkaammln ohjata tottclcvaisuuden hyveeseen. Koulussa
totteleminen on useimmiten ainoa hyväksyttävä vaihto-

ehto, koklpa oppilas jonkun määräyksen noudattamisen
tarkoituksenmukaiseksi ja oikeaksi tai ei. Kiltti oppi las

ei ole kiltti siksi, että hän olisi itse suorittanut valinnan

tottelemisen ja tottelematta jättämisen edustamien vaih-
toehtojen välillä, että hän tuntisi tekevänsä oikein totte-
lemalla. Hänellä ei yksinkertaisesti ole mitään hyväk-
syttäväa mahdollisuutta olla tottelematta vaariksi koke-
miaankaan määräyksiä. Hän laskelmoi järkevästi, että on

helpompaa totella kuin asettua vastustamaan opettajan

sanelemia määräyksiä, sillä tottelemattomuus aiheuttaa

aina hankaluuksia,

Totteleminen ilman itsenäistä tilanteen arvioimista ja
valinta tottelcmisen ja totLclemattomuuden välillä on kui-

tenkin vain mukavuudcnhalua, saamattomuutta ja epä-

itsenäisyyttä. Totteleminen vapauttaa valinnan ja vastuun

hankaluuksista, se lckee kaiken niin yksinkertaiseksi: mci-

dan el tarvitse itse ratkaista, mikä on oikein tai väärin,

ja vastuu teoistamme siirtyy kaskijälle. Totteleminen an-

taa meille kauhistuttavan viattomuuden panssarin; me

Jos olet nainen,

älä tuijota niitä vikoja, joita puolisossasi on.
Ttsehän sinä hänet valitsit

ja jos olisit ottanut sen toisen,

niin varjele, miten vaikea niitä vikoja olisi sietää.
Rakasta häntä tänään,

sillä ennemmin kuin arvaatkaan

on lahjomaton aika

tehnyt sinusta vanhan ja kyllästyneen,
ja kaikki se mikä on elämässä ollut parasta,
on liukunut läksi pois . . .

Susanna

Sinä olet kihlautunut. Ominaisuutesi tuntien arvaan^

että et napannut ketä tahansa tyttöä. Nimi ei kertonut
mitään. Paljon onnea.

Teillä on kotona surulliset ajat. Lauri ei taida voida
hyvin. Tilanteeni on sellainen^ että Laurin tila vierastaa

minua. Hän ei kestä enää kauan^ eikö niin? Ja hän tietää

sen myös itse. Minä elämää täynnä ja innostusta. Teen

suunnitelmia. Sinä olet jo jotain toteuttanutkin ja ajatte-
[et myös tulevaisuutta. Mutta meidät molemmat pakole-

taan ajattelemaan Lauria, joka tällä hetkellä tietääkseni,
makaa sairaalassa Rovaniemellä.

Yhden ihmisen kohtalo saattaa olla sitten merkillinen;

jotenkin tarpeettomaiia näyttävä. Syntyä, odottaa varttu-
mistä mieheksi, olla koululainen joka valmistautuu johon-
kili tehtävään elämässä. Menestyä, ja sitten sairastua leu-
kemiaan. Tuntea kuihtuvansa, kuolevansa monta kertaa

jo ennen todellista kiiolemaa. Aikaa tarkastella lyhyttä,
kohta päättyvää elämäänsä selkeästi. Miten Lauri suhtau-
tau? tl an on vasta yhdeksäntoista, mutta voisi kertoa
meille jotain todellisuudesta.

Minua askarruttaa tuon tapahtuman tarkoituksetto-
muus. Samoinhan meille tietysti käy kaikille, joskus. Kuo-
lemme joka iikka, f a aina voi ihmisen kuollessa kysyä,

mikä on elämän tarkoitus. Itsetarkoitus? Ehkäpä, tai la-
himmäisen auttaminen. Tai sehän on samaa, elämää elä-

man edestä, elämää toisen elämälle, ja loppujen lopuksi
kuitenkin omalle.

Lauri taistelee elämänsä yksin. Emme voi antaa hä-
nelle osaa omasta elämästä-imne, vaikka ha. luaisimmekin.

Laurille annettiin yhdeksäntoista vuotta. Emme tiedä,
miten monta me saamme, eikä se meitä kunnostakaan,
.mutta se saa minut ajattelemaan. Miten monta saankin^
on minun muistettava: Lahjaa kaikki .. . itsestään selvää
ei mikään. En väitä, että täfnä antaisi Laurin elämäile

jonkin uuden tarkoituksen, mutta, omalle elämälleni Lau-
rin tapaus saattaa merkitä jotain.

Ei mitään erityistä iarkoitusla millään. Lauri lähtee,
.me jäämme. Millä ja mistä elämme, se on meidän asiam-
me. Todeta Laurin menevän, meidän asiamme. En itke,

ihmettelen, tunnen myötätuntoa, haluan Sinun sen par-
haiten välittävän. Vaikeudet yhdistävät ihmisiä. Aitoja
hetkiä ma. ailmassa: Ystävän menetys ja suru siitä. Sinun
veljesi ...

Usko tekee joskus ihmeitä. Minun on siitä vaikea
puhua. En tunne Isä fumalaa enkä hänen tahtoaan,
mutta tiedän hänen auttaneen mofiia. Hän voi olla kai'

ken sen paras selitys, mitä en ymmärrä Laurin tapauk-
sessa. En kyllä näe .miten. En ymmärrä Isä Jumalaa. Jos

Hän hallitsee kaikkea, kuten väitetään, olen hänelle ih-

meissäni Laurista.

Sano terveisiä Laurille ja muille.

Ystäväsi Jukka

Sinustahan tulee Kroisosi

- Katso, mitä tuossa paperilapussa lukee.
Vapisevia sormin tarttui Jaana paperiin ja luki:

Romusta voi aarteen löytää.

Valaisen mä juhlapöytaä.
Joka minut puhdistaa,
setelit hän myöskin saa.

Selkeä testamentti!

Kai sentään hiukan lohkaiset meillekin aartees-

tasi, pyyteli Markku.
- Saamanne pitää. Ensin nämä täytyy vaihtaa nyky-

markoiksi. Vanhat rahat ovat arvopapereita.
- Nyt varmaan minäkin saan sen urhelluasun, jota

olen pienen ikäni karttänyt.

- Ja minä uudet sukset'

- ÄUdiähän nuoJaisko etukäteen!

- Tuokaa nyt viisi kaunista kynttilää, keskelle
korkeampi, ja neljä piiriin ympärille. Noin.

Soma siitä tuli.

- Sehän oli kuin yllätyspukki. Kantoi salaisuutta
sisällään.

Joulucnkcli sen ilmoiiu, visersi Pippa.
- Tosiaan! Ellei Pippa olisi mennyt ullakolle etsi-

maan enkeliä, niin Jaanaltakin olisi jäänyt kynttelikkö
löytämätta.

- Hiellä ja vaivalla ovat näinä setelit alkoinaan an-
saittu, sanoi äiti liikuttuneena, sormeillessaan seteleitä.

- Siksi sopiikin, että uurastajia muistellen, laulamme
vanhan, kauniin joululaulun:

Äidin äiti ja taaton taatto,
laulan teille ja myöskin muille . . ."

E. A.
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Yllätys
puoli Juokse tonttu

- Siinä se nyt tnas seisoo entisellä paikallaan. Eikö
olckiii upea kuusi? touhusi Markku, korjaillen samalla
kiiusen asentoa.

- Sehän on ihaii kallellaan, epäili Esa.
- Sinun silmäsi vippaavat. Kyllä kuusi on kohdallaan.

Voisihan sen paikkaakiii muuttaa joskus. Tuossa
se on seisonut hamasta lapsuudestani saakka, ehdotti

Jaaiia.

- Ja tulee seisomaan hamaan vanhuuteesi asti. Kat-

sos, perinteet velvoittavat, vermuiii jälleen Esa.
Niin. Ja ellei se seiso keskilattialla, niin kuinkas

piiriksi pistetään? Sanotaanhan laulussakin näin:

Killisen ympärille kaikki incnnään.
Siellä iloisesti pyörähdellaän", hyräili Hellevi.

- Siis siihen se jää. Mutta alkakaapa sitten pyärah-
della niitä kuuscnkoruja hakemaan tai tekemään! kehoitU
Markku.

- Tässä on. kynttilät,

- Tässä kauniit olkhähdet, jotka koulussa punoimme.
- Minulla on uusi hopeatiukukin. Kuuiinelkaapa,

kuinka kirkassomtinen. Ostin sen omilla ma rjarahoi liani,
Mailis oikeiii innostui hclisyttämään tiukua.

- No, nyt taitaakin tulla ihan perinteellisct kuusen-
korut. Yhtenä jouluna oli kuuscssa vain vanhoja hellan-
renkaita ja piparkakkumuoLtcja, Esa taas muisteli.

- Onneksi se on taakse jäänyttä elämää, turhaa Eou-

hotusta. Ei kuusi silloin kuuselta näyttänyt, puuttui jo
äitikin puheeseen.

Mutta olihan se supcr-moderni.
- Ja ainutkertainen.

Vielä mitä! Tessukin rupesi haukkuinaan moista
kummituskuusta.

- No, Tessukin hyväksyy tämän kuusen ilman hauk-
kujaisla. Vaimis on.

- Eihän tuossa vielä ole enkelinhiuksiakaan. ehätti

i<otiapu Kaisa selittämään, aukoen samaila pussia, josta
veti esiin kirkkaasti välkehtiviä lankoja.

- Jokainen tuo jotakin.
- Yhteispelillä se sujuu.
- Mutta kuinka siinä olisi cnkelinhluksia, kun ei ole

enkeliäkään, keksi Hellevi huomauttaa.

- Enkeli on ullakolla! Pippa huudahti ja pyyhälsi
samassa noutamaan sitä. Hellävaroin hän pyyhki pölyt
enkelin yhä, ripustaen sen kuusen yläoksaan.

- Eiikeli se on, joka joulukuusen juhlistaa. Katso-
kaapa!

Kaikkien katseet kääntyivät tähyilemään ylirnpää
oksaa.

Eihän siellä mitään enkeliä näy. Pilailetko, Pippa?
- Ohoh! Sepä lentää lchahti tänne kuusen alim-

ma lie oksalle, ihan jalustan viereen,

Se el halua olla noin korkealla. Eikä ihme! On-

hau, poloinen, paljon ajastaan jäljessä.

- Sauos muuta. Roikkuvat hiukset - - ja miltei
iaahushame.

Hävetkää hiukan! tulistui Pippa ja nosti enkelin
entiselle paikalleen.

- Minäpä näin kaupan Ikkunassa atomiajan eiikelin.
Sillä oli otsatukka ja minihame.

- Ei se ollut enkeli, vaan avaruusemäntä. käsitätkö?

Ai! Onko sellaisiakin jo olemassa?
- No on teillä jutut. Muuttakaa toki puhettanne

hiukan jouluiscmmaksi, muistutti äiti.

Samassa palasi Jaana ullakolta.
- Katsokaa! Löytyi sieltä muutakiii arvokasta kuin

joLiluenkcli,

Tummunut kynttelikkö!
Mitä meinaat romulle tehdä?

- Se on vanha perintökynttelikkö mummin kertoa.
Vaikea pitää puhtaaana. Siksi kannoin sen kerran ulla-
kolle. Mistä tuon löysit ? kyseli äiti.

- Vanhan kaapin takalokerosta. Messinklä tämä on.
Aion kirkastaa s!.n ja kiikuttaa illallispöytään.

- Urakaiipa otit.

- Voi olla. Mutta perinteitä on vaalittava. Uskon,
että kynttelikkö on juhlistanut monet joulupöydät. Mene
tiedä, vaikka siihen kätkeytyisi taikaa.

- Taikapa hyvinkin. Onhan kaikella vanhalla oma

arvonsa. Kuka tietää, vaikka joku kynttilähöpcrö tar-
joaisi siitä miljoonan, Markku veistcli.

Sinä sitten jaksat olla aineen orja. Aina vain
miljoonat mielessä, joulunakin. Et ensinkään huomaa
kynttelikön kauneusarvoa, paarusi Jaana.

- Kauneusarvoa - - kunhan nyt hmkkaat siltä
liial pölyt, niin katsotaaan sitten, mitä tuosta tuleman

pi tää.

Jaana ähkyi ja puhkui, hankasi ja hikoili, vaihtoi
välillä vettä ja klllloketta. Ja silloin se tapahtui. Rap-
saus vain ja kynttelikön pohja putosi tiskipöydälle. Ja
ontosta varresta putkahti esiin kokonainen nippu vanhoja
seteleitä.

- Tulkaa toki katsomaan tätä aarrekätköä! huusi

Jaana silmät kipinöiden.
- Siunakkoon!

emme ole syyllisiä mihinkään. Jokaisen tekomme järkky-
maton selitys Ja puolustus on totteleminen. Ja viattomia-
hän me oikeastaan olemmekin, jos olemme oppineet usko-
maan, että ainoa hyväksyttävä tapa suhtautua meille an-
ncttuihin määräyksiin on tottelemitien, viattoman tietä-
mättömiä oman valinnan ja vastuun välttämättömyydestä.

Mitä täydeUisemmin kodin ja koulun tehokas kasva-
tus tottelevaisuuteen vaikuttaa meihin, sitä tävdcllisemmin

kadotamme kyvyn ajatella itsenäisesti. Me emme enää
luota omaan arvosteluky kyymme ja mcneLämme samalla
alokekyvyn ja rohkeuden. Me emme uskalla ryhtyä mi-
hinkään saamatta ensin määräystä. Me emme ajattele,
miksi me teemme niin tai näin, tai onko tämä oikein vai
väärin, tottelcvalsuus selittää kaiken.

Saamamme tottelevaisuuden oppi on todella teho-
kasta, ja me olemme alttiita ja omaksuvia oppilaita.
Yalen yliopistossa suoritettiin muutamia vuosia sitten

lottelevaisuuskokeita, joissa koehenkilön oli annettava toi-

seile ihmisellle sähköiskuja kokceiijohtajan määräysten

mukaan. Katkaisi joihin oli iskun jännitteen lisäksi merkit-
ly myös sanallinen luonnehdinta iskun voimakkuudesta,
joten koehenkilöt olivat täysin tietoisia siitä, mitä Iskut
heidän "uhrilleen" aiheuttivat. Todellisuudessa uhri oli

kokeenjohtajan apulainen, joka vain teeskenteli kipua,
vaikka ei saanutkaan mitään sähköiskuja. Yli 80 proscnl;-
tia koehenkilöistä jatkoi yhä voimakkaampien iskujen
antamista vielä senkin jälkeen, kun "uhri oli pyytänyt
kokeen lopettamista. Osa koehenkilöistä totteli jopa lop-
puun saakka ja suostui antamaan uhrilleen korkein) man,
hengenvaarallisen iskun. Monille koehenkilöistä oli ko-
keenjohtajan määräysten noudattaminen vaikeaa, mutta
he tottelivat kaikesta huolimatta, vaikka koklvatkin saa-

mansa määräykset vaariksi. Sokea tottelevaisuusaklius saa

ihmiset tekemään mielettömyyksiä, vaikkapa tappamaan
toisiaan ilman että heidän teoillaan on minkäänlaista

henkilökohtaista motiivia. Kaikki tapahtuu tottelcvaisuu-
den nimessä.

Kotona, koulussa, armeijassa, opetetaan tottelemaan,
lukuisissa elämämme tilanteissa me saamme muistutuksia

määräysten noudattamisen tärkeydestä ja hyödyllisyydestä.
Me opimme varmasti tottelemaan, mutta opimmeko me
myös olemaan tottelematta silloin, kun koemme, että
saamamme määräys pakottaa meidät tekemään väärin?

Kirsti Si v e n

Juokse, tonttu nopsajalka,

kepein askelin.

Joulu on jo kynnyspuulla.

Kohta kaikuu lastensuulla

laulu iloisin,

Täytä, tonttu tarkkahorva,

toiveet lapsien.

Valvo vielä vähän yötä,

tule sitten Pukin myötä

kera lahjojen.

Kulje, tonttu satusilmä,

pientä polkua.

Valtatiestä vasemmalla

löytyy korpikuusen alla

mökki matala.

Sinne, tonttu lahjamieli,

kanna käärösi.

Sieltä löydät lapset kiltit.

siellä kirhassilmät pillit,

sua ooltavi,

Juokse, tonttu nopsajalka,

polut aukaise

syrjäkyliin valtatieltä.

Hymyä ja hyvää mieltä

kylvä kaikille.
E. A.
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Joulu rauha

Aikamme keksinnöt jäävät ulkopuolelle, kun astuu sep-
pä Alfred Sarlinin ja hänen vaimonsa Huldan pienen
mökin hämärään. Vuosikymmenet pyörähtävät taaksepäin,
mutta samalla voi aistia, mitä merkitsee kodin rauha ja
ihmisten ehyt, levollinen ajattelutapa. Sähkölamput eivät
häikäise, radio ja televisio eivät pauhaa, ja niinpä täällä
eivät ole aistittavissa huomispäivän pelko, sodan pelko ei-

ka taloudellisen perikadon pelko. Sen sijaan on kiiree-
töntä rauhallisuutta, turvallisuuden tuntua ja tyytyväisyyt-
ta,

Ei meitilt mittaan puutu. Meltll on ruakaa, läni-
mintä ja kirjoi, emmei muuta kaipaakka, sanoo seppä
Sariin, joka kesäkuussa täytti 92 vuotta. Vaimo on lähes
kolme vuotta nuorempi. On tulossa heidän 67. yhteinen
joulunsa.

- Meitit ei tul viarait. Joka vuas on seurakunta
tuanu lahjapaketin. Mei poltamme kynttilä! ja luemme
rukouskirjoi.

Joulu on heille ennen kaikkea rauhan juhla ilman mi-
tään hälyä tai erikoista ohjelmaa. Tänne ei yllä mikään
joulunvieton haittapuolista eikä heitä raasta lahjaostosten
huolet.

Leivinuunin luukun luona on sylys kullanruskeita ok-

siä odottamassa aamua. Kamarin puolella kaksi vuodet-

ta ]t\ harmaa kissa käpertyneenä toiselle niistä nukku-

maan. Poydäii vieressä on kirjahylly uskonnollisinc kirjoi-

ncen. Erään rukouskirjan sivut ovat käytöstä tummuneet:

se on tuvan asukkaiden paras kirja.

- Sitä minä luen ja pappa kuuntelee, sillä hän ei oi-
kein näe lukea. Menemme kylmänviileään vierashuonce-
seen, jossa meille tarjotaan mehua. Seinällä on aviopa-
nn. väritetty nuoruudenkuva. Kolme vuotta kestäneen ase-

velvollisuusajan päättyttya Alfred naje Huldan. Monet
on saannut kokea Huldakin. Jo 8-vuotiaana hän tähti Vi-
lukselan Syrjälastä maailmalle leipäänsä ansaitsemaan.
Pikkupiikana hän oli mm. Karilassa ja Vilukselan Vit-
kalla.

Olin Vitkalla kaksi vuotta 13-15 ikävuosien! vä-

lillä. Siellä jouluksi levitettiin tupaan suuri kimppu ol-
kia. Illallisen jälkeen isäntä luki raamatusta jouluevan-
kcliumin ja yhdessä veisattiin virsi. Sitten alkotkin lcik-

ki olkicu päällä. VedeLtiin kapulaa ja mentiin polvikei-
nua. Aamulla mentiin kirkkoon talon hevosilla. Vitkal-

la viimeksi olen "olki joulun" viettänyt. Varhaisempia
jouluja en muista. Sen vain muistan, että joulu oli aina
erikoisen suuri juhla.

Alfred Sarlinin isä oli mäkitupalainen Längsjön taka-
na.

- Isä oli nikkari, suutari, läkkiseppä ja mitä vaan.
Se osas kaikkee. Jouluksi me teimme himmeleitä ja kynt-
tilöitä huovattiin ostaa. Lahjolst ei ollut tiatoo.

Joulut, heidän yhteiset joulunsa muodostavat pitkän
sarjan suuren juhlan päiviä. He ovat viettäneet niitä

kahden, kuten tänäkin Jouluna aikovat viettää, sillä hei-
dan ainoa poikansa kuoli puolitoistaviikkoisena.

Tässä mökissä aviopari on viettänyt 34 joulua, Puu-
tarhan yinpäröimässä pikkuasumuksessaan he ovat osaan-

sa tyytyväisinä nauttineet ankarien työvuosicn jälkeen an-
saitsemaansa lepoa. Vierailijankin on helppo havaita, et-
ta heillä on kodissaan jotakin tänä aikana erittäin har-
vinaista.

- Tule toistenkin, sanoo virkeä emäntä ruskeissa sil-
missään lähtecnkirkas loiste.

Mari
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Someron murteen

erikoisuuksia

Tarttee ottaat ja kastaat , sanoo somerolainen emän-
la vieraalleen. Kehotus ei ole liioilla korusanoilla höys-
tetty, vaan milloinkas jäyhä hämäläinen luonne on moni-
sanaisuutta ennenkään harrastanut. Mutta luultavasti vie-

raspaikkakuntalaincn ei niinkään kummeksu niukkasanai-

suutta kuin tuota t-loppuista Ceonsanaa. Mistä lieneekin
moinen muoto somerolaiseen ja somerniemelälseen kie-

lenkäyttöön tullut, mutta tiettävästi sitä ei muualla Suo-

messa ole tavattu. Täälläpäm se tuntuu olevan, ainakin
vanhemman kansan keskuudessa, yleisesti käytössä. Nuo-
rcinpi sukupolvi jo vieroksuu tällaista vcrbinmuotoa.

Tuo t-loppuinen teonsana lieneekin Someron murteen

ainoa paikallinen piirre. Somcrolaisen käyttämä kieli
kuuluu sanastoltaan länsimurteisiin, ja muodoltaan se on

lähempänä lounaisia kuin hämäläisiä murteita. Niinpä
yleiskielen t: n heikko aste d kaivataan länsisuomalaiseen

tapaan r;tlä. Ei oi hevost ei härkää. Saa tchrä mat om

pää märkä , ilmaisi somerolainen pellonraivaaja alkoinaan
ajatuksensa, ja samaan tapaan puhelee vielä nykyinenkin
maanviljelijä. Nähdessään kylvötöiden aikaan muutaman
pilvenlongan taivaanrannalla hän lausahtaa: "No, olem
mää sitä saret jo vartonukki kun pora mällii". Hämäräs-
sä pirtissä voi huonokuuloinen kansanmies tokaista puhe-
kumppanilleen: "Huura huura, ei tääl pimjäs mittaa
kuule . Tämä ektämätön r-voittoisuus tuntuu oikeastaan

kummalliselta, sillä jo Tammelassa korvataan t: n heikko

aste I:llä. Siellä saattaa isäntämies katsella mykkänä tai-
vaalle ja todeta Ei tu saletta ei". "Hah", sanoisi var-
maankin paljasj aikainen somerolaincn moisen mietelmän
kuullessaan, niin vieras se hänelle on.

Lounaismurteille tyypillistä on myös ]:n esiintyminen
seuraavanlaisissa kirjakielen sanoissa: kallio, pimeä ja yl-
peä. Somerolaisittain nämä kuuluvat: kalja, pimjä ja ylp-
ja. Puhelias naapurisi voi aamutuimaan kertoilla kuulu-

misiaan: Mää olen oltu niin kauhjan kipjä - mää olin
viime yönkin juur puhumato". Älä myöskään ihmettele,
jos hän huomatessaan uutuuttaan loistavat kumisaappaasi
jatkaa rupatteluaan tokaisten: "Sullapas on korjat saap-
päät. Noll sitä pääsef jo mutkalist tiätä näkymättömiin".

Itäsuomalaisen kiclikorvaa tuntuu suuresti loukkaavan

somcrolaincn mää ja sää, joita silloin tällöin vielä tar-

peettomasti venytetään. Mutta eiväthän Itä-Suomen lup-
sakat ilmaisut mie ja sie sopisi lainkaan somerolaiscn

luontccnkuvaan. Mun on näkö parantunnu. Ellan mää
en nähny voita leiväl, mut nyt mää näan jo kirkontomin
juustonkappalan läpi , puhelee renki yksikseen ruokapöy-
dässä. Juomaretkiltään palannut isäntämies voi maitova-

din sisällystä tutkiessaan lausahtaa: "Jos mää täältä ryy-
nin löyrän, ni tää ov vellii". Jouluna hän taas julistaa
ruokapöydässä: Mää syän molernat silakat kun kerraj
joulu o .

Kuten edellisistä esimerkeistä voi havaita, kuuluu myös
sanan lopussa olevan ääntiön häviäminen Someron mur-

teeseen. Se ei kuitenkaan ole niin laaja kuin Turun lä-
histöllä, joten tässä somerolainen puhetapa lähenee jo hä-
mäiäismurteita. Moni kai on vanhemmiltaan saanut kuul-

la sananparren "Ei lapsist oi, sano Rantala". Joku some-
rolaissyntyincn kissojen vlhaaja on sanonut: "Se kissaa
kiittää kun ei muuta elukkaa oi". Ei oi sanontaa vastaa

hämäläismurleissa ei o. Samaten somerolaiset: ei san, ei
tul kuuluvat hämälaisittäin ei sa, ei tu. Sanojen lyhenemi-
nen ilmenee myös sananparsissa: "Lyhkäne virs on pian
veisattu ja Se oli syntinen ryykäys, sano mustalainen,
kun likka isättömäl lapsen sai".

Someron murteeseen kuuluu . myös kaksoisääntiön
avartuminen. Viärimlnen, pyärimlnen ja kiäriminen voi
vieraiden mielestä sointua kerrassaan rumasti. mutta meil-

le nuo ilmaisut ovat kotoisia. Aamulla voi uhniaikäinen

kuopus julistaa vellilautasensa ääressä: "Mää en tätä syä",
ja tehostaa sanojaan iskemällä lusikkansa lautaselle niin,
että velliä löytyy välikohtauksen jälkeen keittiön seiniltä-
kin. Entä sitten somerolaisen säätiedotus sateisena syysilta-
na: Siäl on sit pimjä kun neekerin sialus, mut sare pet-
raa vaan ku sika juaksuus".

Partitiivi oli osanto ilmaistaan hyvin usein ääntiön pi-
dentymäUä tai käyttämällä i: ta sen muodostamiseen. So-

merolaistyttö käy ' kouluua" Ja kertoo kuinka Polle syö koto-
na tallissa kauroi". "Tupakki! piippuuj ja peräs", tokaisi
isäntä rengilleen kun susi vei lampaan. Ja jos sinä mie-
hinen lukijani, onnistut saamaan vaimoksesi somerolais-

tytön, niin toivottavasti ymmärrät mitä sinun tulee tehdä,
kun kuulet pyykkipäivän työmääräyksen: "Jää sää kotja
kattamaan kakarii, mää menen rannal pesemään roikalii".

Riitta Keskinen
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l h misen unet mat

Jouluun kuuluu olennaisesti myös joululukeminen;
joulukirjat, joululehdet, joulusatu. Erään kauneimmista
joulusaduista luin hyvin kauan sitten, lapsuudessa. Joten-
kin muistan sen aina, ja lyhennettynä sen sisältö oli
tällainen:

^ Kaukana, kaukana morien takana oli valtakunta,
jossa eli onnellinen kansa. Sen maa oli vauras ja
hedelmällinen, ihmiset työteliäiiä ja hyvinvoipt a,

sen koulut kasvattivat viisaita oppi neita, ja sen

uljaat laivat veivät maan tuotteita kaukaisiin
maihin ja toivat toisia tavaroita oman maansa

kaupunkeihin,
./f Maata hallitsi vanha, viisas ja hyvä kuningas,

jonka hailituskaufena maa oli noussut hyvinvoin-
tiin, mutta nyt vanha kuningas makasi sairas-
vuoteellaan ja tunsi loppunsa lähestyvän. Siihen
tuli hyvä haltiatar ja levitti hänen nähtäväkseen
hänen elämänsä kirjavan kankaan, jossa vaihte-
livat vuoroin tummat ja kirkkaat aarit tasaantuen

väritlöinäksi loppua kohden.

^ Minkä tähden niio värit jakaantuvat tuolla ta-
väliä?" kysyi kuningas, "miksi vain alussa on
kirkkaita värejä, punaista ja kultaa? Miksi kan-
kaan lopussa ei näy juuri lainkaan kultaisia lan-
koja, joita vielä kankaan alkupuoli on tulvillaan.
Loppuelämänihän on ollut tyyntä ja rauhallista,
eikö sen olisi pitänyt olla kultaisin väreiltään?

./f Nuo kultaiset langat olivat elämäsi toiveet , vas-
tasi haltiatar. "Nuoruutesi oli niitä tulvillaan,

elit ja p omiisi elit, teit työtä niiden saavuttami-
seksi, siksi oli elämäsi kangas väreiltään hehkuvin
ja kirkkain siihen aikaan. Katso, miten loppua
kohti katoavat kultaiset langat, täällä ne ovat

kadonneet kokonaan. Sinä olit saavuttanut kaiksn

minkä hyväksi olit tehnyt elämäsi työn, siksi oli
muuttunut näin uärittöm.äksi koko elämäsi kangas.

^ Ja vanha kuningas ymmärsi, että elämän onni oli
ollut toiveissa, työssä ja ponnistuksissa. Hän ei
toivonut enää mitään ja nukkui rauhassa pois,
koska hänellä ei ollut enää mitään toiveita.

jäljellä . . .

Mäkilän mäen syrjässä oli ennen Iitan tupa, ja rakas se
oli Iitalle. Äkkunan alla kasvoi raparperi, eikä muita

sortteja Iitan rekoolissa ollutkaan.

Satu on valli satu, mutta ihmisten vaellusta scura-

tessa usein tuntuu, että sadussa on totuus.

Nuori opiskelija saa päätökseen vuosien työn, suont-
taa tutkinnon. Hän on onnellinen, mutta onnellisuudessa

on tietty määrä haikcutta; menneissä vuosissa on jotain,
jota hän jää tiedottomasti kaipaamaan.

Kankaankutoja saa työnsä päätökseeii. Hän on tyy-
tyväinen saadessaan sen valmiiksi, mutta samalla hänellä
on melkein ikävä äskeistä työtään, johon hän toisinaan

oli kylläsiynytkin. Työn teko oli ollut mieluista, työn
teossa itsessään oli tyydytys.

Kirjailija panee pisteen valmistuneen kirjansa lop-
puun. Hän on tyytyväinen, mutta samalla sanomattoman
tyhjä. Oikeastaan hän on pitänyt niistä ihmisistä, joista
hän on kirjoittanut, ja kirjoittaessaan hän on elänyt
rikkaammin kuin milleinkään myöhemmin.

Radiossa haastateltiin vanhaa kalastajaa - hän sa-

noi: "Koko elämäni olen mennyt merelle sen suuren

saaliin toivossa. Sitä ei ole vielä tullut, mutta minä ka-

lastan vaan.

Maamies muokkaa ja kylvää keväällä peltonsa samoin

suuren sadon toivossa. Voi tulla kuivuus tai tulva, helle

tai halla, mutta elinehto on se, että yrittää ja toivoo.

Kaikkien ihmisten elinehto on se, että aina ja jatkuvasti
yrittää ja toivoo - mitä tahansa,

Siispä, vuoden päättyessä ja uuden alkaessa tahtoisin
liittää uudenvuoden rukoukseen sanat: - ja anna mei-

dan pitää unelmamme . . .
Susanna
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ELETTIINPÄ

ENNENKIN ...

Teen taas retken lapsuuteeni ja lapsuuteni kotiin, So-
mcron LSylvänälle. Someron - Haapaniemen maantieltä
poikkean metsään johtavalle tielle, joka ennen oli tuskin
muuta kuin karjapolku. Tuossa on Kirkkokivi, jossa
leikimme kirkkoa, se on ammuttu pois. Joentaan
pelto on metsittynyt, Pikkusuon ja Karhunkal-
li o n peittää vahva lehtimctsa. Tuossa on Kaprokka,
pieni perunamaa metsän keskellä.

Ja tuossa on vihdoin lapsuuteni koti, pieni, harmaa
mökki riukuaidan ympäröimällä noin 40 aarin tontilla.
Muutama äidin siemenestä kasvattama omenapuu on
vielä pystyssä. Ruusupensas ja keisarinkruunu käyvät an-
karaa kilpailua koiranputken kanssa. Ei ole äiti enää
niitä puolustamassa. Mökki on ollut asumaton jo useita
vuosia.

Mökin rakensi v. 1901 Sylvänän Kylä-Timperin maal-
Je Johan Oskar Juhonpoika (Ojalin). Seuraavana vuonna
synnytti hänen vaimonsa Matilda Kustaantytär esikoisensa.
Jatkoa seurasi, ja mökistä tuli kaikkiaan kymmenen ihmi-
sen koti. Tosin vanhemmasta päästä lapset menivät jo
palvelukseen kun nuorempia syntyi.

Astun veräjästä pihamaalle, ohi päädyn, jossa on toi-
nen tuvan pikku ikkunoista. Toinen katselee pihalle päin.
Puolentoistamctrinen ovi johtaa lautarakcntelseen, raken-
nuksen toisessa päässä olevaan porstuvaan ja siitä
samankokoinen ovi tupaan. Suuruudenhulluudesta ei voi
rakentajaa syyttää. Tämän ainoan huoneen seinät ovat

vain 3 m 25 cm toisistaan, ja mikä merkillisintä: min-

kiiänlaista vaikutelmaa ahtaudesta ei ole mieleeni jäänyt
perheen suuruudesta huolimatta.

Pienestä lattiapinta-alasta vei jo huomattavan osan
totta. Kahdessa sivusta vedettävässä sohvasängyssä
nukkui kolme henkeä kummassakin. Ajan kuluessa oli jär-
jestettävä lisää makuupaikkoja. Tehtiin k o i k k a ja l a -
veri, jotka päiväksi vietiin eteiseen. Lapsista kukin vuo-
rollaan nukkui h e i j a s s a. Sen tarvitsijoita riitti pitkään,

Johan ja Matilda Ojalin mökkinsä edessä
syksyllä 1936. Seinällä kessuja kuivamassa.

Kirjoittajan sisar Impi Leppälä kotzmökin pihamaalla
syksyllä 1967.

sillä nuorimman syntymävuosi oli 1921, Tietysti oli pöytä

ja muutama tuoli sekä vielä astiahylly, renkinkaap-
pi ja piikanarkku. Isä oli ollut renkinä ja äiti
piikana, ja rengeillä oli kaappinsa ja piioilla arkkunsa,
Joissa lie pitivät kapistuksiaan. Nämä olivat ainoat
ostetut kalut kotonamme. Muut olivat isän tekemiä.

Sängyissä oli pehmikkeenä pitkät oljet. Päänalusen
peitti rohtiminen tai aivinainen puoli-
r a iti. Sitä ei riittänyt pitemmälle, sillä aluslakanana
olkicn päällä oli räsymaton tapaan kudottu ryysyvaa-
t e. Toinen ryysyvaate sai riittää peitteeksi, ja hyvin riit-

tikin. "Pyllyjen paljoudestakin semmoncn pieni tupa läm-
pes. " Kuten sanottu, hyvin tupaan mahduttiin, vaikka
tietysti joskus toruttiin ja tapeltilnkin. Mutta kun isä otti
(,'yökään solkkumin (vyöhlhna), kyllä osattiin olla
hiljaa.

Ruoanpuoli o!i kerrassaan vaatimatonta. Leipä, peruna
ja puurot, niillä sitä oli tultava toimeen eikä särpimestä
ollut paljonkaan tietoa, kun itsellä ei ollut lehmää, ei
sikaa. Milloin jotakin särvintä oli hankittu, sai jokainen
vain pienen määraosansa. Kastia sentään oli perunoit-
ten kanssa, jos ei muuta niin silakanlaukkaa tai
suolavettä. Kesäisin ongittiin Katjoesta särkiä ja sala-
koita, mutta eihän niitä paljon saatu. Sienet olivat myös
arvossa särpimenä. Mutta miten usein nälkä torjuttiin
paljaalla kovalla leivällä.

Ruoka keitettiin jalkapannussa, joka sopi hyvin avo-
tottoon. Lautasia ei ollut, joten yhteisestä vadista Jusikoi-
tiin. Ei tullut luslk&itakaan tiskiin, sillä aterian jälkeen
nuoltiin isän tekemät puulusikat puhtaiksi ja pantiin sei-

lialla olevaan lusikkakoriin. Joskus lusikat sentään pcs-
tiinkin, kun niiden varret jostakin kummallisesta syystä

tulivat mustiksi.
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Mahtoiko jolitua tuvan pienuudesta, että sinne ci

ollut tetity leivmuuiua. Sellainen oli muurattu erikseen

pihamaalle. Uuniin mahtui 21 leipää. Mukavahan tuol-
lamen ulkouuni oli suviaikaan ja poudalla, mutta toista
oli ti tlvella ja sateella. Hyvää leipää, perunakakkua ja
kai t j ai st äiti osasi tehdä ja - nälkä oli hyvä
-i arvin.

Kotimme pielien pieni savusauna on myös edelleen
pystyssä, vaikkakin jo hcikkokuntoisena. Siinä on olki-

katto ja metrin korkuinen ovi. Kiuas kuin kivikasa ja sen
puällä vesipata. Saunaa tarvittiin moneen tarkoitukseen.
Sen nokisilla orsilla kuivattiin pellavat ja kessut. Saunan
avulla huolehdittiin paitsi ruumiin puhtaudesta myös
vaatteiden iöylyttämisestä epämiellyttävistä pikkuelävistä
vapautumiseksi. Vaatteet vietiin saunaan putisemaan.
Tavallisen lauantaisaunan lisäksi hoidettiin terveyttä tai
pi irasiiiettiin sairauksia hleroma-, kupparin-,
vihalais-, kukkas-, haude- ja terva-
saunalla.

Kolmantena rakennuksenamme oli laudoista tehty ol-
kikattoinen pi iuvaja. Sckiii kertoo ja todistaa, miten kaik-

kea mahdollista ostamista oli vältettävä: ovessa on puu-
saranat ja puulukko. Isän tekemiä nekin.

Mistä elanto saatiin? - Kotipellosta ei saatu edes

vuotuisia perunoita. Mökki oli Kylä-Timperin maalla ja
kesäaikaan talossa riitti isälle työtä. Talvella, jos ei
ollut päivätöitä, isä oli halkometsässä. Myös äiti oli pal-
jon kodin ulkopuolella töissä. Hän kävi taloissa kuu-
r a a massa, pyykillä, tahtihommissa, lih-
laamassa, lampaita kentsemässä, paarmuskana
jne. Kotona hän kehräsi emännille lankoja ja sai raha-
palkan lisäksi vanhoja käyttökelpoisia vaatteita, joista
picneilä näppäryydellä sai hyviä ylle pantavia. Vanhat
kengätkin äiti saattoi tuoda kotiin tullessaan. Isä ne

sitten paikkasi kuin suutari ikään ja tervasi vielä, että
kotona tehty pikilanka ja puiset suutarinnaulat paremmin
kestivät. - Ensimmäiset uudet rasvanahkakengät sain
koulusta, ja muistan miten pyyhin niitä n e s t uu ki in,
kun ne likastuivat.

Päivätyön jälkeen isä teki kotona ahkerasti ehtootöilä.

Isompia töitä, kuten rekiä, rattaita, tuuppureita ja
vesikdkkoja, oli tehtävä millein ulkona voi tehdä. Sisällä

isä teki koppia, puuastioita, puukauhoja ja -lusikoita
sekä haravia. Ehtootyöt sitten myytiin kylän taloihin tai
vaihdettiin johonkin ruokatavaraan.

Kapinan jälkeen mäkitupalaisesta tuli itt c ll in en.
Tontti leikattiin irti ja lunastettiin omaksi. Vanhemmat

pojat olivat jo töissä ja lainasivat isälle tontin hinnan,
250 markkaa, Kylä-Timpcrin talossa, jonka maata koti-
tontti oli ollut, oli hyvä isäntäväki. He ymmärsivät vai-
keuksissa olevia, muitakin eikä vain meitä,

Pienestä pitäen jokaisen oli otettava osaa perheen
elatuksen hankkimiseen. Keväällä ilmojen lämmittyä kis-
kolmme pajun ja kuusen parkkia ja myimme lcarvarille.

Marjoja ja sieniä koottiin myös myytäväksi. Talon met-
sästä saatiin ilmaiseksi koota jälepuita talven varalle.

Pientä tuloiilisaä kertyi kun valmistettiin ja myytiin vis-
p iloita, sutia, huiskuja ja härkkäimiä.

Jo varsin pieninä opittiin niitä valmistamaan. Teiden var-

silta ja ojien pientareilta koottiin kuminoita ja lääke-

kasveja. Isä ci sellaisiin hommiin kerinnyt. Äiti meillä

teetti ja oli kanssamme tekemässä, kun vain kotoa pääsi.

Usein oli mukana pieni lapsi, joka nukkui pellon penk-
kaalia. Kyllä sentään saimme leikkiäkin, ettei aina
tarvinnut työssä ahertaa.

Palvelukseen jouduimme nuorina jokainen vuoronsa
perään. Kaksi vanliinta ei päässyt kansakouluunkaan, vaan
lie joutuivat 10-11 vuotiaina vieraan työhön. Salvat sen-
tään olla kotona yöt. Vähän vanhempina otettiin pesti
koko vuodeksi, sovittiin rahapalkka ja parseelit
(pukukangas, jalkineet jne).

Pyhäinmiesten päivän tienoilla palkalliset saivat pitää
kahdeksan päivän loman. Sitä sanottiin ki ssavi i-

ko k s i. Sai nukkua pitkään eikä tarvinnut huolehtia
mistään. Meillä kotona oli kissavilkon aikana ahdasta,
kun neljäkin klssaajaa tuli kotiväen lisäksi. Ei siinä
punnassa aamulla paljon nukuttu, hyvä kun yöllä oli
hiljaista. Mutta kyitä kissaajat kuitenkin mielellään otel.-
tiin vastaan. Heistä oli hyötyäkin. Toivat tuliaisia, ostivat
ruokansa ja antoivat vielä hiukan rahaakin kotiin. Mihin

sitä rrmuallekaan olisi mennyt kissaamaan kuin kotiin.
Kyl sovinto tlllaa tekkee ja rakkaus välty! levittää", sanoi

äiti kootessaan jotaiti vaatteita makuusijoiksi.
Kissaviikon ahtaus ja edellä kerrottu äidin lausuma

tuovat mieleeni meidän lasten käsityksen vauvojen tulos-
ta. Uudet vauvat ronke 11 iin Puiraan ja Kanitun
lähteistä, ja sieltä niitä riitti joka mökkiin. Näin usko-

teltiin ja me uskoimme ja ihmettelimme ja kävimme kyt-
täämässä, jos näkisimme siellä niitä. Kärpänen rikkoi ve-
den pinnan, ja kuvajaiscmrne lähteessä meni sekaisin.
Kun veden pinta väreili, oli olevinaan taas monta lasta
tulossa. Päätimme, ettei puhuta äidille niistä tulokkaista
mitään. Jos hän saa tietää, niin menee ronkeemaan

ne kaikki, ja me saamme olla iänkaiken lapsenvahtina.
Ei ollut elämä helppoa. Silti oli tyytyväisyyttä ja elä-

rnäniloakin, vaikka elämä oli todella olemassaolon tais-

tclua. Ei olisi silloin uskottu, jos joku olisi sanonut, että
50 vuoden päästä on näin hyvin kuin on.

Kotimökki sisustuksineen on säilytetty entisellään.

Mutta nyt on siellä hiljaista. Ovi on lukossa, ikkunat pei-
tetty ja portti rautalangoilla kiinni. Äiti ja isä lepäävät
kummun alla. Toivon, että

Yhtehen tulla saamme

tuolla puolen Jordanin,
päästä pelastettuin joukkoon,
ikirauhan majoihin."

Taimi L u k u mi es
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Mei kyläl lapset kerta kaikkilstas rakastettiin Iitaa,
vaikkei simmost saiinaa oikecr ruukata

muuta kun Nyyrikis.
Se vaan oli joskus kamalaa,
kun se tunki mcitiv verkkoa kaulaasain pistämää,

ettei inei oltais Siiatu ankimaa,

takka Antim-Mimaa, nimkuii piänemmät san'.

Meltim miälestäin oli sukkelaa,
kun Iita san', ettei hän ossa ercs nimmectäs riivaat.

Kovin oli kaiikjaa lukeminenkin,
melkcev vaan puoliks niinkun tavvaamist.
Kun sit Janstiömmi kaulus san',

et paljoks Suamcs oi lukutairottommii,

niim mää meinasin oikeen peljastyyt.
Em mää olis saltinu, et ainaskan Iitaa

olis simmottiin ti!ast oislin sekotettu.

Mut jos olis kyselty
TAIVAAI. I.ISSII TILASTOTIATOI,

niiv varmurel olis Iita ollu sel h.yvernäl pualel.
lital oli koko kova e)ämä iankaikkist ripclkäyntii,
kaikki tarpeelliset rotokollat hän tenttas läpitten,
- henki se täsäkin e'äväks tekkee, ei lain puustaimct.

Turhanaikasen koreuren päälä ei Iita räknänny paljoa,
Hyvä hevonen nährään huanonkil loimen alta.

Joku erhecttys hankkimaal lapslisärahoilas

kruunulampun kainarilsas.

Ei saanu Iita oltuut sanomata:

Muut ihmiset korjaa ensiin hiukan saunoitaskin,
ennenkun sähkökynttyloi ostaavat.

lital oli nähkästen vilpitöinen halu

saara ihmiset itte huamaamaa,

mikä heitti! auttais dämäsäs etteenpäi.

Aikanas oli Iita ollu Simolaskin piikana,

mut jos myähcmil vuasil kuulteli

isomammaj ja Iitan puhhei,
niin ankelectist

olis luullu asjain olevan toista päin.

Iita anto inaaräyksii,

isomamma totteli uskomattoman nöyrästäin,

ja molemmat selvästainkin nauttis taas rooleistas.
Ja kun isomamma) lähtö oli liki,
niin ei kukkaan usko, kuin toslhyvä hoitaja oli Iita.

Juhannusviikol pääsi isomamma poijes.
Aamut verettiil lippu Taka-SimoIas pualtankoon.
Isonpappilan maitokuski vei lital kualemantiatoo.
Iita istus murheisas sihen saunan kynnyspuula

ja pyhkes esiliinal silmiitäs.

Se oli ky] koko kolkkoa jollotust,
kun Ikä parkus.

Mut se tapahtus joksiki han/oij,
ja sillon oli ain tosi asja.

Mää muistan kaikkiistas vaan kaks kertaa:

kuj Jaatinen oli kipjäks tullu,
ja toisen, kum mei tultiin isomamman hauralt.

Iita kokkas kahvee,

ja sii hänen äänes vähäv vapisi, eikä niiv vähänkan.
Mut siin samas hän taas muisti kaikki asjat,
kun kuuluu hautajaisii:

huali kaijastakkin,
kun ämmät vaan kuuttoo sinne ja tänne,
eikä huamata ollenkaa,

et päästetään kalja happantummaan.

Kun kerta tuli lämpeemmät ilmat.

Mut ihmisen elämä on niinkuv virran juaksu,
ja ennenkun uskoiskan, oi lähtö kullakil liki.
Iitakin jo kalllstus tautivuateelas

eikä Jaksanu ennää tulla ovvee avvaamaa.

Avvaln täytys jättää suula, oli yä takka päivä.
Sillan hän siunas tupas

ISÄN, POJAN JA PYHÄN HENKEN NIMMEE.
Kaikki oli lital valmiina, kun aika tuli:

arkkurahat, arkunkantajat,

viiminen Valkonen Juhlalänninki

KARITTAN HÄIHII.

Kylmäl tammikuisel pyhäl,

kymmenkunta vuatta takaperi,
oli koko Jaatlav väki

tullu koola kunjavanhustas saattamaa.

Rovasti piti yhren kauncempii hautasaarnoitas.
litast oli tavaias helppo puhhuut.

"JA HÄN ON PYHKIVÄ KAIKKI
KYYNELET HEITIN SILMISTÄS,

EIKÄ MURHET EIKÄ PARKUU EIKÄ
KIPPUU OL ENNÄÄN OLEVA,

SENTÄHREN, ET KAIKKI ENTINEN ON
MENNY."

Mut mää omast pualestaln

huavaisiv viäl kitttäät kaikkii niit,

kukka helpotti häiicv viirnisii viikkoitas,
et sai olla omas rakkaas tuasas loppuun astikka:
Tiakonissaa, Hiljaa, Kuuraa, Marttaa, Rauhaa,
Tasankov väkkee

ja kaikki hyvvii naapurei.
Sen kiitokscm mää olev velkaa Iitan pualest.

Yhrest asjast inci voiraan olla varmat:
Iitan on ny jo ain hyvä olla,

puhras Valkonen iännuiki yllä
KARITTAN IANKAIKKISIS HÄISÄ.

Kaarina Po l l a r i
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Iitan elämävvuaseiv

virrajjuaksust

(mum muisteim mukkaa)

Suuret roolit on pakostaskin harvlnaisii
mei ihmiset emmen niinkän helpostain

kestä kohtalommen painoo.
IITA MARIA LEHTINEN,

Vilukselan Ylitalon pojan tyttärii,
pääasjalliset vuates e!any Jaatlaas,

tytyväisenä tuasas Mäkmin mäen syrjäs
ei koko elämäsäs yhtäkän yätä

pitäjän ra j jäin ulkopuala -

siin oli simmoter roolihahmo,

et sen tyylipuhtaus kesti kaikki olosuhteet.

Iitan henkinen näkemys

oli oikeurenmukasuren periaate,

siit hän piti sitkjästäin kii,

eikä se pettäny koskaan.

Ei siil luanistannu minkäallainen pisinarkki,

kuv vaan Iita oli likipaikkecl.
Isoset ja vähäset, paremat ja huanommat ihmiset -

kaikkein kohran Ilta aanas,

tiäsi, mistä kenkä kullakil likistää.

Mut mailman tavallisej järjestyksem mukkaan
oli Iitankin usjemmin puhuttava sorretun pualest.

Se ei estäny hänt ymmärtämäst

talollisteuikiv vaivoi ja vastuksii,

piikana oltesas hän oli oppinu nekkiu huamaamaa.

Eikä hän senpualest ollu mikkään tyhmänylpjä
antamaan kiitostakkin vaikka keliä.

Mannerheimin liitto pistoovas kerran Ikal

tyykise hamekankaan.
- Kyl hei siin -on-ain Mannerheimii moittinu,

mut kyl hei silt vaan o hyvaskin saanu ,

meinas Iita.

Kun talollisis tehtiim maltai, mammii, piapoksii,

suursiivoust takka sikalahtii,

kerittiil lampai takka lilirattiin pellavii,
ei ilman Iitaa tullu mistään oikeen mittaa.

Iita (Pikkupappilas) Rankkulas vuarel 1920, kun

oli Leväsen pastorin tyttären Hellinin häät.

Isopappila oli Iitan vakituinen tyäpalkka
kymmenii vuasii,

aiv Verinij ja Karas-vainaan aivoist alkai,
eikä Iita olis olla Iita,

jonsci se olis opikses ottanu monta konstii:

Pruustina-vainaan aikan keväst i i n ensiin

ja harjattiin päälä,
ei tuaksut muutoin poies nurkist tul . . .

Karasen pruustina ruukas ain panna sualaa kans
väskynäsoppaas . . .

Joka perjantanaamuncn Isonpappilan saunanlammitys
oli Iitan vakituisena tyäiiä
viäl hänen maallisev vaellukses viimisel suvel,

vaikka ikäkultaa oli jo ylitten 80 vuatta.
Tasankon provasti jo kte vallan kaiito puut ja vetet,
haki sit vaan autollas Iitan pelle! kiin pistämää.
Eikä kukkaan osannu panna pappilan saunan pellei
ylitä hyvin kiin kun Iita.

Siiä miältä oli Iita itte, Tasanko ja Tasankon frouvva.

Pulitauren päälä Iita näkikim miäliist vaivaa

huiskut, vihrat ja luurat oli hal ien erikoisallaas.

Kyl oi lasteinki hauska mennä

lauantan ehtol saunaan, kun käres oli Iitan tekemä vihta,

niin piäni, nätti ja pahmunen.

Talosen taata, kun oli tunnetustain leikillinen miäs,

kiusas Iitaa, et mistäs sää oikeen kattot rajjaa,
kun sää noit mettii pilhot.

Pilvist mää kattor rajjaa, meinas Ilta.

Ei Iita lalvoi taitellu eikä koskenu taimist. oisii.
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KAUPPAMIEHIÄ

1900-luvun alkuvuosilta

On se toi ihmisen päänuppi eri värkki. Elämän var-
rella vuosikymmenien vierähtäessä sinne tulee jokaisenkin
levytettyä yhtä jos töistäkin muistettavaa, jota sitten van-
hana voi sieltä päästellä kuin nauhalta vain. Joskus ehkä
vuosikymmenien aikana siellä muutamat asiat voivat

vähän sanamuodoltansa muuttua parempaan päin, niin-
kuin mukavammaksi kuunnella. Mutta mikäs vahinko se

on. Sanotaanhan sitä kun joku vähän väärin muistaa, että
kas kun hän päästi hätävalheen.

Kaupppoja oli entisaikaan harvassa ja tavaravalikoima
kaupoissa vähäinen. Niin että jos ei ollut ostajilla paljon
rahaa, niin kauppojen tarjottavat olivat myös siihen
suhteelliset. Mutta kulkukauppiaita kulki ehkä enemmän,
ja he edustivat eri aloja kuin nykyään. Tätäkin paikka-
kuntaa risteill monenlaista ostajaa ja myyjää. Sellaisia
olivat kiertelevät konekauppiaat, jotka aina kulkivat jal-
kaisin, ottivat tilauksia vastaan ja toimittivat tavaran

sovittuun paikkaan. He myivät ompelukoneita, separaat-
toreita, äkeitä ja auroja. Tarjotessaan he yleensä olivat
kovin tuppaavaisia, ja aina kun kauppa syntyi, siinä tar-

vittiin maksuaikaa. Usein ostettiin vähittäismaksulla, ja
hinta tietysti oli sen mukainen. Nämä kauppiaat eivät
ole vieläkään pois pelistä, tarjottavat tavarat vain ovat
muuttuneet sähkö- tai öljyvckottimiin tai tarjotaan peräti
moottoripelejä.

Henkilökohtaisesti tuntemistani kauppiaista muistelen
muutamia. Loimaan Llntholmi kulki talvisin kul-

kuneuvonaan kelkka. Ei hän myynyt mitään; hän osti
hevosen ja lehmän hantäjouhia, sian harjaksla sekä ke-
tim, kärpän ja oravan nahkoja.. Hän kolusi talvisin joka
torpan ja mokin ja oli aina odotettu kauppamies. Jos
oli tällaista myytävää, niin häneltä sai aina rahaa.

Toinen oli Lool a-Hei k ki. Hän kaupitsi pläk-
kipellistä valmlstamiaan ruoan valmistuksessa tarvitta-

via laatikolta, voi m u l o o l i a. kuten hän niitä itse

nimitti. Korvaukseksi ruoasta ja kahvista sekä yökorttee-
rista hän esitteli itse kcksimiään tansseja, joita vallankin

lapset huvittuneina katselivat, Siinä tarvittiin lattialla
tuoleja ja penkkejä ja astioita. Tanssi oli jonkinlaista
pomppimista ja hyppelemistä sekä vähäistä laulun hyri-
nää. Siina oli Ammun tanssia, Humman

tanssia, Vanhaapiikaa ja Kallasta. Muu-
ten mies vaikutti järkevältä. Hän ehkä oli sellaisen has-
sutuksen keksinyt vain anslotarkoituksessa.

Sitten oli Lotskoivioksi haukuttu, jota oli pu-
huteltava herra von Heinoksi. Heino hänen ni-

mensä olikin. Oliko mies hassu vai oliko hän viisaudessa

ihmispolvcn muista edellä. Hän puhui sellaisia mieliku-

vitusasioita, joille silloin naurettiin, mutta nyt olen kuul-

lut monen vanhan ihmcttelevän, mistä se mies silloin jo
tiesi, että joskus lennetään liinassa ja avaruudessa. Kun
Lotskaivio kertoi lähteneensä lentokoneella Amerikkaan.

Keskellä Adantla loppui bensiini ja täytyi tulla takaisin.
Bensiiniä sai silloin jo kyllä apteekista, mutta kaikki

ihmiset eivät edes tienneet, mihin sellaista olisi käytetty.
Lotskoivio nousi ilmaiaivalla taivaaseen, mutta siellä ei

Pietari hyväksynyt keisarin antamaa valtakirjaa, ja taas
oli von Heinon palattava takaisin. Von Heinolla oli ko-

mea ja kookas nenä. Ihmiset sanoivat, että kun Lotskoi-
vion nenä alkaa maata laahata, niin sitten tulee maait-

manloppu. Kaupattavana hänellä oli vain neuloja ja nas-
kaliiiteriä. Ruokaa, kahvia ja yökortteeria hän kyllä aina
kauniisti pyysi, mutta maksamisesta hän ei puhunut mi-
tään. Ymmärsiväthän ihmiset sen, että mistä hän olisi

maksanut. Sellaisista nimityksistä kuin ilmalalva ja len-
tokone eivät tavalliset työtätekevät ymmärtäneet yhtään
mitään.

Mutta oli silloin jo sentään Amerikassa käyneitä. Ker-

ran he asettivat von Heinon seinää vasten kysyen, kuinka
suuri Atianti on.

Von Heino mietti hetken ja vastaus oli: "Se on pal-
jon levjempi kun pitkä. Ja sitten von Heino kokosi

kauppatavaransa ja lähti.
Reppuryssien hallussa oli melkein kaikki kan-

gaskauppa. Aina silloinkin sentään jotakin kangasta os-
tettiin, vaikka pääasiassa käytiin kotikuteissa. Nämä kaup-
piaat olivat aikaisemmin olleet kai salakauppiaita, sitlä

jos vallesmanni vain heidät kohtasi, niin hän otti repun
kankainen päivineen pois. Tämän ikäiset eivät enää sel-

laista muista.

Nämä kauppiaat olivat vicnalaisia ja osasivat hyvin
suomen kielen. He kulkivat kesällä sekä talvella kantaen

selässään kankaita suuressa nahkarepussa. Siitä johtui ni-

mitys reppuryssä. Se reppu oli niin suuri ja painava, että
tottumaton kantaja ei olisi pitkältikään jaksanut sitä
kantaa.

Sen ajan tavan mukaan he myivät tavaraa myös
velaksi ja vähittäismaksulla. Minkäänlaisia muistiinpanoja
he eivät tainneet tehdä. Siellä paänupissa asiat vain py-

syivät muistissa. Kai ne siellä olivat nauhalla tai
levyllä.

Tämä kulkukauppakysymys on niin laaja, että on
asiallista päättää tällä erää ja joskus toiste kertoa lisää.
Nämä kaupustelijat toivat kuitenkin vaihtelua syrjäkylän

yksitoikkoiseen elämään.
Jalmari Ma ani itt y
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Sää- ja kalenterisananparsia

Somerolta

Syyslukukaudella 1946 annoin Someron yhteiskoulun
III-VII luokkien oppilaille tehtäväksi kerätä kolmipäi-
väisen loman aikana kunkin vähintään kymmenen oman

kotiseutunsa sananpartta. Katsoen keruuajan lyhyyteen
tulos oli runsaanlainen. Kertyneiden lippujen luku läheni

kahtatuhatta. Kun joukosta oli karsittu selvästi kirjallista
tietä levinneet tai muuten kerättäväksi vähäarvoiset ja

suun määrä toistoja sekä poimittu erilleen noin 400 vie-
raspaikkakuntalaista, jäi Jäljelle noin 700 erilaista So-
merolla muistiin merkittyä sananpartta. Pääosa näistä on
ajat sitten julkaistu toisessa yhteydessä. 1) Koska näissä
aiemmissa julkaisuissa pyrittiin esittelemään sellaista
aineistoa, jolla olisi somerolaista tai lounalshämäläistä
paikallisväriä, jäi noista 700:kin vielä nippu hyödyntä-
mätöntä ylijäämää, etupäässä sää- ja kalenterisananparsia,
joissa ei juuri paikaIHssävyä ole, vaan jotka lienevät suu-
rimmakst osaksi etcläsuomalaista, elleivät aivan yleissuo-

maisista yhtelsomaisuutta. Tarkoitus oli julkaista tuo yli-
jäämä joskus erillisenä kokoelmana. Julkaisijaa ei voi-
tane syyttää hätiköinnistä, kun tuo parinkymmenen vuo-

den takainen aikomus nyt toteutetaan.

Täysin vailla paikallisväriä eivät nämäkään sanan-
parret sentään ole, sillä murre ja nimenomaan Someron
murre on jossakin määrin paikallista. Valitettavasti emme
voi kirjoittaa sitä niin, että se kaikkia lukijoita tyydyttai-
si, koska eri puutilla pitäjäämme puhutaan hieman eri

tavoin. Sitä paitsi murteen merkintä tavallisin kirjaimin
ei ole koskaan täysin tarkkaa. Murreasloissa on kirjoitta-
jalle antanut hyväntahtoista asiantuntijanapuaan Leo Su-
vcnmaa.

Sää- ja kalcnterisananparsia ovat kirjoittaneet muis-
tim seuraavat: Sanna Aaltonen, Pentti Edel, Ritva Hag-
gren, Sirkka Hannila, Juhani Hclkiö, Kerttu Hovila,
Aira Joro, Kerttu Kaase, Mai-ja-Liisa Knaapi, Seppo
Knaapi, Eila Koskinen, Jukka Kurki, Reijo Lahti, Leo

Lindgren, Tauno Lähtcenkorva, Sirkka Nenonen, Aino
Nummila, Raimo Parko, Erkki Peltomäkl, Pentti Pelto-

Timperi, Antti Saari, Reima Soini, Terttu Suominen,
Juhani Talonen, Ilmi Tuominen, Lea Viitanen ja Pentti
Viljanen.

1) Somero-lehli 1947.
Lounais-Hämeen Kotiseutu- ja Museoyhdistyksen
vuosikirja XVI. Forssa 1947.

Lähetän ystävälliset terveiset kerääjilleni, joiden
kanssa näiden yhtcistoimmtavuosien jälkeen olemme yh-
dcssä ehtineet hiukan vanhentua - mutta vain hiukan.

Vähäinen kokoelmamme vie meidät maatalousyhteis-

kuntaan, missä vielä harat vetävät, kykäs on pellolla,
siemenriihet sauhuavat, katot ovat malkakattoja ja päre

palaa pihdissä. Ihminen elää. Uihellä luontoa ja seuraa
sen antamia sääeimusteita. Tietyt kalenterin nimipätvat

ovat muuntuneet merkkipäiviksi, jotka ovat kiintopisteita

vuotuisessa työkierrossa.

Aamurusko satteen sua, chtorusko pouran tua.

Älä usko aarnuruskoo ja isovattast piikaa.
Ehtorusko selvä ilma, aamurusko julma ilma.
Ehtorusko tuulen nostaa, aamurusko pairan kastaa.

Ehtorusku hyvä rusko, aamurusko pälvämpaska.
Antti aisoil ajjaa, simo siltoi tekkee.
Kun erkkinä vaan kiitetää,

ci syksylkäm mittaan niitetä.

Erkki einettä annoo, viäl urpokin uikuttaa.
Erkki rissui veräjäav vettää.
Erkin aikancn sare ja Juhanin aikanem pouta

maksaa tynnärin kultaa.
Hallaks käki hankeen kukkuu.

Heikkinä karjarruaka kahtjal, ihmiser ruaka kolmjal.
Hermannist heinääm mennää.

Hermannist heinään, jaakost vlkattimincet seinään.
Iräst suvi, iräst talvi, iräst kalkki ilkjät ilmat.
Jsämeitä luettii, kymmenen kappaa kylvettli

ja sentääv vuas toimeen tultii.

Jaakona laittaa laiskakin ovek kiine.

Jääkö kylmän kivej järvee heittää.
Tulis joulu vaa et sais yälä syärä.
Jos ov vlinatoj juiiani niin oi leivätöj joulu.
Loppu lähenee, ruat vähenee,

tullee härkäviikot ja reikäleivät.
Joulu loppuu loppjaisest, liha loppuu laskjaisest.
Ei järvckkäj jääry jollei poutaa tul.
Kaihennellen kauvvan sattaa (kaihennellen = välillä

selkiytyen),

Ei kako lakkaat tuuleemast ennen kun se sattaa, eikä
paha ämmä haukkumast ennen kun se parkuu.

Ei kako lakkaat tuulecmast ennen kim se sattaa, eikä
paha ämmä haukkumast ennen kun se hammees

ylös nostaa.

34

Ropakkovatuja lienee joskus ollut suon tapaista maata.
Nyt siinä sijaitsee kostea pelto. Ro pakkoinako ä ympäröi
suo, missä tapaamme useampiakin lähteitä.

"Kerran söi hevonen ruohoa laifcumella, kun karhu

hyökkäsi sen kimppuun. Pollc säikähti tietenkin kovasti
ja lähti juoksemaan kotitaloonsa päiii turvaa etsimään.
Mcsikämmcn tarrautui hevosen selkään ja sitten mentiin

niin, että tanner tomisi. Moinen kyyti el kuitenkaan
outoa ratsastajaa erityisesti miellyttänyt, ja kun tultiin
ladon kohdalle, peto tarttui suurella käpälällään nurkkaan
tarkoituksenaan pysähdyttää hevonen. Seinässä oli kuiten-
kin rako, mihin jalka tarttui ja irtaantui lavasta saakka.
Tästä tarinasta on peräisin Karhunlapa -nimitys.

Ketunkinkeri on saanut nimensä siitä, että tämän

peiton tienoilla on tavattu runsaasti kettuja. Kun mieli-
kuvituksekas vanhaki tiisa on kuullut niiden ulvovan, se

on arvellut repolaisten kinkeröivan.

Jos olisimme tulleet Orhinarolle joskus Ruotsin vallan
alkuna, olisimme tavanneet täällä kylän orivarsoja laitu-

mclla syömässsä ruohoa tai Orhinaron lähteellä sammut-
lamassa janoaan. Kun mainittu noin kymmenen hehtaa-
ria suuri, Mattilan taloon kuulunut pelto joutui asutus-

toiminnan kautta siirtolaisisännälle, Joka on innokas he-
vosmics, hän nimitti talonsakin Orliinaroksi.

Metsän keskellä eräänlaisessa halossa on sijainnut

Hoiopelto, mutta sielläkin kasvaa nykyisin puita. Appels-
siinipellon laidassa on asunut Appelssimm perhe ja Rän-
keensuon reunoilta Mattilan isännät ovat alkoinaan hake-

nect ränkipuunsa.

Reetalan pellon reunassa pulppuilevan Reetalan läh-
teen ympärillä saattoi pari vuosisataa sitten kuumana
kesäpäivänä kuulla monenlaisia ääniä. Lehmät ammuivat,
harat mylvivät, hevoset hirnuivat ja lampaat määkivät,
sillä lähistöii talot käyttivät lähdettä karjansa juotto-

paikkana.

Olemme saapuneet Vinkerporin kappeliin, missä ovat
asuneet kylän "kraatarlt" ja missä osataan vieläkin neu-
laa ja lankaa käyttää. Mäki on ollut kylän viikkainta
aluetta, siliä onhan täällä asunut lähekkain useita mom-

lapsista perheitä. Vinkerporissa on sijainnut myös seura-
talo, missä nykynuorison vanhemmat ja isovanhemmat
ovat tanssineet valssit, polkat ja masurkat Iltasen kuulul-
sien romaaniveljesten viulunsoiton tahdissa.

Kirkkotietä pitkin ovat kyläläiset ennen autojen aika-
kautta vaeltaneet Kiikalan kirkkoon, minne on lyhyempi
matka kuin oman seurakunnan pyhäkköön. Huovintie joh-
taa Vinkerporista Terttilään. Räyhän sillan kautta paä-
semme maantielle ja Kylämäelle, jonka tienoilla Lautelan
talot ovat 400 vuotta sitten sijainneet. Tänne on nuoriso
vielä myöhemminkin kokoontunut leikkimään piiriloiroa
ja "vispilänkauppoi hiaromaa . Kun olemme rämpineet
soissa, kiivenneet kallioille ja hyppineet ojien yli, mais-

tuisi varmaan mainiolta annos pannukakkua. Tätä herk-
kua ovat mäen monet leskirouvat tarjoilleet, kun ovat

toistensa luona vierailleet tlheään. Siksi puhutaankin

usein Pannukakkumäestä.

Kun Someron kirkkoa yli 100 vuotta sitten rakennet-
tiin. niin sokkelin kivet tuotiin Lautelan Simassuon mäel-

ta. Nykyisin on osa suuresta Simassuosta ojitettu metsä-

maaksi. Kiimassuon reunaan perustettu talo on ollut tun-

nettu monilapsisista perheistä, ja Isänmaan on omistajan
isoisä itse kuokkinut.

Sianoja alkaa Pentin talon mailta, kulkee mutkitellen
muutamien peltojen ja metsien läpi ja laskee Salon-
jokeen Kiikalan puolella. Puron nimi johtunee metsä-

sioista, joita sen varrella 200-300 vuotta sitten kerrotaan

liikkuneen runsaasti. Iltahämärissä ne lähtivät pyydysta-
maan lihavia sammakolta Slanojan rannoilta ja toisinaan
jokin mäyrä putosi veteen ja kuoli sinne. Vielä tämän
vuosisadan alussa liikkui puron varrella kasvavissa met-

sissä niin paljon metsäsikoja, eUä lapset pelkäsivät mennä
keskenään marjaan. Nykyään on Sianojassa jonkin verran
kaloja ja rapuja, mutta metsäsiat eivät enää taida nimik-
kopuronsa varsiila erityisesti viihtyä. Sianojasta löydämme
pienen putoukscnkin, mutta sillä ei liene nimeä, kuten ei
myöskään ole puron varrella olevilla lähteillä. Ehkäpä
voisimme kutsua niitä talojen mukaan, joiden mailla ne
ovata, siis: Harjulan, Koskelan, Mäkelän Ja Mäkilän
lähteet. Ne sijaitsevat kaikki Vähässuolla, mistä suurin

osa on raivattu pelloksi vasta kuluvan vuosisadan puolella.
'Metsässä pienen ahon laidassa asui 1700-hivulla mies

nimeltä Forsman. Tämä oli rosvo, joka ryösti taloista

karjaa, viljaa ja muuta omaisuutta. Häntä pelattiin ja
vihattiin. Kerran kaksi isäntää hiipi pimeän turvin har-
maaseen tupaan, ja he tappoivat rosvon. Paikalla ei
eiiää ole minkäälaista asumusta, mutta Vorsmanmn aho

tunnetaan yhä.

Nnsaaren arvellaan saaneen nimensä nilnipuista. Ny-
kyään niitä ei täällä tapaa, eikä lähistöllä ole minkään"

laista vesistöäkään, mutta ehkäpä niityn keskellä on jos-
kus muutama niinipuu kasvanut.

Eräässä kihlakunnanoikeuden tuomiossa, vuonna 1576

sanotaan Lautelan ja Hirvelan välistä Sampsan raja-
paikkaa ikivanhaksi välirajaksi". Pellon ja metsän lisäksi
alueella on myös Sampaansuo ja Sampaanmäki. Antin-
niitun on Antti-niminen mies joskus raivannut. Kun pel-
toa ei ole viljelty, se on ensin muuttunut niityksi ja
sitten metsittynyt miltei kokonaan.

Kun nyt olemme kiertäneet kylän ympäri, voimme
vielä kulkea sen halki, Salosta Somerolle johtavaa maan-
tietä pitkin. Näemme Alenin-, Mikkolan- ja Nikumäen,
mitkä kaikki ovat saaneet nimensä niiden tienoilla ioskus
asimeiden perheiden mukaan.

Pienestä notkosta löydämme Lehtimajan lähteen. Se
ei kovallakaan pakkasella jäädy, ja kesällä vesi pysyy
kylmänä ja raikkaana. Lähteessä ja siitä virtaavassa pikku
purossa jäähdytetään usean talon maidot eikä jäitä ole
koskaan kaivattu.

Paakan lahjan kautta kulkeneet koululaispolvet muis-
tavat varmaan hyvin, miten siinä pakkanen nipisteli
poskipäitä ja lunta tuiskusi vasten kasvoja. Peltoaukea on
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Kotikyläni paikannimiä

Kotikyläni Lauleta, alunperin Lautiala, sijaitsee Etelä-
Somerolla Turun ja Porin läänin rajalla. Tänne on
joskus viisisataa vuotta sitten muuttanut uudisasukkaita
Paimiosta, ja siellä Oinilan Lautclasta on peräisin kylän
niniikin.

Kylän halki virtaava joki saa alkunsa Halkijärvestä
Somerniemen puolelta, kulkee ensin Kaskistonjoki -nimi-
senä ja laskee sitten Salonjokcna Suomenlahteen. Kylän
asukkaat puhuvat kuitenkin LautelanJoesta. Se on nykyi-
sin varsin vaatimattoman näköinen virta: kapea ja eräin

paikoin niin matala, että pohjakivet ja -hiekka näkyvät,
mutta alkoillaan sen monet kosket ovat virranneet vuo-

laina. Lautelan ja Kiikalaan kuuluvan Hirvelän rajana
on ollut jo vuosisadat Julmakoski Piikana, mutkikkaana
ja varsinkin keväisin voimakkaasti kuohuavana se on
kyläläisten mielestä muodostanut julman näyn. Nimi
saattaa johtua myös muinoin kenties tapahtuneesta huk-
kumisonnettomuudesta, rikoksesta tms. Julmakosken par-

taalle rakennettu mylly jauhoi viljaa vielä menneellä
vuosikymmenellä, mutta nyt on itse rakennuskin hävi-
tetty. Pieni sähkölaitos sentään yhä toimii.

Edellisen läheltä tapaamme Mustalaisniitun. Tämä
30-40 aarin suuruinen niemi on muodostunut siten, että

tukinuittoa haittaavaa kallionkielekettä on porattu ja

räjäytetty, minkä yhteydessä, tai luultavasti vähän myö-
hemmin, jyrkästä rantatöyräästä on vierinyt kappale
maata jokeen. Tällöin virta on muuttanut, kenties puu-
tavarayhtymän avustamana, uomansa kiertämään synty-
neen esteen sen toyräan puolelta, mistä vieremä on tullut.
Tällä niityllä, millä ruohon lisäksi kasvaa koivuja, haa-
poja, leppiä ja pajuja, ovat kiertelevät mustalaiset aikoi-
naan syöttäneet hevosiaan ja pitäneet leiriään. Mahtoi
paikalla olla aikamoinen vilske, kun puheliaat romaani-
naiset hameet hulmuten touhusivat talousaskareissaan,

liuta vilkkaita, tummia lapsia mennä vilisti pitkin rantoja,

ja miehet huutelivat hevosillccn sekä tietysti myös per-
heillecn. Niemen keskivaiheilla kivikossa sijaitsee Saaren

lähde. Sen pohja näkyy aivan selvästi ikään kuin ei pai-
kalla vettä olisikaan. Reunoissa kuitenkin huomaa vähän

ruostetta, kun niitä tutkii tarkemmin. Lähteestä virtaa
pieni puro jokeen. Mustalaisniktua on lähes koko sen
olcmassaoloajan pidetty tavallaan romaanien omaisuutena.
Vasta muutamia vuosia sitten selvisi niemen todellinen

omistaja.

Maijankoskeen on joku pyykkäri-Maija hukkunut sil-
loin, kun paikalla vielä kävi voimakas virta. Nyt siitä
pääsemme kcsäaikoina kiviä pitkin joen toiselle puolelle,

jolloin tulemme Konnassuon nummelle. Sen takana si-
jaitsevassa Konnassuossa - nimi lienee ainakin pari sa-
taa vuotta vanha - ja sen laidassa kulkevassa Nummi-
ojassa on alkoinaan tavattu runsaasti ojakoiinia eli sam-
makoita. Ojan varrelta löydämme Nummion lähteen.
Siitä on vuosisatojen ajan reellä ja vesikelkalla, kärryillä,
käsirattailla ja sankoja kantamalla tuotu vesi nummen
taloihin. Nyt lähde renkaineen ja vcsijohtoineen palvelee
kaivona ympäristönsä asukkaita.

Kiikalan ja Lautelan rajalla kasvavan synkän metsän,
Pöökin korven, laidassa on joskus sijainnut Pöökiksi kut-

sutun miehen tupa.

"Kun eräs nuori tyttö kerran tuli marjasta iltahämä-
rissä, aloittivat sudet julman ulvonnan Kakonkal jolla.
Tyttö parka, joka oli suunniltaan kauhusta, alkoi lukea
puollääneen virrenvärssyjä ja kappaleita katkismuksesta,
mutta kun näitä ei lapsen muistissa vielä ollut paljon,
hän otti avuksi aapisen, minkä jo osasi ulkoa. Koko
matkan hän juoksi henkensä edestä, kunnes vihdoin pääsi
onnellisesti kotiin.

Siihen aikaan, toista sataa vuotta sitten, Kakonkaljolla

pelottelivat susien lisäksi kyläläisiä kummitukset. Tarun
mukaan näiden esiintyminen luultavasti johtui paikalla

muinoin tapahtuneesta julmasta rikoksesta. Kallion nimi

liittynee jotenkin tähän tapahtumaan.
Sitten voimmckin retkellämme pistäytyä katsomassa

Hautainkrotlia. Täällä tapaamme kumpuja ja syviä not-

kaj a, Joista paikka on saanut nimensä.

Heposuon syntyyn liittyy vanha tarina. Paikalla oli
200-300 vuotta sitten järvi. Mustalainen souteli siellä
ruuhellaan mukanaan pieni poikansa. Äkkiä lapsi hor-
jahti laidan yli ja hukkui. Silloin tämä romaani-isä
kirosi järven ja ennnusti sen kerran kokonaan kuivuvan.
Nykyisin näemme paikalla suuren rahkasuon ja sen kes-
keliä Heposuon lammen. Aikoinaan on suohon luultavasti

hukkunut hevonen, ehkä sekin oli mustalaisen, ja siitä on
peräisin Heposuon nimi. Lämmöstä lähtee M.yllyoja, mikä
laskee Nokkasuon kautta jokeen. Härkäsuossa kävivät
harat laitumella viime vuosisadalla, jolloin näitä veto-
juhtia pidettiin kylän kaikissa taloissa.

Ehkäpä ottaisimme retkellämme selvän myös siitä,
onko Vannasmäen talon kukko yhtä oivallinen laulaja
kuin sen edeltäjät vuosikymmeniä sitten. Klipeamme
Eetunkukon kaljalle, mikä on saanut nimensä siitä, että
Eetun (talon isännän nimi useassa sukupolvessa) kukon
kieunta on kuulunut hyvin kivelle. Komeasti tuntuu
kukko yhä laulavan, vaikka omistajan nimi ei olekaan
nykyisin Eetu.
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Älä kerittek keskiviikkon äläkä pesep perjantain
Jos kolminaisuurem päivän sato,

sato seittämän pyhhää.
Tuliee pahat ilmak kun kukko laulaa ehtopuala.
Kun on kykäs pellol, niin on kynttylä pöyräl.
Kynttylän suaja om marjan tuaja.
Kun kynttylänä härkä rästäsvettä jua,

niin maarjana kukkokij jannoon kualee.
Laurina siämerriihet sauhuu.

Lauri siämerriihii lämmittää,
veiineri siämensäkkii vettää,

mooscs savilourun auvvaa,

mäkimiäs saa jälkeen ky Ivaat.
AIkukuinel leipä ja loppukuinem pyykki.
Leipä loppuu kun sonta mettääv viärää.
Kul lepäs om paljo urpui, tullee hyvä ohravuas.
Luarettuuli taivaal luutii.

Maanantain! myllyym mcntii,
tiistain takasin tultii,

keskiviikkon taikina tohtii,
tuarstail leivottii,

perjantain koira kuali,

lauvvantain kuapattii,
no onain tänäpän pyhä j

sano ämmä ja paiskas rukkis nurkkaa.

Maarjan alkanen aamuhalla
se oikeem miästä tutistuttaa.

Kun ennem maarjaa lirittää
niin jälkeem maarjan kiristää.

Maatap pihti maarjast, viikkoo jälkeev viimistäski.
Maarjast pihti maata ja pärttylist ylös.
Hauki maala maarjam päivän, kurki suala suvipäivän,

viikkoa jälkeev viimistäski.

Maarjast lumiluukut avetaa.

Kun härkä maarjana rästään alta jua,
niin kukko vappuna jannoon kualee.

Mitä kukko maarjana nokallas,

sitä härkä vappuna turvallas.
Kun om maarjana malol, niin ov vappuna vavol.
Makkaramaananta, lihatiistaa,

tuhkapuuro beskiviikkon.
Markun taskus on käjen kiäli.
Markku käjel kiälen antaa.
Martisfc kuus (viikkoa) tuamaasee, tuamaast kuus

kynttylää, kynttyläst kolmem mattii, matist neljä
maarjaa, maarjast viis vappuu, vapust pualkolmat

erkkii, erkist vils jussii, jussist viis jaakoo, jaakost
viis perttuu, pertust viis mikkoo, mikost viis pyhä-
miähee, pyhämiähest seittämäj joutuu.

Kun ennem mattii helpottaa
niij jälkeem matin kiristää.

Viäl mattikil lakkis heittää kannon nokkaa.

Matti kannok katkoo taikka pannee päähääj jatkoa.
Matti kannok kasvattaa, matti kannok katkoo.

1) "Vanha vappu" oli viikkoa myöhemmin kuin nykyinen
vappu (muistiinmerkitsijän lisäys).

Kyl matti maan näyttää,
jos ei mualta niin kaivom pohjast.

Matin toinen silmä vettä koittaa.

Matti kuuman kiven aventoom purottaa.

Mikkeliks ämmät tuppaaj ja perunak kuappaa.
Kun aurinko paistaa paavalim päivän,

tullee hyvä papuvuas.

Kum paavalim päivän saa satulan hevosen selkää,
niin tullee hyvä papuvuas.

Perttu humalat lakkaa.

Perttu piräp pivos kiine.
Pcrtust pihti pystyy, maarjast tikku maata,
Tullee paha ilma kuni pohjammeri pallaa

(= revontulet).
Ei pouta nälkää tee, sare näljän tekkee.
Pouraks kuu kehhii, satteeks aurinko sappee.
Kun om pirtti pääsjäine, niin on nahka helluntai.
Pääsjäinem paiskelee ja heluunta hcittelee.
Samuli on savimiäs, mooscs mäkimiäs.

Taitaa tullas sarek kul lure kävelee pöyräl.

Kun sattais niin et lampaat ojas kiireis.
Kun karjan kynteen sattaa, tullee kaunis ilma.
Kun ämmän noustes sattaa niin karjal lähteis lakkaa.

Mahtaaks tullas sarek kul lure niin sänkyl lairal

loirottaa.

Jos unikekom päivän sato, sato seittämäv viikkoo.
Sattain suvet tullee, hyvät vuaret vuatain.

Kun tammi pessee kasvos, tullee hyvä vuas.

Simo kannok katkoo taikka pistää jatkoa.

Simo siltoi tekkee, anterias aisoil ajjaa.

Suvi syrjälläs ]'a syys seljälläs kyntötavoistas.
Kyl suvi sen kuivaa minkä se kastaaki.
Kyl kesäkatti veset latkii.
Antaa suven kastuut ja juhran kostuut.
Kurki suala suvipäivän.

Syksysel yälä on yhreksää lai ilmaa.
Kun talvet ajjaa tukkii,

niim pellot suvel kasvaa kukkii.

Kun on talvet kujat lunta täytee,
niin on syksy! salvat viljaa täytee.

Ei talvi tavoita! lähre.

Kylmät on talvel lämpysekki,
iämpymät suven lcylmäkki.

Yätä uadst, päivää paavalist, koko keväk kynttyläst.
Kun on usva uunna vuanna, niin on halla heinäkuusa.

Valkja pirtti (^saunan?) lämmittää,
pakkanem paham piahton.

Tuuli tuvaj jähryttää, pakkanem paham piahton.
Kun ei oi vappuna vavos, niin ei oi perttuna pohtimes.
Vanhana vappuna käki kukkuu vaikka honka holost. 1)
Vares varhain suajaa laulaa, ehtopuala pakkast.
Sitä vaskaa piretää kuj jua.
Västrikka tullee kurjen silven alla.
Västrikka järvest jääp poljes potkii.
Yrjön yälä surep poikii.

Tapio H o ril a
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saanut nimensä Paakasta, mikä on ollut kylän vanhimpia
taloja.

Olemme vihdoinkin tulleet Tertinnotkoon, mikä crot-

taa Lautelan Terttilästä. Tähän liittyy lukuisia kummi-
tusjuttuja. Kun miesjoukko kerran pelasi korttia Tert-
tilan puolella, yksi heisiä lähetettiin hakemaan vähän

miestä väkevämpää KylämäcUä, missä sitä kerrottiin ol-

lcen eräässä talossa myytävänä. Poika sai pullon ja
lähti kaverelttensa luo. Kun hän sitten luultavasti vähän

aralla omallatunnolla tuli notkoon, haamu ilmestyi hänen

rinnalleen. Silla oli jonkinlainen valkoinen kaapu tai
viitta harteilla ja musta hattu päässä. Poika säikähti
ensin, mutta muisti sitten sopivan virrenvärssyn, ja kun
oli lukenut sen kovalla äänellä, haamu hävisi." Musta-

hattuisen lisäksi paikalla on tavattu muunkin näköisiä
olentoja, sieltä on kuultu lapsen itkua jne. Kun kumini-
tuksia ei viime aikoina ole näkynyt Tertinnotkossa, kylä-
läiset arvelevat niiden pysyttelevän piilossa, etteivät jäisi
kapealla sillalla auton alle.

Tuula Takala
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Nyt oli selkäsauna varma ja monen kylän nauru lisäksi.
Lähdin ajamaan lehmiäni takaisin, mutta silloin tuli yksi
niistä valkotakkisista etsimään minua ja sanoi: Vie tuo
mustankirjava lehmä pois, tämä toinen jätetään, tämä
vaalea. Se näyttää oikein mallilehmällä. " Ällistyin pe-
räti, sillä olinhan ottanut Ihanan vain toveriksi Ome-

nalle. Omenastahan, lemmikkilehmästäni minä palkinnon
olin aikonut nykaistä. Nytkö ne herrat söivät mun syl-
jetyn palani!

Ja niin sima kävi, että jätin Omenan omiin oloihinsa,
mutta Ihana merkittiin herrain kirjoihin. Sitä siikailtiin
ja syynättiin, puserrettiin maitosuonia, mitattiin pituuksia

ja leveyksiä, pyöritettiin puolin ja toisin. Ihanalla ei
ollut kytkyttä kaulassa eikä mitään talutusnuoraa, mutta

sellainen saatiin lähitalosta lainaksi. Ja nyt minä tepas-
telin aivan kuin muutkin näyttelllepanijat lehmääni talut-
taen toisten poikien jo melkein kateellisina katsellessa.

Unohdin kokonaan Omenan. Se oli ampalssut kotiin
suoraan maantietä, ja kotona ihmeteltiin, että mikäs nyt
kun poikaa ei kuulu, mutta Omena tulee yksinään ja
aivan toisaalta päin. Ei kukaan käsittänyt.

Juuri, kun oltiin tätä ihmettelcmässä ja päivittele-
massa, tulla haapsotti Santerin Manta suoraan näyttely-
paikalta ja toi tiedon: Siäl oli karjanäyttelys teijänkil
lehmät. Omena näkys kotja juaksevam, mut Ihanaa par-
haallas syynättiin, kum mää lährin."

Olin hakenut kirkonmäen pakarista kaksi korvapuusda
ja pistelin niitä juuri liiveihini, kun näin kasvatusäitini
lähestyvän. Polveni hiukan hetkahtivat ja varovasti vetäy-
dyin aitaan sidotun Ihanan toiselle puolelle.

Mitäs sää poika oikeen uskallat tämmöst tehrä!
Nieleskelin korvapuustini menemään melkem tukku-

kaupalla ja koetin näytellä nöyrää naamaa samalla pi-
täcn huolta turvallisen välimatkan säilymisestä.

Kohta lehmä kotja! Ota irki se!
Mutta nyt tarttuivat korkeammat voimat asiaan. Itse

päähcrra sattui paikalle: Soo, soo, emäntä! Ei saa poi-
kaa moittia. Hän on tuonut hyvän lehmän näyttelyyn.
Palkintotuomarit juuri sanoivat, että siinä onkin oikein
kantaeiukka. Antaa lehmän olla vain täällä.

"Se on ihan omast päästäs lehmän tänne kuljettannu.
Minkä kautta om mahtanu raahata , ihmetteli kasvatus-

äiti nyt jo hiukan pehmentyen, vaikka mää aamuul
sanoin, ettei mcilä oi mittaa:! näyttelylchmii. Se on niin
uppinlskanej junkkari.

Lehmä nyt kuitenkin on jätettävä tänne, koska se
on kirjoihin merkitty. Huomenna vielä tutkitaan, onko
mitään tautia. On vain tuotava rehua pariksi päiväksi ,
selkteli pääherra itse.

Ja niin kaikki vähitellen järjestyi. Hoitelin asiat lop-
puun saakka: pitelin kuumemittaria, kannoin vettä ja
rehua. Ja kun seuraavan päivän iltana kaksi lehmää
tuosta satapäisestä joukosta kuvattiin, oli toinen niistä
minun lehmäni, Ihana. Mutia vaikka minä muuten leh-

mani hoidin ja kuljettelin, niin valokuvaan sen kanssa
meni kuitenkin Vehmulan Janne sanoen: Ei tommoten
poika sitä saa hiljaa pirettyyt, kun kuva otetaan, ja
miltäs tommoten kloppi sit lehmän kans näyttäiskan!

Ihanasta tuli ensimmäinen palkinto: kahdeksan mark-
kaa rahaa ja iso hopeinen mitali, ainoa ensi palkinto
koko näyttelyssä ja lisäksi erikoinen kiitosmainmta. Ja
siinä sanottiin, että tässä nyt on täysin puhdastyyppmen
suomalaisrotuinen lehmä, aivan ensiluokkainen, jolta pi-
taisi saada paljon jälkeläisiä leviämään.

Se mitali luvattiin minulle, mutta rahat katosivat no-

peasti kasvatusäitini kukkaroon. Kahdeksan markkaa!
Sillä sai siihen aikaan viisi kiloa kahvia.

Mutta kyllä se Ihana sen palkinnon ansaitsikin. Se
lypsi poikimisen jälkeen yli kaksikymmentä litraa ja oli
kovasti läpilypsyinen ja maito oli melkein keltaista. Sen
3ukua on nyt laajalti näille main levinnyt, kantakirja"
karjaa vaikka minkä verran.

En ole sen jälkeen elämäni varrella saanut muita
mitaleita enkä rintarahoja, mutta sitä yhtä silloin kat-
selin ylpeäna - aivan kuin minä itse olisin sen
ansainnut.

Frans Tuominen
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Somero ja

Varsinais-Suomi

Jo muutaman vuoden ajan on ollut käynnissä innokas
keskustelu Hämeen läänin sekä Turun ja Porin läänin
välisten rajojen tarkistamisesta millein siinä ja siinä
kohdassa, millein kautta linjan. Yhtenä kiistanalaisim-
mistä yksityiskohdista on ollut kysymys siitä, onko So-
inero ja sen entinen kappeli Somerniemi jätettävä Hä-
mcen lääniin vai onko ne siirrettävä Turun lääniin.

Puuttumatta lainkaan niihin käytännöllisiin syihin, jotka
puoltavat sitä tai tätä ratkaisua, yritän seuraavassa tar-
kastella asiaa historian näkökulmasta, toisin sanoen tuoda
esiin niitä historiallisia seikkoja, jotka liittävät Someron
ja Somemiemen seutuja Turun lääniin siitä huolimatta,
että niiden pääosa on keskiajalla saakka kuulunut Hä-
meen lääniin.

Sanoin: pääosa. Kaikkien tuntema tosiasiahan on,
että Someron eteläiset kylät Kerkola, Syvänoja, Häntälä,
Talvisilta, Lautela, Tcrttilä ja Uusikashisto sekä Somer-
niemen eteläiset kylät Kaskista, Suojoki ja Mäyrämäki
ovat kuuluneet Turun ja Porin lääniin aina vuoteen
1870 saakka. Näin oli ollut asian laita jo seudun asu-
tuksen alkamisesta 1300-luvulla, jopa sitäkin ennen, kuten
lueteltujen kylien pohjoisrajoilta tavattavat, Hämeen ja
Suomen (= Varsinais-Suomen) maakuntien muinaisra-

jaan viittaavat paikannimet Hämeenoja, Suomenoja,
Hämeenraja, Suomenpäänkorpl, Hämeenhuhta ja Suo-
menhuhta päivänselvästi todistavat. Äsken mainitut kylät
luettiin perustamisestaan lähtien vuoteen 1492 asti myös
kirkollisesti varsinaissuomalaiseen Uskelan pitäjään, josta
ne silloin Turun piispan ja tuomiokapitulin päätöksellä
siirrettiin Someron kirkkohcrrakuntaan. Kysymyksessä ole-
vat kymmenen kylää ovat siis historiallisesti katsoen

täysin kiistatonta Turun läänin aluetta.

Mutta myös Someron ja Somemiemen pohjoisem-
millä kantaseuduilla on ollut monia ikivanhoja yhteyksiä
Turun lääniin. Mainittakoon tässä niistä seuraavat.

Ensinnäkin on otettava huomioon se maantieteellinen

tosiseikka, että valtaosa Someron ja Somerniemen alueista
kuuluu varsinaissuomalalsen Paimionjoen vesistöpiiriin.
Kautta alkojen ovat maassamme vedenjakajat muodosta-

ncet asutusalueiden välisiä luonnollisia rajoja. Niinpä his-
toriantutkimus on juuri Someron ja Somerniemenkm

osalta tullut siihen tulokseen, että täkäläisistä keskiajan
uudisasukkaista useimmat ovut olleet lähtöisin varsinais-

suomalaisista Pcmiön, Uskelan, Hallkon ja Paimion
pi täjistä.

Toiseksi 1540-luvulta säilyneet kirkolliset asiakirjat
osoittavat, että Someron (ja siihen kuuluneen Somernie-
men) keskiaikainen kirkonverotus on ollut aivan saman-

lainen kuin varsinaissuomalaisen Uskclan, mutta peräti
erilainen kuin esim. hämäläisen naapuripitäjän Tammelan.
Tästä on pääteltävissä, että ennen itsenäisen Someron

seurakunnan perustamista kaikki täkäläiset uudiskylät ovat
kirkollisesti kuuluneet 1300-luvulla Uskelan pitäjään
Tammelan kylien sen sijaan kuuluessa johonkin Hämeen
kantapitäjään, todennäköisimmin Kaivolaan tai Hatttu-
laan. Päätelmää tukee voimakkaasti se tosiasia, että So-
meron seudun uucliskylistä oli matkaa Uskelan kirkolle

neljä peninkulmaa, mutta Kaivolan ja Hattulan kirkoille
kahdeksan peninkulmaa.

Kolmanneksi on muistettava, mitä Someron väestö-

tilasto 1700- ja 1800-luvuilta kertoo paikkakunnan suh-
teistä muuhun Hameeseen ja toisaalta Varsinais-Suomcen
päin. Siten Someron tyttöjen vieraspaikkakuntalaisista
aviomiehistä vuosina 1695-1850 oli kotoisin Hämeestä

230, mutta Varsinais-Suomesta 586. Ja Somerolle muut-
taneista vieraspaikkakuntalaisista vuosina 1805-1870 oli

lähtöisin Hämeestä 2159, mutta Varsinais-Suomesta 3348.
Tämän selvempäa todistusta Varsinais-Suomen suosi-

tummuusasemasta Somerolla Hämeeseen nähden ei juuri
voitaisi toivoa.

Käsitys siitä, että Somero kuuluu yhtä hyvin Varsi-
nais-Suomeen kuin Hämeeseen, ei ole eilispäivän tuo-
tetta. Niinpä Someron kihlakunnanoikeuden sakkoluettelo

vuodelta 1576 kertoo, että eräs Lahden kylän mies oli
rikkonut kuudetta käskyä jonkun Hämeestä kotoisin
olleen naisen kanssa. Sanonta osoittaa, että kihlakunnan-

oikeus piti Hämettä ikään kuin jonakin vieraana alueena.
Aulis O j a
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nää ja Ihanaa takaisin. Katsoin viisaaksi ottaa Omenalle
kaverin, koska siten saisin sen paremmin kulkemaan ja
valitsin toiseksi nuskimman. Ihanan. Mutta liikkelle-

lähtö ei ollut niinkään helppoa. Molemmilla puolilla ve-

rajaa nostettiin aikamoinen meteli, mölähdeltiin ja ravls-

teltiin päätä. Mutta keiiiot oli minullakin: annoin aidan
molemmille puolille pihlavaista pitkääsilmaa että pauk-

kui ja sain kuin sainkin näyttelylehmät liikkeelle.

Mitäs sää poika niit lehmii takasin viat? huuteli

suutari Santeri pihaltaan, "Sormiiks ne ov vaila?"

Ei ne mittääv vaila oi! . -

No onks nes sk myyty lahtaril?

En osannut valehdella, että on. Muusin vain lehmiä

ja ajoin niitä juoksuj alkaa eteenpäin. Pelkäsin, että jos

Tarumäen Kaisa näkee tämän menon, niin sitten joudun
kiinni. Hän olisi heti sanomassa, että nyt se poika ruoja
vie metsään kahta lehmää ja hakkaa ne vaivaisiksi. Ajat-
telin, että kun vain pian pääsisin taas metsän suojaan,
kyllä sitten jo pärjäisin. Santerin riihikujalle asti ]'o sain
lehmät, mutta siellä tuli Hasselmanni vastaan. Hän

räpytteli silmiään ja sanoi: Mitä hclvettii sää tänne

lehmii ajat, kauramaahaan?"

Nyt lykkäsin ensimmäinen valheen koko matkalla, kos-
ka tiesin selviäväni sillä Hassclmannista, joka oli vähän
yksivakainen mies: Em mää tänne aja. Mää ajan net
täält mettän kautta pois, kun nek karkas tännen.

Hasselmanni killisteli pää kallellaan eikä oikein näyt-
tänyt ymmärtävän. Kun hän vihdoin käsitti, olin jo leh-
mieni kanssa kuulomatkan päässä. Hyvin kuulin, kun hän
huusi: Koetas vaam paästaät nek kauramaahaan, niin
tulen ja annan sul tryykii!

Sitten tulinkin jo veräjälle, sain sen auki ja nyt olim-
me jo päässeet kauramaan vaaroista. Mutta annas olla!

Nyt tuli Kivirannan torppa. Sen seinustalla istuivat tor-
pan isäntä, Iisakki ja Kesld-Kaapola, joka oli tullut
kessuja hakemaan. Koetin päästä nopeasti ohi, mutta
huomasivatpa kumminkin ja nousivat oikein katsomaan.
Keski-Kaapolalla oli suussaan se suuri piippunsa, joka
veti puoli pussillista tupakkaa ja savusi nyt kuin saunan
korsteeni. Ja sieltä savun takaa hän huuteli: "Mihes sää
poika niit lehmii viat? Es sunkaav vaam meijän nauris-
maakaan? - Mutta minäpä en taakseni katsonut. Met-
san läpi meni suora polku kirkolle päin ja juoksua
ajoin nautoja sinne.

Jo näkyi, mitkä markkinat olivat karjatarhalla. Nau-
toja rivissä ja sekaisin, mylvintää ja ihmisten huutelua.
Minun lehmäni ottivat hurjan loppukirm huomatessaan
muuta karjaa lähistöllä, ja saavuimme näyttelypaikalle
suorastaan häiriötätuottavan tuimaa vauhtia.

Valkotakkiset mestarit kentän keskellä lopettivat puu-
hailunsa ja ihmiset alkoivat nauraa: "KaEtokas tota poi-
kaa, kun tua mustal lehmän näyttelyy!"

Ei se musta oi. Se on kirjava", tiuskasm heti vas-
taan.

'Ei saa olla yhtään plättii mustaa", sanoi joku, "via
vaam pois, ei se kelpal"

Menin niitten valkotakkistcn luo ja kysyin, eikö musta
kclpaakaan näyttelyyn. Ei kelvannut. Kyllä asia niin oli.

Jopa meni päiväni pilveen! Läähätin vieläkin juok-
susta ja hikoilin. Pöksytkin olivat menneet rikki met-
sässa juostessa, ja kaiken sen jälkeen vielä - lehmä ei
kelpaakaan. Ei sitten muuta kuin samaa tietä takaisin.

Jatkuu sivulla 36
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Joulun juhla on lähestymässä

Osana kauniisiin joulutapoihlmme kuuluu oma?s-
temme ja ystävlemme muistaminen lahjojen
välityksellä.

Vuosi on kulunut siitä, kun siirryimme palvele-
maan asiakkaitamme ajanmukaisiin tiloihin

uuteen tavarataloon

Avasimme silloin ovet todelliseen lahjataloon ja
taas olemme valmistautuneet ratkomaan yhdessä
lahjapulmianne.

Kaikki on valmiina

Jokainen hylly notkuu jouluiloa. Käteviä käyftö-
esineitä, yllättäviä erikoisuuksia, iloisia yllätyk-
siä lahjan saajalle löydätte tavaratalostamme.
Taikaapa tutustumaan!

Joulun
juhlaan

MOKKA
KATMiNA
Joulukahvia

lahjaksi
tuliaisiksi

SOMERMAA

lakaksiSitä vaskaa piretää kuj jua
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PITÄJÄNNE

KANSALIISPANKKI

toimii keskitetysti paikkakunnan Ja

paikkakuntalaisten hyväksi.
Keskittäkää Te puolestanne raha-
asioittenne hoito Kansallispankkiin

on hyvä ol!a KOP:n asiakas.

KANSALLIS OSAKE PANKKI

SOMERON Seudun Pulo-

VAKUUTUS yhdistys

esittää näin

Joulutervehdyksensu

kaikille osakkailleen ja

toivottaa Menestyksellistä
Vuotta 1968.

Muistat+ehan, että vakuutus omassa yhdis-
tyksessänne on aina vormin ja edullisin.

Syksysel yälä on yhreksää lai ilmaa

Tämä oli jo jotakin tavatonta. Ylioppilaiden katseet
jännittyivät ja henkeään piclätellen he tuijottivat sänkyä.
Tämän tästä näkyi ukko kohottautuvan, tähystelevän ym-
parilleen ja laskeutuvan sitten taas pitkälleen. Pian alkoi-
vat kuitenkin kohottautuiniset harveta. Eikä aikaakaan,

niin pää ei enää noussut. Sen sijaan alkoi sieltä hiljaisessa
yössä kantautua poikien korviin selvänä ukon raskas hen-
gitys, joka vähitellen muuttui tasaiseksi kuorsaukseksi.

Vartiomies nukkui!

Ylioppilaat vaihtoivat nopeasti silmäyksiä. Vekkull vä-
lähti heidän silmäkulmissaan. Jotakin oli tehtävä. Ja
nopeasti. Ennenkuin ukko heräisi. Samassa oli päätös
tehty ja kiireesti he riensivät Avellanille herättelemään
Hjalmarin veljet, Oskarin ja Akselin.

Hetkeä myöhemmin olivat kaikki neljä sängyn ääressä.
Metsänhoitaja tuntui vetävän yhä sikeätä unta. Varovasti
tartuttiin sänkyyn, kohotettiin. Ukko Kansin ci hievahta-
outkaan. Kuorsasi vain edelleen, kun sänky kohosi ja lähti
hiljallccn kuJkemaan kohti rantaa vankkojen käsivarsien
kannatelJessa sitä tasaisesti ja kallistclematta.

Siellä oli rantaan kiinnitettynä avara pyykkilautta.

Sille asetettiin nyt sänky Hiljaa ja varovasti. Sitten lautta
irruitettiin rannasta, työnnettiin verkalleen etäämmällc ja

annettiin seipäällä vauhtia.
Ja kohta kuului pcilityyneltä järvcltä metsänhoitajan

tasainen kuorsaus.

Pojat palasivat rannasta, Hyvästeltiin. Ja ylioppilas
Werinin taittaessa rattaillaan Tuulcnsuun mutkasta kohti

pappilaa ja kirkonkylää hän iiakl maantielle lautan

soluvan jo kaukana järvellä hiljaa myötävirtaa kohti

Ryhdän rantaa.

Siellä nouseva aurinko havahduttl metsänhoitaja Kon-
smm.

Mitä hän silloiii ajatteli tai sanoi, siitä ei kukaan
tiedä. Hiljaisena ja varovasti ympärilleen vilkuillen hän
kuitenkin hiipi kartanoonsa, missä ensi töikseen herätti
rengin ja lähetti hänet noutamaan Ryhdan rannasta sän-

gyn. Mutta yöllisestä vartioinnistaan hän jyrkästi kiel-
täytyi kertomasta mitään. Hän ei sietänyt edes kuulla
siitä mainittavan. Ja kun mctsänhoitaja oli ankara mies,
niin vaiettiin kartanossa koko asiasta.

Mutta kylällä sen sijaan kuiskuteltiin kauhistuneina.
- Nyt se Zidbäck vasta onkin ruvennut kummitte-

maan. Kantoi yöllä vorsmcstarin sänkymeen päivineen
rantaan, asetti sen siellä lautalle ja työnsi ties kuinka

kauaksi järvelle. Eikä vorsmestari uskaltanut edes
inahlaa.

Se oli kyllä niin kamalaa, että sinä syksynä ei sitten
enää kukaan kutsumaton uskaltautunutkaan yöllä Kima-
Iän puutarhaan.

Kaarlo Meri m a a

HOPEAMITALI

Kun tässä taonnoin penkoilin kasvatusisäni laatikolta,
tuli käteeni vanha, hopeinen mitali. Kyl mää sein

muistun, suin mitalis se on", sanoi pappa. Hymyllimme
tuolle vanhalle tapaukselle ja mamma vielä päätökseksi
lausahti: "Olit saa aika jukuri, kun ne lehmät sinne
veit.

Tuo vanha tapaus sattui niihin alkoihin, kun olin
vasta kymmenvuotias. Kasvatuskodlssam oli silloin neljä
lehmää. Oli suuri ja komea Omena, mustanvalkoinen
ja matalajalkaincn. Oli Ihana, vaalea nupo, erinomainen
lypsäjä sekin ja maito ylen rasvaista. Kolmas oli Luikas,
väärähäntä. Ja neljäs oli tavallinen lehmä, jonka nimen-
kin olen unohtanut. Tämän neliapilan paimen olin. Pai-
mentelin niitä kesäpclloilla ja heinänteon jälkeen nii-
tyillä. Mutta tuolloin lehmät kävivät Paskalavan korvessa.
Sinne päin olin niitä viemässä sinäkin aamuna, Jolloin
olin saanut päähäni suureii tuuman.

Olin kuullut, että kirkonkylässä alkaa sinä aamuna

karjanäyttely, jonkalaista ei ennen oltu nähtykään ja tah-
doin, että meidän Omena olisi viety sinne, koska se oli

suuri ja komea ja lypsi paljon. Mutta kasvatusäiti sanoi:
Ei! Vie lehmät korpeen!" - Ja vietävä oli.

Kiukkuni kasvoi, kuti lähdin ajamaan nautoja. Mat-
kalla mieltäni villteli, kun tiesin, että kymmeniä lehmiä
ja hiehoja vietiin näyttelyyn. Sinne niitä vietiin herrojen
syynättäväksi, niinkum joku viejä minulle selitti ja käski
vain minunkin kääntää lehmieni turvat sinne herrojen
tarhalle päin. Mutta uskallus puuttui. Korpcen vain!
Kuitenkin matkan varrella sisuni nousi. Lopulta tein pää-
töksen: Sittenkin vien Omenan näyttelyyn. Vien metsää
myöten, Takaliston torppien taitsc Nummenharjua pi tkin."

Järjestin mutkahännän ja sen toisen, jonka nimeä en
muista, korpeen ja suljin rintin niin vahvaan, että eivät

pääsisi perään. Ja sitten kuruun kaupalla ajamaan Omc-

n



Nuoret kertoivat kilvan. Välillä metsänhoitaja itsekin
intoului kuvaamaan omia yioppilasaikojaan eikä laskenut
kuulijoitaan tyttäriensä seuraan, vaikka nämä siitä tämän
tästä kainosti vihjailivat.

Lopulta sentään pitkäksi venynyt ilta rupesi vaati-
maan vanhalta veroaan. Ukko alkoi nyökkäillä. Varmaan
huonosti nukuttu edellinen yö painosti häntä vieläkin,
mutta toisaalta hän oli ehkä myös innoissaan tullut kallis-

tellceksi totilasiaan liian tiheään. Ja nyt olisivat ylioppi-
laat kyllä olleet valmiit siirtymään tyttärien pariin. Mutta
valitettavasti oli myös jo tullut aika lähteä kotiin.

Pettyneinä he hyvästelivät, astelivat Avcllanien puo-
lelle ja pysähtyivät hetkeksi keskustelemaan talon piha-
maalle.

Silloin he yhtäkkiä kuulivat Kimalan oven narisevan

ja huomasivat ukko Konsinin marssivan pyssy alallaan
puutarhaansa. Nopeasti he piiloutuivat pensaiden suojaan
ja kohta sieltä kaksi valpastunutta silmäparia tarkkaili
visustl ukon edesotlamuksia.

Yöilma piristi aluksi ja hän tunsi itsensä valppaammaksi,
Mutta kun mitään ei tapahtunut, niin pää alkoi väkisin

retkahdella. Ja nyt raikas ilmakin jo alkoi hyökkäillä

raukaisevana. Yhä useammin hän pysähteli, nojautui vä-
lillä puuta vasten, lähti taas liikkeelle. Yritti jo istuutua
maahankin. Mutta kaste oli näin myöhälllä jo runsasta

ja hän nousi sivellen harmistuneena kastuneita housunta-
kamuksiaan. Olo alkoi todella tuntua epämukavalta.

Silloin hänen päähänsä yhtäkkiä pälkähti oiva aate.

Entäpä jos hänellä olisikin täällä sänky? Siinä hänen

olisi mukava venytellä. Ja sieltä hän voisi peiton alta
kenenkään huomaamatta tirkistellä puutarhaansa. Sänkyä
kun tuskin kukaan puiden alta liavaitsisi. Ja mitä enem-
man hän asiaa ajatteli, sitä viettelevammaksi se kävi.

Sillä välin olivat ylioppilaatkin jo alkaneet kyllästyä
turhaan odottamiseen ja olivat juuri aikeissa lähteä, kun

he yhtäkkiä huomasivat ukon tarmokkaasti harppovan
kohti kartanoa. Nyt oli jotakin tekeillä, he päättellvät
ja pysähtyivät jännittyneinä. Eikä aikaakaan, niin he nä-

Metsanhoitaja oli lujaluontoinen mies, joka pysyi pää-

taksissaan. Siksi hän väsymyksestään huolimatta oli heti
ylioppilaiden lähdettyä sonnustautunut suolapyssyineen
matkaan.

Verkallcen hän käveli puui.arhassaan edestakaisin, py-
sähtyi välillä, tähyili ympärilleen ja jatkoi taas kulkuaan.

kivat Konsinin yhdessä renkinsä kanssa raahaavan sisältä

sänkyä pihalle, kantavan sen puutarhaan ja asettavan
sen omenapuun alle. Silmät ällistyksestä sclällään he kat-
selivat, miten ukko heittäytyi pyssymeen sänkyyn, miten
renki peitteli hänet sinne huolellisesti ja asteli sitten
takaisin taloon.
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Etelä-Someron

Huntälän

Sonierniemen

J"

Someron

OSUUSKASSA

HYVÄÄ JOULUA ja
ONNEKASTA UUTTA VUOTTA
toivottaa asiakkailleen

EILA SAARINEN

Kenkä- jca

puh. 45 463

Vihje Teille:

HYVÄLLE ASIALLE -

JOULUILOA HANKKIMAAN

Sokamcaun

\ \

Ei kako lakkaat tuuleemast ennen kun se sattaa,
eikä paha ämmä haukkumast ennen kun se parkuu.



Kiittäen kuluneesta vuodesta toivotamme

Rauhcnsaa Joulua ja
Onnekasta Uutta Vuotta!

Wm Sandberg
Osakeyhtiö

Rauta- ja faloustavaroiden tukku- ja
v&hittäisliike1 Somerolla.

.. ;" .-J<J?

Mitäs sitä paljon meikäläiseltä palkasta jää
säästöön, mutta kyllä se jollain lailla pitää
talouden siistinä ja järjestyksessä, kun
palkka menee pankkiin. Eikä ihan joka
menoon tule pankista haettua. Ja aina kun
ottaa, niin voi ottaa tommosen pyöreen
summan ylitte, ettei sitä nyt kaikkia ihan
tyystin ota. Sitten se kanssa, kun säästö-
pankin voitot ei mee kenenkään yksityisen
taskuun, vaan niitä varoja käytetään oman
paikkakunnan parhaaksi ja yhteiseen hy-
vaan. Jos joskus vaikka tarvitsis lainaa
niin saakin paremmin kun on säästöpankin
asiakas.

SÄÄSTÖPANKKI

Vanhana vappuna käki kukkuu vaikka honka holost

/ouluniarfckinat -

kirjamarkkinat

Someron

Etirjukauppu

lestamme sanoisimme, että tämä Someron maailmankar-

tälle laulanut on "suuren Paavo Nummisen poika ja

kuka tietää, vaikka poikakln saisi vielä jotain suurta
"orastumaan" niinkuin isä elämäntyönsä tuloksena sai
aikaan.

Olemme tämän kirjoittamisen alkoihin oleskellut So-
merolla ja katsellut kaikkea täällä olevaa myötämieli-
sesti kotiinpäin. Ja kyllä sitä on tullut katseltua tänne-
päin samoin silmin sieltä pääkaupungin savotoiltakin
käsin. Mitkään "vanhat arvoideologiat eivät ole kor-
vaantuneet "uusilla", vaan vanhahtavakin somerolaisuus
on kasvanut arvossaan. Tämä teki mielemme tässä some-

rolaisuutta edustavassa Somero-Seuran joulujulkaisussa

julki tunnustaa.

Kyllä meillä muutakin on mielessä ja se muu tuli
m ie teen juuri tuosta teoksesta, jossa puhutaan, miten
vanhat arvoideologiat nyt halutaan korvata uudella ,
joka monessa kohdin sovelletaan kypsymättÖmän massa-
ideologian mukaiseksi. Koska tästä ei nyt tullutkaan var-
sinaiscsti pakinaa, niin tulkoon muukin lisätyksi tähän
loppuun.

Olemme kuullut selitettävän - ja ehkä selitys on

aivan paikkansapitäväkin - että kansallisuusaate, ko-
tiinpäin katseleminen sillä silmällä, että meidän kan-
samme ja maamme on jotakin aivan erikoista muiden
kansojen ja maiden rinnalla, että tämä näkemys kotiin-
päin" katsellessa on pahimmassa tapauksessa suurin
syntipukki valtakuntien välisten sotien sytyttäjänä. Ei
nähdä malkaa omassa silmässä, jos jokin asia menee

naapuruussuhteissa vinoon. Meillä itsellämme kun on
kaikki niin hyvää, että turpiin sille, joka ei tätä hyvää
meille soisi vaikkapa omista mukavuuksistaan tinkien. Se
on sitä nationalismia, joka saattaa toisen, samoin natio-
tialisniinsa vallassa elävän, valtakunnan ambltsuunitau-

din" puhkeamaan pahimmassa muodossaan, sanotaan.
Tuloksena on lopulta liiallisen nationalismin ruokkimi-
sesta johtuva sota, jota kumpikin osapuoli pitää isän-
maallisena puolustussotana.

Tästä sitten on lyhyt matka siihen, että isänmaal-
lisuuttakin" aletaan katsella jonkinlaisena sodan Uetso-
jana ja oikean isänmaallisuuden arvoideologia korvataan
massaideologian synnyttämillä lauluilla, niinkuin vanhat
laulut korvataan tyfsyyksien määkimisillä.

Jääkööt tässä selvittämättä, minkälaista isänmaalli-
suuutta me pidämme sellaisena, josta ei pitäisi milloin-
kaan luopua ja jota ei pitäisi korvata kypsymättomällä
massaidcologialla. Sanommepa vain, ettei oikea isän-
mallisuus voi koskaan tulla vanhanaikaiseksi, Ja se oikea
isänmaallisuus versoaa kotiseuturakkaudesta, joka elää ja
vahvenee sitä mukaa, mitä kaukaisemmilla savotoilla

joudumme leipiämme hankkimaan. Kun mies metsähän
menevi ja silmä kotiin katselevi, meinaan.

Anti p a s

UKKO KONSIN

KOVANA

Kimalan kartanoa viime vuosisadan loppupuolella vil-

jellyt metsänhoitaja Oskar Konsin oli sairaalloinen mies
eikä siksi kyennyt kovin paljoa liikkumaan viljelysmail-

Jaan. Mutta sitä enemmän hän kiinnitti huomiotaan puu-
tarhaansa ja etenkin sen hedelmäpuihin. Jo koululaisena
hän uli Someron pappilassa asuessaan osoittanut saman-

laista harrastusta istuttaen sinne Turusta tuomlaan jalo-
puita, joista jokunen lienee vieläkin jälellä. Siksi ei ollut
lainkaan Ihmeellistä, että juuri Kimalassa kypsyivät pitä-
jan parhaat omenat. Ja siitä taas seurasi ikäänkuin luon-

nastaan, että siellä myös pimeinä syysöinä vieraiii verot-

tajia tavallista enemmän.

Ja mitä laajemmalti tieto hedelmien mehukkuudesta
levisi, sitä suuremmaksi kasvoi pitkäkyntisten määrä. Sii-
takin huolimatta, että kylällä kaminoksuttiin Zidbäck-

vainajaa, jonka sanottiin öisin kummittelevan kartanon
tanhuvilla.

Ja eräänä aamuna, kun metsänhoitaja huonosti nuku-
tun yön jälkeen pistäytyi puutarhaansa, oli tuho taval-

lista suurempi. Silloin ukko Kansin jo sydämistyi. Jotakin
oli tehtävä. Ehdottomasti. Ja siltä sijaltaan hän painui
huoneeseensa ja panosti haulikkonsa suolalla. Hän oli

tosin väsynyt. Mutta siltä huolimatta hän seuraavan yön
hiipailisi puutarhassaan ja auta armias silloin kutsumat-
tomia vieraita. Armotta hän ampuisi.

Samana päivänä saapui kuitenkin naapurin, Avellanm,
ylioppilaspoika Hjalmar (sittemmin professori) Helsin-
gistä kotiinsa Ja kun illalla vielä ajoi häntä tapaamaan
rovasti Wcrinin niinikään lääketiedettä opiskeleva poika
Väinö (myöhemmin Loimaan kunnanlääkäri Vallinkoski),
niin päättivät nuoret pistäytyä KImalaan tapaamaan kar-
tanon koreudestaan kuuluja tyttäriä.

Siellä he tietenkin tapasivat myös ukko Konsinin,

joka heti tuohtuneena kertoi heille omena varkaista ja va-
kaasta päätöksestään valvoa yön puutarhassaan ja rutosti
karkottaa sieltä kutsumattomat vieraat.

Se oli oikein nuortenkin mielestä. Niin rauhoituttiin

vähitellen ja totivehkeet kannettiin pöytään. Puhe siirtyi
ikäänkuin itsestään yliopistoon ja sen osakuntien harras-
tuksiin. Ukko Kansin innostui. Eikä se ollut lainkaan

kummaa, sillä hän oli alkoinaan innokkaasti osallistunut

ylioppilaselämään ja kiertänyt kuoron mukana Suomea
pitkin ja poikin antamassa konsertteja tulevan ylioppi-
lastalon hyväksi. Nyt oli talo kohonnut. Ja ukolla oli
kyseltävää.



KOTIIN PÄIN

KATSELIJAT
Mies metsähän menevi,

silmä kotiin katselevi.

(Suomalainen arvoitus)

Tiedä halita, olisiko ylläolevasta lähtökohdaksi paki-
naan. Tuli vain ml et iske 11 yksi tuota arvoitusta, jonka sell-
tys on se, että kun mies menee kirves alalla metsään, niin
kirveen silmä katselee kodinpäin.

Niinhän me ihmiset teemme ilman kirvestäkin. Sil-

mämme katselevat kotiinpäin, vaikka olisimme kuinka

kaukaisella "savotalla". Se johtuu siitä lukkarinrakkau-
desta" kotoisia asioita ja näkymiä kohtaan. Ilmankos
Riihlkankarccn Mamma - innokas kotiseutuaatteeii ih-

mincn muuten - sanoi kerran meidän kuultemme mie-

telmän, jonka haluamme tähänkin sovittaa: Kun menee
vieraan nurkkia katselemaan, niin alkaa taas omistaan

tykätä.
Ihminen on hieman kuin kissa, jonka väitetään kiin-

tyvän kotitalon nurkkiin. Jos se - se kissa meinaan -
viedään vaikka huppu päässä kauas pois kotoa, niin kyllä
se sieltä osaa kotinurkille palata. Ja myös useimmiten

palaa vanhan kotinsa kynnyspuulle naukumaan. Olemme-
hän kuulleet sellaisesta kerrottavan - ja olemme kai
itsekin tuosta jo tätä ennen jossakin yhteydessä kertonut.

Lulmme tässä eräällä päivänä täkäläisestä kunnallis-
lehdestä "kirjallisuusarvostelun , jossa siinäkin oli kat-
seltu mukavasti ikäänkuin väärän koivun takaa kotiin-

päin. Eräässä äsken ilmestyneessä kirjallisessa tekeleessä,
Jonka nimeä emme nyt ehdi tässä mainita, oli sanottu

vanhasta arvoldeologiasta , että se on nyt korvattu
"uudella". Lönnrotin tilallakin on nvt - Mauri A.

Numminen.

Kuka sitten on tämä nykyajan uusi Lönnrot. So-
merolaiset sen tietävät, että hän on Oraksen suuruu-

denluojan Paavo Nummisen poika, joka laulaa mitä
kamalimmalla äänellä mistä kirjasta lukemaansa tekstiä

hyvänsä ja joka on mullistanut niitä entisten laulajien
arvoideologioita. Niinpä sitten somerolaisen kunnallisleh-
den kirjallisuusarvostelija oli kääntynyt ihailevasd katso-
maan "kotiinpäin" eli Mauri A. Nummiseen, josta oli
tuollainen maininta ihan jossakin kirjassa. Ja hän loihe
lausumaan tämän kirjan tekijästä, että sitä täytyy

onnitella selvänäköisyydcstä ja rohkeasta mutta ilmeisen
totuudenmukaiscsta rinnastuksesta. Muistakaamme: suuri

poikamme, Someron maailmankartalle laulanut M. A.
Numminen ei ole vähempää kuin tämän päivän
Lönnrot.
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Emme tiedä alkuunkaan, kuinka suuri tämä "poikam-
me on Someron maailmankartalle laulajana. Mutta
tuosta rinnastuksesta ja sen synnyttämästä ihastuksesta
jonkun somerolaisen sydämessä voisimme sanoa: tuota
se kotiseuturakkaus teettää. Selitämme "parhain päin"
senkin, jos ja kun joku kirjantekijä virnistelee, miten
vanhoja arvoideologioita korvataan "uusilla" ja miten
silloin Lönnrotiksi kelpuutetaan "kypsymättömän nuorison
massaideologian mukaiseksi" sonnustautunut "laulaja".
Olemme lääpällään, kun se "tämän päivän Lönnrot" on
somerolainen, suuri poikamme .

Älkööt nyt kukaan loukkaantuko tästä, vielä vähem-
min suuri poikamme, Someron maailmankartalle lau-

lanut - tämän päivän Lönnrot". Halusimme kertoa
tästä vain myönteisessä mielessä, todistaaksemme some-

rolaisten kotiseuturakkauden ehdottornuutta. "Kaikki se

uskoo, kaikki se kestää ja kaiken se anteeksi antaa" sekä

kaiken parhain päin selittää. Me kylläkin omasta puo-

UNTO LAAKSO
Ruoka- ja siirtomaafavaraliike

Kaislaranta

puh. 45 14)

Y. LEMBERG

KONE- JA AUTOKORJAAMO

puh. 45 395

HYVÄÄ JOULUA TOIVOTTAA

Parturi-kampaamo

TOINI
om. Toini Kyyrä

puh. 45 464

Kultelan TiiBiputki

U. KANKÄRE & POJAT

W//l//ffflWM////W////tt
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Tullee pahat ilmak kun kukko laulaa ehiopuala.

NAISTEN

HATTUJEN JA LIIVIEN

ERIKOISLIIKE

LAKKI JS SSUSTE

omist. Paula Imara

puh. 45 008

* HYVÄÄ
* JOULUA
* TOIVOTTAA

AUTOKORJAAMO
U. V l R TA

HYVÄÄ JOULUA ja
ONNELLISTA UUTTA VUOTTA

toivottaa

Somerfoto
om. Vil[a Hänninen

SILMÄLASIEN ERIKOISLIIKE

Someron Optiikka
puh. 45 567

HYVÄÄ JOULUA
toivottaa

SOMERON
KEMIKS. LIKB. VPPR.

om. L. Pcrlonder



KENKÄKAUPPA

V. PELTOMÄKI

puh. 45 075
suosittautuu

Erikoisliike paikkakunnalla

SOMERON
VÄRI JS TAPETTI

puh. 45 140

Toivo Puusku

Ruoka- ja sekatava ra kauppa

puh. 45 435

Urhellutarvikkeet

erikoisliikkees+ä

UHHEÎ auJ^

''///tl/ll/IU/iffli V/flffl

Älä usko aamuruskoo ja isovattast piikaa.

T:mi T. Huiro

puh. 45253

TV - RADIO

MUSIIKKI

URHEILU

HYVÄÄ JOULUA
toivottaa

HANTÄLÄN
OSUUSMEIJERI

puh. 43 668

* Hyvää Joulua
* toivottaa

Kampaamo
Eeva

pu'h. 45 441

!?AD 10 f\
HU D LTD.

Sähkötarkastus-

laitoksen hyväksymä
radio- Ja televislo-

huolto

Someron Sähkö di Kone
Leo Laine, puh. 45 106, 45 160

JAÄTILAN
AUTOKORJAAMO

puh. 45 407

Suorittaa kaikkia autoalan

korjaus- ja maolaustöitä

Kun kuulin nämä sanat, niin suorastaan pcloitti läh-

teä tuolle lähes 50 km taipaleelle. .Muistan, että pyysin
Jumalan varjelusta matkalle ja uskon, että isäni teki
samoin.

Kaikki menikin aluksi hyvin. Yhtään autoa ei tullut
vastaan ajaessamme Lahden kartanon kautta n. s. Markka-

tietä Ollilaan ja Jokioisille päin. - Mutta sitten se

tapahtui. Olimme Jokioisten Vaulammilla ja nousimme
pientä mutta jyrkähköä ylämäkeä, kun yht'äkkiä alkoi
kuulua auton ääni. Pääsimme ahteen päälle, ja silloin
olikin jo edessämme pahaa ääntä pitävä henkilöauto.
Hevonen nousi takajaloilleen, ja näytti jo siltä, että se
kaatuu taaksepäin ja mc jäämme hevosen alle. Molcm-

min puolin oli suuret ojat ja niiden takana korkeat riuki-i-

aidat, mutta juuri hevosen kohdalla oli rumpusilta ja sen
takana riukuaidan portti - selkosen selällään. Isäni

nykäisi voimakkaasti oikeata ohjasta, ja hevonen syöksyi
rumpusillan yli portista pcltosaralle ja sitä pitkin vinhaa

vauhtia, kunnes isä sai sen vihdoin pysähtymään. Siinä
vielä hevonen hyppeli ja läähätti, mutta vihdoin se rau-

hoittui, jolloin jatkettiin matkaa.
Joku voi ajatella: turha tuollaisia kertoa, sehän oli

vain hauska sattuma . Mutta sitähän se ei ollut, ei

sinnepäinkään, vaan se oli selvääkin selvempi Jumalan
johdatus. Juuri se seikka, että ei koko pitkällä matkalla,
ei myöskään isäni ajaessa yksin kotiin, tullut ainuttakaan

muuta autoa ja että apu oli silloin saatavissa, kun sitä

tarvittiin, siinähän oli selvä Jumalan johdatus ja ru-
kouksen kuuleminen. Jos tuo auto olisi tullut viisi se-

kuntia aikaisemmin, emme tiedä, kuinka olisi käynyt. Ja

ellei rumpusilta olisi ollut siinä ja peltoverajä avoinna,
molemmat kuin meitä varten, kuinka olisi mahtanut

käydä. - Me näimme tässä selvästi Jumalan johdatuk-
sen, ja kiitos nousi sydämestä saamastamme ihmeelli-
scsta avusta.

Lähes 50 vuotta kestäneen pappistoimeni aikana olen
toisinaan saanut kuunnella vanhojen kokeneiden kristit-

tyjcn kuvauksia elämänsä vaiheista. Heiltä riittää kerrot-
tavaa siltä, kuinka Jumala on yhä uudestaan kuullut ru-
koukset ja auttanut ajallisissa ja hengellisissä ahdistuk-
sissa, jolta on jokaisella heränneellä ja uskossaolevalla
ihmisellä. Toisinaan saa ihmeekseen kuulla vähän sa-

maan luokkaan kuuluvia kokemuksia kuin ne kaksi, joista

edellä olen kertonut. - Jos näitä rivejä lukee joku, jolla

juuri nyt on suuret ahdistuksensa, sanoisin sinulle: Vie
ne rukouksessa Herralle. On vielä tuleva aika, jolloin

kiitos nousee sydämestä senkin johdosta, että on ollut
ahdistuksia. Ja vain ahdistetulle kelpaa se ilmainen
armo, jonka Joulun Vapahtaja, Jeesus Kristus, on meille
hankkinut. Ken tästä armosta elää, hänelle Joulu on

siunattu rauhan juhla.
A. E. Sorsavirta

Jouluaaton rukous

Juhlan kynnyksellä

pyydän, Jumala,

Sinun taivaastasi

tosijoulua.

Hiljentyä anna

mielen kiireisen.

Päätä kiivas juoksu

arkiaskellen!

Levottomaan sieluun

rauhas vuodata!

Anna joulu löytää

Seimen lapsessa!

Hänessä vain yksin,

Herra, tiedän sen,

jouluilon parhaan
kokee ihminen.

Kun on kynltilöitten

aika syttyä,

sielussani myöskin

tähti sytytä!

Anna harhailevan

löytää seimeii tie,

joka elsiväiset

ikijouluun vie!

Kirsti Inkinen



Sisällys

Rauhallfsfa Joulua .......

Lapsi on meille syntynyt

Jouluna muistellaan ......

Jouiuao+on rukous

Ko+finpäin ka+seli|af

Ukko Konsin kovana

Hopeami+ali ........

Somero ja Vorsinais-Suomi . . . .

Kotikyläni paikannimiä .. . . .

Iitan elomävvuasefv virrajjuaksu&f .

Ihmisen unelmat

Someron murteen erikoisuuksia

Yllätys ..........

Kirje

Arvokkaimmat oikeudet .. . . .

Kun sain palkinnon

Kirkonmäel+5 ........

Velkakirja

Kuva-aukeamo

Risti lipun symboliikka

Maailmanrauhan mahdollisuudet . .

Itsenäisiä ihnmsiä? .......

Rakasta tänään

Tot+elevaisuuden toinen puoli . . .

Juokse tonttu

Joulurauha

Elettilnpä ennenkin

Kauppamiehiä ........

Sää- ja kalenterisananparsia Somerolta

Kotiseutuvirsi

Mauno Alanne

Martti Litovaara

A. E. Sorsavirta

Kirsti l n k i n en

A nti pas

Kaarlo Meri m a a

Frans Tuominen

Aulis O j a

Tuula Takala

Kaarina P o 11 a r i

Susanna

Riitta Keskinen

E. A.

Jukka

Seppo Mäkinen

Leena Salminen

Kyllikki Kujanpää

Kalevi O kk e r

Ritva L e m b e r g

Riitta Hl d e n

Anja Salomaa

Siis a nn a

Kirsti S iv e n

E. A.

Mari

Taimi Lukumies

Jalmari Maaniitty

Tapio Ho r i l a

W. Rantoja - U. Koivaara

Auto-Arvela Oy
TB-huoltoasema, myy autonrenkaita,

akkuja ja tar/ikkeita.

Suositellaan

puh. 45411

HYVÄÄ JOULUA

asiakkailleen toivottaa

KOTIKAMPAAMO
LILJA LAAKSO

puh. 45 487

KEINO NURMI

Maito-, liha- ja sekatavaraliike

puh. 45174

HYVÄÄ JOULUA
TOIVOTTAA

Someron
Osuusmeijeri

HYVÄÄ JOULUA ja

ONNEKASTA UUTTA VUOTTA

toivottaa

Kello- ja
Kihla-Aitta

K. Nyström, puh. 45 358
Maarjan alkanen aamuhalla se oikeem miästä tutistuttaa,.

HYVÄÄ JOULUA JA

ONNELLISTA UUTTA VUOFTA toivottaa

Härmän Kauppa
puh. 45404

HYVÄÄ JOULUA toivottaa

valtuutettu ASKO-myyjä

Someron
Huonekcaluliike

puh. 45 125

HYVÄÄ JOULUA ja
ONNELLISTA UUTTA VUOTTA

asiakkailleen toivottaa

Y. TIRRI
puh. 45353 ja 45273

HYVÄÄ JOULUA

TOIVOTTAA

Someron Peite
puh. 45 432



HYVÄÄ JOULUA
JA ONNELLISTA UUTTA VUOTTA

asiakkailleen toivottaa

Huoltoasema
EINO SALO Ky

GULF-huolto

HYVÄÄ JOULUA

asiakkailleen toivottaa

Lasten Asuste
Somero |a Salo

HYVÄÄ JOULUA TOIVOTTAA

Kukkukeskus

puh. 45 385 ja 45 293

T:mi J. M. TUOMINEN
PUH. 45182

Polkupyöriä, mopedeja, moottorisahoja,

ompelukoneita edullisesti.

Jaakona laittaa laiskakin ovek kiine.

Vesi- ju lämpöjohdet

JOROSELTA
puh. 45359

45450

SHELL-kaasuhuolto

ESSO-öljypoltin-
huolto

HYVÄÄ JOULUA

toivottaa

Someron Kivi
Om. Jouko Kangas - puh. 45 489

Ky. Somersähkö

T. Joronen

puh. 45 380, 45 450.

HYVÄÄ JOULUA TOIVOTTAA

SEKATAVARAKAUPPA

O. Lehti
Häntalä - puh. 43 676

SOMERON HUOLTO OY
puh. 45014, 45121

Ajanmukainen huolto- ja varaösapalvelu
Tuokaa autonne pikapesuun

ESSO-huolto

1967

TOIMITUS Unto Koiv a a ra

KUVITUS Markku Ko no l a

Heikki H ori l a



Lienee jotain samanlaista kaikessa entisessä ja nykyisessä, mutta tapa lähes-
tya joulua on varmasti paljon muuttunut.

Se verkkaisuu^ joka leimasi hakotukin viimeisen kumahduhen karjapihassa,
aatto päivien fiilvihämärän kiivetessä yli riukuaidan - se oli Joulun tuloa. Mutta
me tuskin enää <fdes muistamme sellaista joskus olleen, kun nyt saman suvun

muutaman polven jälkeiset vesat, vauhtiamme hillitsemättä törmäillen toisiim-
me riennämme kaupallisen kumun läpi.

Niin, minne?

Emme enää muista ajatella Joulua ja Rauhaa, kun se kaikesta ympärillämme
on hävitetty. Rämisevä musiikki kiihottaa rytmimme. Vauhtia^ enemmän uauh-
tia tai pois alta, on kuukausia aikaisemmin aloitetun nykyaikaisen jouluviikoh
funnuj. Valoa ja värejä, kumua ja helinää, sellaista mitä mummomme ei aavista-
nutkaan Hiljaa keinutuolissa hyräillessään:

"Pyhäaamun rauha
hi l jaa huokuilee
H äly mainen viihtyy,
taisto raukenee...

Kw kuitenkin ajan(whumvns väajäämättömosti jätteen tuo päiviemme koh-
datic främ suuren syntynwp<tivän - myös niilh Jotka eivät sitä tunnustet - voi'
nemme oman sisäisen iervfytemmf hyväksi pyrkiä Jouluna rauhoittamaan it-
semme ja siten koko yhteisen ympäristömme. Se on ollut entisaikojen joulun-
vieton salaisuus ja siihen paneutuen - vaikka kerran vuodessa - autamme pait-
si hermopinkoa itseämme myös sairasta maailmaamme, joka hartaan toiveemme
mukaan edes näin J oulun-Rauhan vallitessa, voisi jälleen kerran yhtyä kanssam-
me hyräilyyn:

H e r r a, juhiamieli
s y d am il. m m e luo,
aiihdytys ja RA U HA
sieluillemme su o.

Rauhan tavoittelu vaatii uskallusta ja uskollisuutta. Niitä meillä vietä on, ja
siksi voimme luottavasti toivottaa kaikille lehtemme lukijaperheille

RAUHALLISTA JOULUA.
Mauno Alanne

Teille

kiitoksemme Somero-Seuran saamasta tuesta tämän

Someron Joulun julkaisemisessa

Somero-Seura

Kansikuvassa Eero Hiirosen näkemys Kerkolan aukeilta.

yhdessä
enemmän

LIITY -JÄSENEKSI
E-osuuskauppaliike merkitsee kuluttajalle ja myös tuottajalle tänään
enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Osuuskauppaliikkeen aloittaman
Kututtajaln suojelun, -neuvonnan ja -valistuksen arvo on vasta viime
vuosina oivallettu yleisesti. Tulevaisuudessakin vain asiakkaiden
omistama liike on kyliin vahva valvomaan heidän oikeuksiaan - ol-
keutta turvallisuuteen, tietoon ja valintaan.

JÄSENENÄ SAAT ENEMMÄN
UVy IIhlmmträ myymll»««lmm« )««en«k«l. Ptl-t ». im8m»»tl oflllfktl
leikittä ja-nedulatamme:

»ett vlkuttf oiuirlllkkBMl toimintaan
»Ml menlpuollun vllkkolihden Mi-Kulutfjat
nlt ottlllilut monlpuollfn kur-ltolmtntaln
lapMtl volvt oulllttu* Itlrltolmlnttan

veli e-IIItlu* tuolfldtn kthlltlmlfn |« laadun vlvontttn
»olt ottaa moni» tivarolla . ritUln . dullliln )«««nal«nnu«hlnnoln
pHft oulllfktl yll)Mm»n jakoon
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