
kaupunkilaisten suosima kokoontumlspaikka. Ja Jos
vieraspaikkakuntalainen ohikulkumatkallaan poik-
kesi sisälle, niin aina toki tilaa yhdelle löytyi. Etenkin
talvisin oli mukava poiketa totossa roihuavan pystyval-
kean äärelle Ja arvailla mahtoikohan mustanpu-
huvassa kahvipannussa olla vieraalle tarjottavaa. Ja
olihan sitä, ainakin silloin kun vieraan taskusta pil-
kisteli pullo tai vartin kanisteri.

Ajankuluksi selailtiin usein neljän kuninkaan kir-
JBjaJa pitkämatkanen Joutui usein maksamaan huvive-

roa.

Vuoden vaihtuivat ja talokin vahtoi välillä omis-
tajaansa. Eräänä heinäkuun päivänä v. -42 oli ra-
kennuksen ympärille kerääntynyt ennennäkemätön
kansanpaljous. Oli kuulutettu avisjooni eli huuto.
kauppa. Tuosta päivästä kehittyi eräs kaupungin his-
torian huomattavimmista.

Täytyy kuitenkin mainita, että tapahtuneessa voi-
mien mlttclössä naapuripitäjän kauppias osoittauti
vahvimmaksija talo siirtyi hänen omistukseensa.

AVISJOONI
Kautta aikojen ovat huutokauppatilaisuudet naut-

tineet kansamme keskuudessa suurta suosiota. Etenk-

in maaseudulla, jossa ei ole useinkaan ollut tarjolla
huvitusta ja sopivaa kokoontumisen aihetta, on huu-
tokauppa aina ollut tervehillut tilaisuus. Sankoin jou-
koin ovat kansalaiset noudattaneet kehoitusta, joko ai-
keissa täydentää maallista kapitaaliaan tai muuten
vain uteliaisuuttaan tyydyttämään. Jälkimmäisten
joukko lie aina ollut lukuisampi.

Joutuipa tällaisen kansainvaelluksen kohteeksi Han-
sun kaupunkikin. Eleltiin ankeita aikoja, tavarasta oli
puute ja kaupungin tavaratalo toimi puutteen sanele-
missä oloissa.

Mutta huutokauppa tarjosi tavaraa, ei pelattu os-
tokorteilla eikä laskeskeltu kansanhuollon jakelemia
pisteitä. Kysyttiin vain rohkeata mieltä ja paperia jota
köyhäkansa kutsuu rahaksi.

>-i S

Vaikka paikalta puuttuivat niin nakkibauppias kuin
kanankoipea käristelrvä grillimestarikln, tarvittiin to-
ki juomia Joka Janoon, kesäaja.s.sa kun elettiin. Tark-
kavainuinen liikemies olikin ryhtynyt asiankuuluviin
valmisteluihin ja perustanut jabelupisteen sopivan kä-
velymatkan päähän kaupunkia ympäröivän metsän
suojaan. Kuusikossa tapahtuva kaupankäynti täy-
densi sopivasti itse huutokauppatouhua. Mitä enem-
man käytiin kauppaa laitakaupungin kätkössä, sitä
vilkkaammaksi muuttui touhu avisjoonipaikalla. Päi-
van kuluessa oli jakelupislettä siirrettävä lähemmäksi
kaupunkia koska asiakkaat alkoivat valitella matkan

pituutta. Kuntolenkkeily kun oli vielä tuntematonta Ja
monen kunto alkoi pettää.

Mutta keskikaupungilia voitiin reteestl Ja ilmassa
leijui suuren urheilujuhlan tuntu. Ei ollut joukossa
montaa köyhyyttä potevaa Ja kivut sekä kolotuksetkin
olivat unohtuneet kotiin.
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Väen puristuksessa heilui meklari kuin heinäpellolla
ja kansa huusi senkuin ääntä riitti. Miesväen tutkiessa
myytävän hevosen hammasriviäja nostellessa sen hän-
tää Ja jalkoja touhusivat vaimoihmiset navetan puolel-
la kopeloiden Mansikkien maitosuonia tai laskien sar-

vissa olevia vuosirenkaita. Kaikille riitti touhua ja ka-
säärin potti kasvoi.

Mitä pitemmälle kaupanteossa päästiin, sitä pa-
remmalta alkoi kaupattavaksi koottu tavara ostajien
silmissä näyttää.

Jos oli tarjolla vanhuuttaan valittava reki tai rattaat,
kesähelteessä raristunut lihatiinu taikka poikkivar-
tinen lapio niin aina löytyi sille uusi ja onnellinen omis-
taja.

Mutta kaikki loppuu aikanaan. Päivää oli vielä mel-
koisesti Jäljellä kun meklari kolautti vasarallaan tii-
meisen lyönnin ja avisjooni oli loppuun viety. Akkavä-
ki aikoi hakeutua kotimatkalle, joku onnellinen leh-
mää perässään kiskoen, useimmat ilman.

Miesväen mielestä oli touhu päässyt loppumaan tur-
hän aikaisin. Olihan päivää jäljellä eikä kenelläkään
tuntunut olevan erikoisempaa kiirettä. Jotain vielä eh-
tisi sopivasti touhuamaan. Vähitellen joukko kui-
lenkin alkoi hajaantua, mutta ne joiden mielestä ko-
tiinlähto tuntui ennenaikaiselta kokoontuivat torin
vastakkaisella puolella olevan korttelin piiriin.

Voimaa tuntui olevan kaikilla runsaasti, johonkin se
olisi purettava. Huutokaupan aikana alkaneet eri-
mielisyydet alkoivat kasvaa ja voimistua, hampaanko-
lossa pysytellyt vanha asia ryntäsi esiin ja nostatti luon-
toa. Ei kestänyt kanaakaan kun tappelu riistäytyi vai-
loilleen.

Varsinaista rintamaa ei siinä kiireessä ehditty muo-
dostamaan ja joukossa esiintyi ilmeistä harjoituksen ja
kurin puutetta.

Ei ollut kovin tarkkaa ketä vastaan tappeli, pääasia
oli että melua ja rähinää irtosi.

Aseistuskin oli melko kirjava: jos oli muutamien
käytössä tuliase, oli toisten turvauduttava pelkkiin
nyrkkeihin ellei käteen jääneestä huutokauppatavaras-
ta ollut aseeksi.

Lienee jostain kautta kantautunut virkavallan kor-
viin tieto kaupungissa käytävästä taistelusta, koska se
yllättäen liittyi joukkoon. Reippaasti alkanut voimain-
koitos sai pikaisen lopun ja kotimatka alkoi tuntua
ajankohtaiselta. Virkavallan toimesta jaettiin taiste-
lussa parhaiten kunnostautuneille diplomit, väitetään-
pä saajien joukkoon sekaantuneen sellaisiakin, jotka
eivät olleet läsnä koko taistelualueella. Mutta varma

on aina varmaa.

Vielä seuraavana aamuna oli kaupungin kaduilla ta-
vallista enemmän liikettä. Oli sellaisia, Jotka haeskeli-
vat edellispäivän ostoksiaan, monelle esiintyi epäsel-
vyyttä siitä mitä oli tullut huudettua.

Taistelualueellakin näkyi liikettä, siellä haeskeltlin
tappeluaikana kadonnutta omaisuutta. Joku siellä etsi
silmäiasejaan, toinen lakkiaanja kolmas ties mitä.

Pitkä liuta vuosia on ehtinyt vieriä edelläkerrotun
jälkeen, mutta yhä vieläkin kerrotaan muistoja kau-
pungin avisjoonipäJvästä.

Jonkin aikaa vallitsi autioksi jääneen talon tienoolla
hiljaisclo, kunnes kaupungin Ja lähikylien nuoriso oi-
Taisi tilasuutensa koittaneen. Noina vaikeina alkoina
oli kaikenlaisten tanssitilaisuuksien järjestäminen kiel-
lettyä Ja luvatonta Jotenka tanssinälkää potevan nuo-
rison oli pantava hilut pustyyn ilman lupaa Ja oma-a-
loilteisestl. Enempiä siekallematta Ja lupia kysele-
matta otettiin autiona seisovan talon tilat käyttöön 11-
töinä joina nuorisolle kaikui tanssiinkutsu.

Näiltä iUoilta muistoksi rakennus sai kul.sumanimen
Hansiin Seurahuone. Vaikka vleisiiniencstys olikin
Seurahuoneella hyvin riittävä, supistui sen suojissa toi-
minut viihdetoiminta melko lyhyeeseen aikaan. Kaik-
kein repäisevimmiksi muodostuivat loppujen lopuksi
Seurahuoneen päättajäistanssit.

SEURAHUONEEN VIIMEINEN TANGO
Elettiin vuoden -45 varhaiskevättä. Takanapäin oli-

vat sodan ankarat ajat ja kansa alkoi totutella rauhan-
omaiseen rinnakkalseloon. Miesten palattua sotasavo-
taita alkoi elämä kaupungissa vilkastua. Kansa kaipa-
si huvitusta ja Seurahuoneen kaksipuoliset ovet avau-
tulvat yleisölle kerta toisensa jälkeen. Tieto hilujenjär-
jestämisestä saatettiin kansan tietoon erikoisella ja hy-
vin toimivalla ilmoituksella.

Hyvissäajoin, tavallisesti ennen puoltapäivää, il.
mestyi Seurahuoneen nurkalla sojottavaan aidansei-
pääseen karvalakki kertomaan lähestyvistä karnevaa-
teistä. Viesti kiersi suusta suuhun eikä karvareuhka
koskaan epäonnistunut sille uskotussa tehtävässä.
Musiikkipuolesta vastasi useimmiten uuninreunustalla
pihisevä rammari jonka veiviä koneenkäylläjii ahkeni-
si pyöritteli, vaihtaen välillä Emman sen takapuolella
olevaan Villiruusuun.

Keskenkaiken katkennut soittokoneen vieteri el
suinkaan menoa häirinnyt, levyn pyöritys jatkui etu-
sormen voimalla ja tanssijoiden vauhti riippui pyörittä-
jan sorminäppäryydestä.

Milloin soittokone sattui olemaan epävireessä tai
muuten estettynä, silloin huolehti rytmistä huuliharp.
puunsa huohottava pelimanni, Joka silmät kiiluen hoi-
teli virkaansa uuninloukosta käsin.

Huhtikuun kallistuessa lopuilleen levisi kaupunki-
loisten keskuuteen tieto, joka kertoi Seurahuoneen
vaihtaneen jälleen omistajaa. Se tiesi niin lupaavasti
alkaneen huvitoimen päällymislä. Mutta yhdet kun-
non juhlat vielä päätettiin järjestää, tuli mitä tuli. Ja
kun toimeen tartutaan niin jälkeä syntyy.

Nyt haettiin läheiseltä maaseudulta muusikon-
uraansa lupaavasti aloitteleva hanurisi] Ja hänelle tar-
pee Uinen apumies.
Lakin hoitama ilmoittelu onnistui jälleen kiitettä-

väliä tavalla ja illan sopivasti hämärtyessä oli Seu-
rahuoneen suojiin Ja sen pihapiiriin kerääntynyt vie-
raita läheltä Ja kaukaa.Tanssii voitiin alkaa. Se osa
yleisöstä joka ei sopinut ahtautumaan parinkvmmcncn
neliön kokoiselle tanssilattialle odotteli vuoroaan etei-
sen hämärässä tai pihalla, kuka mitäkin touhuten.

Kuka maisteli evääksi otettuja vinokkeita, kuka
nuorta lempeä kevätyön hämyssä.

Mutta sisällä tanssittiin katossa heilahtelevan myrs-

29



kylyhdyn valossa. Väliajalla kierteli seipää»nokasta
vapautettu karvalakki, Joka nyt hoiteli kolehtihaavin
virkaa, kooten palkkarahoja pelimannien tilipussiin.

Permannolle kerääntyneestä sannasta kohosi po-
lypilvi kohti kattoa puupohjaisten tanssikenkien jau-
haessa oksaisia permantopalkkeja. Kun ilma alkoi
muuttua liian vahvaksi lisättiin ilmastointia huitaise-
maila muutama akkunaruutu alas, aina sitämukaa
kun tarvetta esiintyi.

Puolenyön jälkeen atkoi tanssivien liikunnassa il-
metä selviä väsymisenoureita, joten tarkkasilmäinen
järjestyksenvalvoja katsoi aiheelliseksi lausua lopetta-
jaissanat.

- Se on nyt aksiooni loppu, tuli totuttuun tapaan ja
sanojen päätteeksi kajahti terävästi paukahtava piste.

Vielä kerran kajahtivat Syyspihlajan sävelet Jonka
jälkeen kukin alkoi vaellukssensa kohti kultaista ko-
toa.

Seurahuoneen tanssit olivat päättyneet Ja sen kur-
kihirren alla oli soinut viimeinen tango.

Aamun valjetessa seisoi rakennus tyhjänä ja hyl-

jättynä nousevan auringonsäteiden osuessa siihen ai-
nokalsecn akkunanruutuun, joka oli selvinnyt ehjänä
yli yön.

Korjausten ja paikkailujen Jälkeen Seurahuone pal-
veli asuntona pari vuotta, kunnes jälleen jäi kyl-
milleen. Näytti sitä kuin se olisi vaipunut syvään ma-
sennustUaan odottaen lopullista tuomitaan.

Vielä sittenkin löytyi eräs joka oli kiinnostunut hy-
lätyn kohtalosta. Hän oli suuri taiteen ystävä ja ihailija
jonka mielessä kyti halu rakentaa omatoimisesti tai-
teelle omistettu rakennus. Vielä kerran vaihtoi ra-
kcnnus omistajaa, nyt poissiirrettäväksi ja entisen Seu-
rahuoneen tulevaisuus näytti vähintään ruusuiselta.
Kaupungin korkeimmalle paikalle, josta on kaunis nä-
köala Painionjärvelle, ehti kohota ainoastaan alin hir-
sikerta ennen rakentajan väsymistä. Rakennuksesta
on nyt jäljellä vain kasa lahonneita hlrrenjätteitä joi-
den välistä nuoret koivut kasvavat imien juuristollaan
kasvuvoimaa, jota paljon kokenut Seurahuone viimei"
senä palvelunaan luovuttaa kaupungin karuun maape-
r aan.

Piisaminliha
somerniemeläisittäin

KaiLinnilä

Olen kirjoittanut joulun kirjamarkkinoille kummal-
lisen keittokirjan. Pihalla kasvaa lammaskaali, joka
pyrkii olemaan tienvutta osittaiseen omavaraistalou-
teen sekä perhiteinen keittokirja.

Viime alkoina ihmiset ovat yhä enemmän kiinnostu-
neita ruoanlaitosta, kotipiirissä puuhailusta, puutar.
hän hoidosta ja keräilystä, marjojen ja sienten saalis-
taiksesta. Tämän uuden kulutustottumuksen takia

markkinoille on tulvinut summattomasti keitto-, puu-
tarha- ja keräilykirjallisuutta. Useat keittokirjat ovat
valtavan vieras periUsiä ja prameita. Tavalluien koti-
ruoka, vanhan ajan totutut sapuskat ovat unohtuneet.
Usein kotiruoan tarveaineet löytyvät ihan kotinurkilta,
puutarhasta, metsästäjä vainioilta.

Luin taannoin yhdysvaltalaisen Jeanne Voltzin, usci-
den sikäläisten pitäjänlehtien kuten Los Angeles Time-
sin keittiöpakinoitsijan, kirjan Natural Foods
Cookbook -Luonnollisen ruoan keittokirja. Kirjan kä-
teensä kaapannut kuten rva Voitakin kysyy aiheellises-
ti: mitä hemmettiä sitten on epäluonnollinen ruoka?
Jenkeissä hommat ovat kehittyneet täydelliseen luon-
nottomuuteen. AIkuperäistuotteita ei ole enää kau-
pan. Kuulussa appelsiinipitäjässa Califomiassa myy-

dään juissia, joka koostuu citrusesanssista, haposta,
elintarvikeväristä, synteettisestä C- ja E-vitamiinista
sekä tietysti sokerista ja vedestä.

Meillä edistys ei ole vielä edistynyt täydellisesti pus-
sikeiton, liemikuutlon, säilykepurkin ja muun keinote-
on varaan. Elintamkeliikkeet myyvät ihastuttavassa
määrin tuoretavuaa, ja me itsekin koemme käydä
metsällä ja kalalla, puurtaa kasvavan maan parissa ja
kasvattaa kotieläimiä.

Keittokirjan kujolttajan on tietysti kokeiltava kaik-
kea. Uusia reseptejä syntyy hyvin harvoin. Moni ei tule
ajateleeksi, että sanoma- ja aikakauslehtien runsaat
ruokaohjeet ovat yleensä kopioita keittokirjoista. Ruo-
katoimittajat esittelevät päivittäiset, viikottaiset tai
kuukausittaiset ohjeensa vain perheen emännän tai
isännän muistin virkistykseksi.

Pihalla kasvaa lanunaskaali -kirjaani varten tutkis-
kelin keittokirjojen klassikoita, lisäsin vanhoihin yksi-
toikkoisiin kansallisruokiin mausteita ja vihanneksia.
Niitähän ei ole esimerkiksi hämäläissapuskoissa. Mut-
ta uutta oli kokeiltava jotta lukija ja kokija saisi uusia,
halpoja elämyksiä.

M

Hansu, muistojen kaupunki
Werneri

KAUPUNGIN
SYNTYJÄ
KEHITYS

Lounals-Hämeen lounaislmpaan kulmaan, sinne
missä havumetsää kasvava kangasmaasto kohoaa sa-
takunta metriä merenpinnan yläpuolelle muodostaen
vedenjakajan, on aikojen kuluessa muodostunut yksi
maamme tuhansista kylistä. Ei ole tarkkaa tietoa siitä
mistä päin lienee kylän ensimmäiset asujat saapuneet,
historiantutkijat kun viittovat joka Umansuuntaan. Se
ainakin on varmaa että paikalle saapuneen eränkä-
vyän takkuiscn hiuskuontalon sisällä lepättä viisauden-
liekki joka sai hänet tekemään päätöksensä: tässä on
minulle elintUaa, tähän minä majani rakennan.

Eikä ihme sillä olihan ympärillä laajat metsät riis-
tanpyyntiin, monet lähekkäin olevat järvet tarjosivat
kalaa ja maaperä osoittautui oivalliseksi kaskimaaksi.
Syntyi kiinteää asutusta joka vähitellen lisääntyi ja laa-
jeni, saunat ja navetat kohosivat omille paikoilleen,
muodostui kylä jota nykyisin kutsutaan Keltläisten ky -
läksi.

Kylä kasvoi ja vaurastui, tarvittiin erilaisia työn-
tekijöitä. Kuka tarvitsi rakennusmiehiä, kuka kiven-
hakkaajaa, suutaria, salulamaakaria, räätäliä jne.
Nämä erilaisten ammattienharjoittajat valitsivat
asuinpaikkansa kylää sivuavan tien tuntumasta.

Tuvan ja kamarin käsittäviä asuntoja kohosi toinen
toisensa viereen hiekkaiseen mäenreunaan. Ase-

makaava kehittyi Itsestään ilman suurempia vaikeuk-
siä ja näin muodostui Hansun kaupunki.

Mistä lie »kaupunki» nimensä saanut, sitä ei kukaan
osaa varmuudella sanoa. Joku epäilee nimen juon-
tuvan keskiaikaisista hansakaupungeista, toinen ker-
too ohikuikyan heittäneen pilamielessä tuon nimen ja
joku arvelee kylässä majailleen miehen jättäneen ni-
mensä kylälle. Olipa nimen syntyhistoria mikä ta-
hansa, on kaupungin nimi levinnyt melko laajalti kan-
san tietoisuuteen.

Kaupungin kukoistus ajoittuu vuosisatamme al-
kupuolelle, jonnekin -20 ja -30 luvuille. Noina vuo-
sikymmeninä oli kaupungin elämä vilkasta ja värikäs-
ta. Lähikylissä oli runsaasti väkeä ja Hansun kau-
pungista kehittyi yhteinen kokoontumis-ja ajanvietto-
paikka. Olihan noma aikoina kiire ja hätäinen elä-
mänmeno tuntematonta ja aikaa riitti yhteisiin Ulan-
istujaisiin. Juttu luisti iltapuhteina savupilvien kes-
keliä, uutisia vaihdettiin ja monta kahvipannua tyh-
jeni illan mittaan tuvassa jos toisessakin. Talvisaikaan
saattoi aamuinen ohikulkija tehdä omat arviointinsa
vieraiden määrästä, mikäli ei yöllinen pyry ehtinyt jäl-
kiä peittämään.

Noissa illanistujaisissa sattui monta hupaisaa ta-
pausta Joista kaupungin varttuneempi väkt vieläkin
kertoilee, salvathan mm* kaupungin kadut nimensä
noina alkoina.

Kaupungin keskustassa sijaitsevan aukean, eli Lais-
kainkedon kulmasta alkava Koulukatu suuntautuu

luoteeseen ohittaen valistuspalatsin* Kauppakatua pit-
kin pääsee kaupungui itäpuoliselle maaseudulle ja
Kirkkokatu mutkittelee Yliopistomäen ohitettuaan
kohti Kellokulmaaja suurta viertotietä. Nimistössä vi-
lahtava Filistealaisten kuja viitannee sen aikaiseen tu-
ristien vierailuun.

Huomattava käänne kaupungin elämänrytmissä ta-
pahtui ankeina sotavuosina, mikä onkin varsin ym-
märrettävää. Kotiinpalaavien joukko oli pahasti har-
ventunut eikä lähikylistäkään enää saapunut apu-
voimia kuten ennen. Tosin nuorempi sukupolvi yritti
jonkun aikaa pitää yllä vanhoja perinteitä, mutta vä-
hltellen alkoi kaupunki taipua hiljaiselonn. Monet
muuttivat pois makean leivän toivossa mutta osa heistä
palasi takaisin todettuaan -30 luvulla kaupungissa
vaikuttaneen riiminikkarin olleen oikeassa.

»Hansu on pieni kaupunki
paikalla ihanalla,
lieneekö paikkaa vilhtyisämpää
taivaan kannen alla.»

SEURAHUONEEN HISTORIAA
Kaupungin keskustassa, siinä missä Pyykkiirikuja

eroaa Kouluhadusta, syaitsi . likoinaan rakennus, joka
varsin olennaisesti liittyi sen aikaiseen kaupunki-
kuvaan ja oli monien tapahhunien keskipisteenä. Ko-
ko korttelin käsittävälle kulmatontille oli joskus vuo-
sisatamme alussa rakennettu pirtin ja vähäläntäsen
kamarin käsittävä hirsinen rakennelma. Vanhan
muistitiedon mukaan rakennus tehtiin kovalla kiireel-
Ia, koska siihen tarvittavat rakennusaineet kaadettiin
ja ajettiin rakennuspaikalle helteisenä kesäaikana.

Valmistunut rakennus edusti tyyliltään silloista
torpparin asuntoa, johon tarkoitukseen se oli ra-
kennettukin. Pihan kautta ojentavan tien toisella puo-
Ien oli navettarakennus. Moneen kertaan lisättynä oli
sille lopulta venähtänyt pituutta niin kunnioitettava
määrä että sitä joskus verrattiin sekajunaan. Pihan
Pyykkärinkujan puoleisella sivulla oli kivistä rakennet-
tu kaivo jota kutsuttiin Jaakobin lähteeksi. Runsasve-
tisenä se tarjosi antimiaan koko kaupungin käytettä-
vaksi, eikä varsinaisen kaupungin alueella lie muuta
vedenottamoa ollutkaan. Rakennuksen sijainnilla lie
ollut oma osuutensa siihen, että pirtistä muodostui
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Mies ja hevonen. Heikki Jalonen ja »Lahja».

Hevosensa Heikki ruokki kotoisin eväin - oli omat

heinät kaurat ja apeaineet, eikä hän - kertomansa
mukaan - koskaan nuukaillut syöttää hevoselleen ko-
tona leivottua ruisleipää - samaa, mitä itsekin söi.

»Kyökki» oli Annan valtakuntaa. Siellä hän leipoi
ruisleivät vartaisiin kuivumaan, hoiteli kotiaskareet ja
lapset, ompeli kaikki vaatteet koko perheelle. Anna oli
ollut nuorena palveluksessa apteekissa ja pappilassa.
Hän oli kätevä käsitöissä, taitava ruoanlaittaja sekä pl-
ti »jämptin huushollin.»

Vahva maahenkisyys innoitti Heikkiä raivaamaan
kauniin ja tuottavan puutarhan* Sen runsaasta sadosta
nautittiin kaiken syksyä ja talven tarpeiksi säilöttiin
paljon maljoja ja omenia. Aikoinaan Heikki kokeili
omenapuiden jalostusta. Muutamissa puissa kasvoi
sitten aikanaan useammanlaisia omenoita. Lapset oli-
vat mielellään mokana isän harrastuksissa. Kaikilla

oli oma herhopalsta, jota hoitelivat itse kukin. Pienes-
ta pitäen opetettiin osallistumaan kaikkiin kodin aska-
reisiin.

Soini Jalonen - Jalosten kolmesta lapsesta nuorin

- on syntynyt Iässä talossa ja asunut siinä kolme vuo-
sikymmentä. Äiti on kertonut, että kun maanantaiaa-
muna sahan pilli huusi kello seitsemältä, niin poikakin
huusi. Kätilö Kunelius oli asialla -ja muisti aina van-
hanakin miehen nähdessään kysyä: »Mistäs se minun
poikani?»

»Lapsuudessani ei Heikintien varrella ollut muita ta-
loja, » toteaa Soini Jalonen. »Maantieltä katsottuna oli
tien vasemmalla puolen Hannilan pellot, oikealla puo-
Ien ensin Jalosen, sitten Katajan. Pärnämäessä tien
päässä on vielä Katajan talo.»

Heikkihän oli tietenkin ensin tehnyt tien maantieltä
tontilleen. Siitä sitä jatkettiin pellolle mentävänä. Vä-
hitellen tämä peltotie muovautui naapurien väliseksi
kulkuväyläksi ja siitä Heikintien nimi ja käyttö yleistyi.

Sitten aikanaan putkahti tien varteen omakotitalo
silloin, toinen tällöin, nykyisin niitä on jo melko vieri
vieressä.

Maisemaan muuttunut.

Heikki Jalosen talo - ensimmäisenä rakennettu on

nyt ensimmäisenä purettu.

*

Heikki Jalosen talo, joka kesällä 1977 purettiin.
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Kaikkea on sitten kokeiltu. Johtajaa pettaja on nuo-
rena miehenä pyydystänyt piisameja, ja hänen poikan-
sa ovat jatkaneet jaloa harrastusta. Johtajaopettaja sa-
noi, että kanadalaiset kuuluvat syövän piisaminlihaa
herkkuna. Tarkistin asian tietosanakujasta, ja näin
on. Sovittiin ettäjohtajaopettaja pakastaa seuraavasta
saaliista muutaman koiven. Sitten me pojat kokeilem-
me.

Tein koiville ravakan marinointiliemen, etikkaa,
vettä, kokonaisia pippureita, sipulinlohkoja, laakerin-
lehteä, timjamia, katajanmarjoja ja tietenkin suolaa.

Tietosanakirja ja piisaminnylkijät tietävät, että
otuksessa on voimakkaan parfymoitu tuoksu. Voima-
kas mausteliemi, marinadi on ennenkin tainnuttanut
liiallista riistan makua.

Kahdeksan piisaminkoipea Iikasi kuistilla viiden
päivän ajan. Kierittelin niitä kerran pari päivässä, jot-
ta maut tunkeutuisivat söpoön lihaan.

Suurena Kulinaarisena Iltapäivänä leivitin koivet
kaikkien keittiötaiteen sääntöjen mukaan: liha pyöri-
tetaän ensin vehnäjauhoissa, sitten sivellään munaval-
kuaisella ja lopuksi kieritellään maustetuissa korppu-
jauhoissa. Voin annetaan ruskistua pannussa ja liha
paistetaan kullanruskeaksi molemmin puolin.

Johtajaopettajalla on eräänlainen krooninen nuha,
hän ei tunne tuoksuja. Suurena Kuiinaarisena IItapäi-
vana olin sairastunut huomaamattani Oluissaan, nenä
oli tukossa, kuumettakin taisi olla. Tukkoisten tifh.vci-

den takia kaikki ruokaan liittyvät havainnot olivat nä-
koon perustuvia.

Meillä oli lautasilla salaatteja Ivrnihilloa. mutta
pääasiassa puuhailimme piisaminlihan kimpussa.
Söimme kumpainenkin 3 koipea. Tarjosimme loppuja
herkuista Korpikirjailijalle, Joka oli Jo aikaa sitten hai.
pännvl keittiöstä. Kalpean eteerisenä hän ryhtyi tarjot-
tuun herkkuun ja sanoi:

- Okei, mutta haju on kamala.
Johtajaopettaja oli autolla enkä voinut tarjota ryyp-

pia. Kotona hän oli ottanut tuikun, mutta vielä seu-
raavana aamuna oli suuhun noussut outojen kaasujen
maku. Minäkin join pitkän kulauksen paluviinaa,
mutta p.irfvmoitujälkimaku ei ottanut lähteäkseen.

- Kehuvat myös variksen lihaa, sanoin kun vaih-
doimme ajatuksia puhelimessa.

Kaikilla ei ole mahdollisuutta hankkia kotiinsa pii-
saminlihaa. Jos joku haluaa kokeilla tätä herkkua,
voi hankkia vaikkapa nauilanrinl.i.i tai jotakin muu-
ta huokeaa lihaa. Mausteliemeen on syytä lisätä pullol.
linen partavettä. Uskon että lopullinen tulos muistui.
taa pettämättömästi alkuperäistä piisaminlihaa.

Piisamin jäljiltä paistinpannu on pestävä saippualla,
pannu on rasvattava ja poltettava uudelleen.

Plisaminlihan syönti vaatii nähtävästi totuttelua.
Tässä vaiheessa, keittokirjallisuuden esikoisessani en
kuitenkaan tohtuiut vielä suositella Pilsamia a la So-
merniemi.

^
*
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Vanhan ajan maalaisjoulu
Kaari Utrio

Kaikki oli kuin Rudolf Koivun sadussa.
Hamäränslninen taivas, pehmeät valkoiset hanget,

lumipeitteinen metsä. Kauralyhteessä muutama pu-
natulkku, Untulaudalla tiaisten tohina, hankien kes-
keliä pieni talo ja talon ikkunoista loisti himmeään
jouluaattoon lämpöinen valo.
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Mies edellä kirves olalla, minä perässä bohnen pe-
Dinkulman huopatöppösissä puursimme halki nietos-
ten hakemaan joulukuusta, joka oli vaImUksi ajateltu
jo varhain syksyllä, silloin kun maallemuuttajien har-
täydellä päätimme nauttia ensimmäisestä vanhan-
aikaisesta maalaisjoulusta.

1920-luvulla Heikki Jalonen kaivoi »lapjolla» ojat
kauppias Lauri Suutelan omistamalla maalla, Suorat
ja komeat. Omistaja kävi paikalla ihastellen Heikin
notä: »Sää oot niin hyvät ojat tehny, että mää uskallan
.ulle myydä nät pellot!» Kauppa syntyi. Ja niin Heikki
ja hänen vaimonsa Anna rupesivat uutterasti hankkiu-
tumaan tälle paikalle.

Talon rakennuspuut ostettiin Pajulan Kotvesta.
Heikki kaatoi puut Ja ajoi hevosellaan rungot, jotka
veistettiin rakennuspaikalla.

Talo valmistui v. 1925 - aluksi alakerran huoneet,
myöhemmin kaksi vinttihuonetta. Talo oli hyvin ra-
kennettu, lämmin ja tilava. Asuinrakennuksessa
.kyökki. oli suurin huone. Siellä väki pääasiassa oles-
keli suoritellen askareitaan.

Myöhemmin rakennettiin ulkorakennus. Sen tien
puoleinen osa, lautaseinäinen vaja oli karjanruoan va-
raatona. Siellä säilytettiin myös hevosajopelil ja val-
jaat. Rakennuksen toisessa päässä oli talli ja navetta ja
mitten yläpuolella kanala. »Kanat olivat näin sitä »toi-
sen kerroksen väkeä. » Tämä rakennus purettiin v.
1960. Navetan jatkona olleessa kanalassa Heikki hoite-
U siihen aikaan melkoisen suurtakin kanakatrasta van-
huulensa päivillä, kun jo muu karja oli pois. Eihän sitä

Heikki Jalonen

ja Heikintie
Marjatta Jalonen

voinut jouten olla mies, joka koko elämänsä oli tottu-
nut käsillään töitä tekemään. Kanojen hoitaminen an-
toi vanhan miehen elämään paljon mielenkiintoa, mcl-
koisesti puuhaa ja jonkin verran ansiota.

Viime kesänä purettiin viimeinen ulkorakennus:
sauna ja puulliteri, ja syksyllä asuinrakennus uuden ri-
vitalon tieltä.

Joskus 30-luvun alkupuolella Heikki haarasi silta-
töissä. Maantien varressa olleen ojan yli johtaneen
puusUlan hän poisti ja teki sen paikalle oikein nunpu-
sillan. Kauppias August MaJenius pasteeraili maan-
tiellä ja pysähtyi arvioimaan Heikin hommia: »Jaha,
Helkinkatu on saanut uuden sillankin!». Näin olijoen-

suunkylä saanut ensimmäisen kadumuemenkin sen
uuden rumpusillan ohella! Tämä kauppias Maleniuk-
sen näpäkkä oivallus kadun nimeksi alkoi heti viihtyä.
Katu Somerolla! Ylevän tunfaiista! - Mutta virtakin

muovaa oman uomansa. Ehkä samaan tapaan tunnus-
telien lausuttiin hymyä huulessa tämmöistä outoa aja-
tusta* Paljon käytettiin myös niiniä: Heikinkuja, Hel-
kintle, kaikki oikeastaan yhtä tunnettuja ja samaa tie-
ta tarkoittaen. Ajanmukaiseen kuntoon saatetulla va-
loisalla ja somerolaisittan avaralla Heiki ntie l -
] ä oli ilo kulkea aina - nyt astellaan koulutiellä! Ja
Koulutietä! (Nimenmuutos vireille ehdottaa toimitus)*

Heikki Jalonen oli sydämellinen, luonnon- ja eläin-
rakas ihminen. Maanviljelys oli hänelle mielihommaa:
Pellot kasvoivat aina ja niitä hoideltiin hyvin. Mutta
maata oli liian vähän, piti hankkia lisäanslota.

HeikUlä oli aina hyvä hevonen. Hevonen oli työtove-
ri, kun yhdessä ajettiin rahtitavaraa Jokioisten asemal-
ta Joensuun kauppoihin ja apteekkiin. Ankaria olivat
kuormat, jolta orhi Rallikin veti, mutta sitä et silti mil-
loinkaan kuormitettu liikaa. Sen kiiltävä karva Ja ter-
hakka olemus kertoili hyvinvoinnista - miehen ja hä-
nen hevosensa yhteisymmärryksestä.

20-luvulla automoblUit yleistyivät, hevonen jäi toi-
seksi. Mutta kun siihen aikaan talvisin ei lainkaan au-

rattu teitä Ja lunta hili paljon, kuinkas kävi automobii-
Iin. Silloin taas tuli apuun Jalosen Heikki Ja hyvä hevo-
nen.

Toisina talvina Heikki hevosineen oli tukinajossa
viipyen viikon- kaksikin poissa kotoa. Eväät oli varattu
makaan yhtä hyvin miehelle kuin hevosellekin. Omas-
ta takaa oli kovaa ruisleipää ja keitettyä sianlihaa,
korttecritalosta oi! mahdollista saada maitoa ja pcru-
noita. Raskas työ kylmässä ilmassa vaati paljon ravin-
toa. Energian kuluhis oli suuri*
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»Villiä länttä»
Somerolla
OoVee (toim.)

c & ̂ .

Someron 30-luvun käräjiä muistellut Olavi Honka oli presidenttiehdokkaana Ollessaan suosittu aihe
päivälehtien piirtäjille. Vas. Kansan Uutisten Ilmarin näkemys vaalitaistelun aikana. »Mitä tahdot,
herrani? - Anna meUIe takaisin meidän ihana 30-lukumme. » Oik. Helsingin Sanomain Karin
Honka vaaliteistelun jälkeen.

Väkivalta on nykyisin, vaikka eletäänkin rauhan-
alkaa, saanut maailmassa rajut mittasuhteet lentoko-
nekaappauksinecn ja kylmäverisine inurhineen ja ryös-
töineen. Melkein poikkeuksetta me tuomitsemme täl-
laiset tthutyöt. Mutta mitä kauempana väkivaltaisuu-
det ovat omasta ajastamme ja omalta paikkakunnal-
tamine, sitä kevyemmin ne sivuutamme. Usein nuo en-
tiset hurjat ajat saavat jopa romanttisen hohteen. So-
merollakin on ollut omat »villin taimen)* aikansa.

Väkivallan eri muodot ja sen keskittyminen määrä-
tyillc alueille on jo monta kertaa kiinnittänyt tutkijoi-
den huomiota. Olisiko Somerolla aihetta tällaiseen tut-

kimuksecn? Poikkeaako kotiseutumme tässä suhtees-

sa ympäristökunnistaan?

Entinen oikeuskansleri Olavi Honka tunnetaan val-
takunnallisesti monenlaisten asioiden yhteydessä. Oi-
keuskanslerlkauden alkajalsiksi sattuivat vlcislakon ja
valtion kassakriisin selvittelyt, sitten tulivat pornoju-
pakat. Vuonna 1961 kuusi puoluetta nimitti Olavi
Hongan yhteiseksi presidenttiehdokkaakseen. Dra-
maattisen vaalikamppailun jälkeen Honka joutui luo-
punaan ehdokkuudestaan. Vuonna 1972 oikeuskans-
leri Honka julkaisi muistehnansa Werner Söderström
Oy:n kustantamana.

Mulslelmiensa alkuosassa hän kertoo lakimies-
ajoistaan. Asianajajan ominaisuudessa hän joutui liik-
kiimaan käräjIUä ympäri maakuntaa, mm. Somerolla,
jossa silloin elettiin »villin lännen» aikaa.

»Mielenkiintoinen aihe sosiaaliselle ja yhteiskun-
nalliselle tutkimukselle olisi selvitellä - tai kenties ai-
hetta on jo käytettykin? -, mikä on ollut syynä siihen,
että Varshiats-Suomessa väkivaltaisuudet, eritoten
kuolemaan johtaneet, olivat tämän vuosisadan alkuai-
kolna keskittyneet rajoitetusti muutamaan kuntaan ja
että niiden naapurikunnat taas olivat käytännöllisesti
katsoen lavsin vapaita näistä valitettavista ilmiöstä.
Kunta, jossa oli väkivaltaisuutta enemmän kuin muu-
alla oli käsitykseni mukaan Varsinais-Suomessa My-
nämäkija Lounais-Suomessa Somero.

Someron osalta ei tuntemukseni paikkakunnan elin-
tavoista perustunut yhtä laajalle pohjalle (kuin Mynä-
mäen), sillä olin käynyt siellä vain muutamilla kärajil-
la. 1930-luvulla oli Somerolla päässyt valloilleen sellai-
nen tapa, että iltamien päätyttyä pantiin toimeen me-
takka, Joka alkoi siten, että tanssisalin kattolamppu
rikottiin. Sitten ryhdyttiin ammuskelemaan ja tietysti
yleisö pyrki kalkki keinoin pakosalle. Seurauksena
näistä metelöinneistä oli pahoinpitelyjä ja kuoleman-
tapauksiakin. Jouduin kerran toteamaan, mitä kaik-
kea saattoi lyhyen ajan kuluessa yhdessä kunnassa ta-
pahtua. Olin eräillä välikärajillä puolustamassa henkl-
löä, joka oli turvautunut ampuma-aseeseen yritettyään
ensin turhaan päästä pakoon ahdistajiltaan. Tällöin
kaksi ahdistajaa sai surmansa ja yksi luoti osui ilta-
nuen syyttömään soittajaan. Samoilla valikärajillä oli
lisäksi kysymys peräti kuuden muun henkilön väkival-
laisesla kuolemasta. Nämä ajat ovat onneksi olleet Ja
menneet ja kehitys on muuttanut kaiken näissäkin en-
tisaikojen levottomissa kunnissa. Ne ovat nyt edislyk-
seUisiä asutuskeskuksia.»

Lakiasiaintoimisto Kataja & Tulenhelmon palveluk-
sessa Ollessaan kertoo Olavi Honka hänen huolekseen
jääneen Tulenhcimon ohella njiden muutamien rikos-
asioiden hoitamisen, jotka toimisto otti ajaakseen.
Näiltä ajoilta on hänelle jäänyt mieleen eräs ampumis-
tapaus, jossa hänen ponnistelunsa asiakkaan auttami-
seksi eivät paljonkaan auttaneet.

»Somerolla oli eräs tUalIisenpoika jatkuvasti useana
päivänä nauttinut alkoholia niin runsaasti, että oli jou-
tunut lopulta jonkinlaiseen mielenhäiriöön. Sellaisessa
tilassa hän oli seissyt väkijoukossa eräässä tienhaa-
rassa, kun siihen oli ihnestynyt hänelle tuntematon
kierosilmäinen mies. Havaittuaan tulokkaan hän oli
tokaissut tälle: - Mitäs katsot minua kieroon? Puhu-
teltu oli tietysti kieltänyt sellaisen, mutta saanut vas-
taukseksi: - Katsopas minua kieroon ja samalla kuo-
lettavan osuman revolverista* Tämän jälkeen ampuja
oli esiintynyt täysin mielipuolen tavoin ja ryöminet ojia
pitkin, kunnes hänet oli pidätetty.
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Kun pualkenkät ei
linja-autoon mahtunu

Kaarina Pollari

Totta on - ei mahtunu. Se oli sitä soran, puutteen
Ja puukenkäin aikaa. Piätiiän Jussi oli huamannu
Vorssas simmotten jonon, et myytiin naisten kankas-
kenkii. Jussi tiäsi, et mää kans olin varpaat paljaana ja
soitti Jokjoisten asemat, et oi vastas, mää panen sul
seuraavas linjuris paperipussis kenkät tulemaan. Mää
menin oikeen mamullisel ylistykscl» vartoomaan. Mut
pettymys tuli ja kauhja! Simmotcn piittaamatoin po-
jannuJkki - etten paremmin san - kun oli rahastajan
väsky seljäs, huilasi vaan auton astinlauralt Vorssaa
päin ja kiljasi:

- Ei tähän autoon ennää mahru paperipussei.
Muttei Jussi viäl lannistunnu. Se meni paperipussis

kans seuraaval autol, kun lähti Suur-Somerol, ja siin
olikin ihmeen kaupat sev verran tillaa* Mää sain ken-
kät.

Muistelen YH:n ajoilt, kun puhuttiin, et Hämmeel-
linnan ja Someron välit oli Unja-autos toisinas likem-
mäs satakunta henkee, niist kolmasosa auton katol.
Tai Häinmeen Härkätiälä ei taira olla matalii alikäytä-
vii, et ols pyhkiny ylipainot maantiälä. Mut Someron
poikaan miäles ollk o t oja vissiin kotopitäjän likat, ja
mitäs sillon meinaa 80 km katonpäälä, ei mittaan. Ja
synti ja häpjä ols ollu, jonsei likat ols simmottist pojist
tykänny. Tykättiin niinkun kissa lunpymäst mau-ost,
voi voi, pal, pal enemmän!

Somero oli tosisas soran aikan liikennemotis, kun
kaikki oli häkpönttoin varas. Ruakosen Akseli ajeli
Osuskaupan kuarma-autoo, ja sihen ain liasi naapurin
likka pääsevää. Valliin oli sare takka kova viuka, mut
sen tiäsijo laval tuamaskuanasäkkein sekkaan kiivetc-
säs. Valliin tultiin takaperin jyrkemmist ahteist, mut
aio henkis selvittiin. - Ja kun tiatona oli, et autoin
kummit puhkeill ja moottorit hajos ja väki senkun ryn-
nistcli, niin ennää ei saföritjuur piitannu piimälitran
kukust elikä niin vaivasen paketin kun pualkenkäin
ottamisest Unja-autoon.

Pula toi fölisäs monenlaisii hämmästyttävH ihniöi,
niinkun sen, ettei saanu kun korkeintas tiskin alta eres
hiivaa ja tulitikku), saatikka rullalankaa. Kun Puuste-
Un Manta rupes leipomaan, venus tuvan reppipaperi-
set akkunaverhot permantoon saakka muutamas tuak-
saukses, ja lopultas koko komeus putos permanol et
rompsaatti vaan. Oli siin Mantatkin ihmeettelemist.
- Joka asjal rupea olemaan korvikkei, Ja kurvikkeil
vastikkei. Merkillissii tökotei myytiin kaupoist. takka
sit ei-oota, se oli toinen artikkeli sihen aikaan, se taval-
Usempi. Mut ihminen on siit kiitettävä kapistus täsä
luamakunnas, et sen älynystyrät toimii hyvin juur sil-

lon, kun ruppee olemaan tosi ikenis. Ja valistus on
valtti). Sentähren kaikenlaisii kurssei sota-aikan Jär-
jestettiin, niinkun simmotenkin, kun metjän Ahnaa
neuvottiin syättämään selluloosaa lehmil, ja
viäl sanottiin, et se onkin melkeen terveellisempää am-
mu-rouvil kun tavalliset appeet, heinät, kaurajauhot ja
simmottet.

Sota on tiätyst kauhjaa ja ratsuväki raakaa, mut
monenlaisu Tamokleen miakkoi roikkus sivilikansan-

kin pään päälä ainaskin Jaatlaan kyläs. Arkjopäivää
synkensivät heinänluavutukset, possunlihan punnituk-
set ja virkavallan määräykset, paremminkin vaan pel-
koo kun täyttä totta. Polkupyärän kummeistja muuta-
mast lamppuöljvn tipast kiivtiin nujakoi, Ja jos Joku
järjesti häät takka hautajaiset, niin niisi hippaa lule-
maan villikansan pakkanaalei, kun kaikki kahme suu-
huusas, mitä kerkis. Alenin Sulo oli kerran häisä, Ja
mää sattusin kysymään, et kuis häät onnlstus.

- Jaa, et kuis onnistus, meinas Sulo, munkin ere-
sain seisos ruakajonos simmoten taami, kun oli jo val-
miiks voinappi seljäs, vissiin ahtimukses joku töntämi}
sthen.

M ui oli kaulus pakkanen inkeriläispoika Eetvartti.
Yhrel aamul oli luakan pövrii] lappu MINULA EI
OLE KENKIÄ Tv. Eetvarttl H. - Luvin, nostin sil.
mäin luakan peräl - ja sialt kattos muu Ectvartin sil-
mat, kyyneli! täyteen. Pahhaa teki. Ensmäsel välitun-
nil mää ryntäsin kansanhualtoon Jalmari Kankaan-
pään puhheil. Mut kun kenkii kertakaikkiistas ei ollu,
ei piänen pojan kirjekkän saanu pyrokratian kannel
kääntymään - lopultas sentään Eetvartti net kenkät
sai.

Ruakapulast ei somerolainen oihjastas tlänny mit-
tään - sen verran oli vUjaa ja perunet ja maitookin.
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Mut miäleen on Jääny, kun itte Väinö Tanner! sanos
ratios, et joltain vikkaa täsä suamen kansas on, kun ei
eres junttei kasvateta tarpeeks omas maasa, täytyy ul-
koot tuara. - Mää pualestain rupesin kasvattamaan
Suamen urhoolisel armeijal kessutupakkii.
Hyvin kasvovakkin, kun kasvatin rehtori Vilkin neu-
voin jälkeen. Umotln vaan syksyl Jaatlaan pojil, et liitc-
rtn orstl ntlt on, ja pian net siält hävis, ei jäany kun ko-
vat karat. - Kanat piti sammoi orsii yäpuinas, ja viik-
koi myören tiputtelivat kakkoltas koko paljon orttein
alla. SUt huallmata oli lopukkin kessunkarat kevvää-
secn mennes orttein alta viäty - tupakintuska nähkäs
vaivas sivilipappolkln eikä vaan etulhyan poikii. Mut
mahto olla jo lopultas koko tymäkast tavaraa nenän al-
Ia poltettavaks.

Tyävoimattlanne oli stmmoten, et kun aamul töihiln
lährettiln, niin iskujoukon muarosti lapset ja vanhuk-
act, äitit Ja moralammet, niitä ny Joskus Joku «ota-
hommistkin loman sai. Vuarisen Kalle oli koko Jaat-

laan monitoimimiäs ja ymmärsi konneitten päalä. -
Kun mettast oi! väittämät! saatava hajkoo valtakun-

nan Ja Jaatlaan enerklantarpeeseen, tuli NIämisen
Kallest ja hänen Miinastas pelastus. Kalle oli jo niin
reumatismhien, ettei kyentyny lumes mettään kahlaa-
maan. Ajatelkaa - Miina lykkää Kallen kelkas
mettään puulaanll, Ja silt Kalle hiijaili Jmteeris kans
kuusen juurel, ja taas mottei tuli. Niit on sankarei niin
monenlaisii, \majs heitti!

Suvet 1943 tuli Taka-Shnolaan Taraalaisen täti Ja
hänen kaks alaikäst poikaatas, »itkevän Inkerhi» eva-
kol, hiljasU, ystävällisii. Lopplaisena lähti kymmenen
kläppcil oleva Tarsalaiscn Efaio kelkottelcmaan, mut

putosjäihln laattaan sillan piäles. Aku Keinänen ryn-
täs osuskaupan rantaa Ja Sulo Tasanko pikkupappilan
pualta poikaa ylös onkecmaan. Poika viätiin pappi-
laan ja pujcttiin markäin tilal pastorin kamppeisiin.
Sit lährettfin Ko^on hevosel metlä tuamaan. Kärryyt
ajo kuistin etteen, ja vaikka mu kuin koitettiin olla va-
kavan asjan eres totisia, ei niittään mahrettu, lopultas
kaikki nauro kahren kerran kippuras, kun pikku pas-
tori rupes laskcummaan kärryilt ales Tasankon papil.
Itncn vlrkahattu pääsä. - Eikä poika eres nuhhaa saa-
nu.

Ja nyt mun tarttls täsä kirjollaat sana ryssä, kun niit
kans oli sotavankeina Somcrol. Mut jos Joku lyhynok-
kanen ny loukkauu, niin mää sanon vannuren vuaks et
ruski-poika. Meilä nähkäs oli kaiis kaks ruskipoikaa
»el viimlsel sotasuvel -44. Toinen, Krissa, oli aron poi-
ka, kotosUn MustanmuUan mailta. Toinen oli Vorossi-
lovin terästehtaan tyämies Leninkraatist, Afonka ni-
meltäs. Niin hei oli erilaiset kuin yä ja päivä. Krissa ei
osannu polkupyaräl ayaat, mut oli hevosen seljäs koko
velho, teki temppui simmottii, ettei elokuvis oi nähty
parempii, scisos seljän päälä kun tamma incni täyttä
ravvii, hivutti ittes mahan alta toiscl puala, tais välU
roikkuuthännäskin. Hevostein säästämiseks vaan näit

näytöksiä ei voitu usseen plttäät.
Krlssan sanavarastos oli korkeintas 20 saamen san-

nää, mut niil hän jo operoitti ihmeellissii tarinoi elä-
mästäs:

- A minula vaimo Markariina, a kaunis on, a kaks
tuttoo on, a nätti talo on.

SIhen Afonka pakkasen hymähteli ja lisäs:
- Ala usko Grishaa, Grisha valektelec.
Oltiin taas kerran heinäpellol Murros ja sekoteltiin

makaslinis piapoo.
Joku äkkäs kyssyyt:
- Kuis usseen Venäjän poika sorast loman saa?
Krissa kerkis ennenkun rauhallinen ja harkitteva

Af onka:

- Kaks vuatta, a loma tullee.
Piaponsekottaja:
- Ayai, se Taliini onkin huano miäs, kun ei lom-

maa anna, Suamen poika saa loman joka kolmas kuu-
kausi.

Mut Krissa ei oltu alkuunkan sammaa miältä:

- Niet, niet, Stalin hjuva mies, loma huono, juks
loma, juks poika.

Stalin jummarta, loma huono.

Afonka oli eri maata, teki töitä, rauhotteli Krissaa,
jos tää liikaa rupes tuulihatuks. Kun sotavankin oli
määrä itte pestä pyykkis, oli se Afonkan miälest niin
alentava tilanne, et Afonka teki yhren miähen kapi-
nan: kertakaikkUstas EI! Kun se seiväs isäl, otti hän
sen mun kansahi puhheeks:

- Afonka on oikjas. Pesisiks sää niitten kamppeet?
Simmottoon alko mun yksityinen palvelumuatoin

pyykkärinä ja valil paikkaajana. Pikkasen yritin heitin
ruakapualestaskln hualta pittäät. Mut pian tuli syksy,
Suaml-parka oli maahan lyätynä, ja välirauha takas
Neuvostoliiton kansalaisil pikasen kuJjetuksen koti-
maahan. Mää olin jo omas tyäsäin Jokjoisil. Telefooni
soje lokakuun 6:s päivä ehtohämäris. Siä] oli Äiti:

- Eks sää millään pääsis vläl tänäpän tänne kotja.
Askon soitettiin nimismiähen kansliast, et Krissa ja
Afonka on saaneet lahtömääräyksen, net tullaan parin
tunnin sisäl hakemaan. Ja nyt net tahtois nährä vläl
Marusan. (Se oli in un lempmimein.)

Vmitti vettä, lokakuun ehto pimeni. Mää seisoin
Jokjoisten asemal tiän viäres ja rukkoilin henkesäin, et
viäl joku olis menos Someron suuntaan. Ja oli - tuli
jonkunmoinen häkäkaasuroottori ja siin peräten neyä
tuntematoint miästä. Mut mää nousin pelkäämätä
kyytiin, ja Somerol hittiin, niät nuppi tuljus.

Juasta Urputm vläl kototian ja - ajoistas kcrkisin,
vaikka vähält piti. Pääsin pimeyrest porstuaan, tempa-
stn auki tuvan oven - siäl oli Krissaja Afonkaja koko
talon väki. Vähät pakkaukset oli jo pakattu, evväät
tehty, oli hyvästelyn vuaro. Siin sit vaan käteltiin, ja
hartjoist taputettiin, pisara kohos silmänurkkaan, kas
ny. Uus toivo paremmast huamisest oli viäl ohkancn
kun silkklrihma. Kaikkein oli ikävä, mut vallankin
isän. Toivoteltiin hyvvää kotimatkaa, kiitettiin pualin
ja toisin.

Niin lähti sihen pimjään lokakuun yähön Krissa ja
Af onka.

Mun käresäin oli kirje ja kaks muistoa sotavankeilt:
Krissan peili ja Afonkan puhretyänä tekemä sormus.
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Sylvänän nuorisoseura toimi yksityisissä tiloissa nel-
jan vuoden ajan. Toukokuun 12 p:nä 1919 päätettiin
ostaa Stenbakan asuinrakennus seurantalon ra-

keimustarpeiksi 3000 mk:n hinnasta sekä 500 kpl pui-
ta Sylvänän Rotalta. Tarvittava tontti, suuruudeltaan
40 x 30 m, vuokrattiin Sylvänä Näykiltä. Samassa ko-
kouksessa määrättiin salin lattiapinta-alaksi 100 m .
Talon rakennustehtävissä talkootyöllä oli huomattava
osa.

Nuorisoseura esitti näytelmiä. KeskustelutUaisuuk-
sissa käsiteltiin eri aiheita, min. »Onko rautatie tar-
pecllinen?» AIustaja oli seuran jäsen* Toiminnassa oli
myös lukurengas, jossa tutustuttiin kirjallisuuteen.

Urheilutoimintaa harrastettiin. Tanssin tarpeel-

lisuudesta olivat seuran jäsenet eri mieltä. Vanhoista
pöytäkirjoista käy ihni, että kokouksessa on ollut pitkä
ja kiivas keskustelu, onko tanssiminen tarpeellista vai
ei. Tanssin vastustajat pitivät tanssia epäterveellisenä
ja taloudellisesti kuluttavana, koska jalkineiden poh-
jat kuluvat. Puoltajat pitivät tanssia terveellisenä ja
virkistävänä. Vastustajat voittivat enemmistöllään.
Kokouksen päätös oli, että tanssia on vähennettävä ja
iltamiin lisättävä muuta otyelmaa. Kokouksen osanot-
tajamäärä oli runsas asian tärkeydestä johtuen.

Myöhempi kehitys on mainitut toiminnat tukahdut"
tanut. Työväentalosta on vain peruskivet jäljellä, seu-
rantalo on lahomistilassa, käyttökelvottomana, mutta
omana albanaan ne ovat olleet kylän nuorisolle viihtyi-
syyden ja kehityksen paikkoja.

Onni onnettomuudessa
A. Saura

Salossa elää korkean iän saavuttanut mies, joka
maaliskuun 4 p:nä täytti sata vuotta. Hän on Aleksan-
teri Koskenvuori, entinen Forssberg.

Hän on syntynyt 4.3*1877 Isojoellaja lähti jo 15 vuo-
tiaana isänsä mokana rautatierakennustyömaalle
Tampereen-Porin radalle. Sieltä hän siirtyi Kar-
Jaan-Turun radalle, ensin Kosken rautatiesillan ra-
kennustyömaalle Pemiöön, myöhemmin Piikkiöön.

Elettiin vuotta 1896? Hän »korttcerasi» talossa, jossa
oli vanginkuljetuskontrahti. Eräänä lauantaipäivänä
oli talossa 7 vankia, jotka piti viedä edelleen. Säännöt
määräsivät, että kerrallaan ei saanut kuljettaa kuin
yhtä vankia. Kun oB lauantai-iltapäivä, suostui Alek-
santeri lähtemään vankikyytiin.

Vanki oli somcrolainen mies, joka oli saanut kohnen
vuoden tuomion. Hän oli nyt matkalla tätä kärsimään
Turun linnaan. Tietysti siinä hevoskyydissä saattajaja
kyydittävä puhuivat asioistaan.

Aleksanteri Koskenvuori kertoi tästä matkasta sa-

massa yhteydessä, kun häneltä Suomen vanhlmpana
radanrakentajana tultUn nauhoittamaan rautateiden
satavuotismutston yhteydessä muistelmia.

Se somerolainen oli kovin iloinen tuomiostaan, ker-
toi Koskenvuorl. Ihmetteli sitä, kuinka tuosta nyt voi
mielissään olla. Mutta mies sanoi, että hän aikoo tänä
aikana hankkia itselleen hyvän ammattitaidon. Sillä
voi näet saada täyden räätälinopin ja sen saatuani ml-
nä tulen Somerolla oikein hyvin toimeen. Eräs toinen
somcrolamcn oli aikaisemmin ollut samalla reissulla ja
saanut suutarinopin. Nyt mies tulee kotikylässään par-
haiten toimeen. Työtä ja tienestiä on vaikka miten
paljon. Ja kun minä pääsen täältä takaisin, niin mi-
nustakin tulee oikein vauras eläjä. Siellä kotopuolessa
ei ole oikein kunnon räätäliä ja töitä kyllä minullekin
varmasti riittää.

Siellä Turun vankilan pihalla sitten saattaja luovutti
tämän iloisen vangin vartyolUcja sanoi hyvästi, toivot-
taen menestystä uuden ammatin hankinnassa.

Minkä johdosta mies oli tämän kolmen vuoden tuo-
mion saanut? »Hän oli löytänyt lehmäm, kertoi saatta-
ja nyt satavuotiaana. En minä sitä miestä ole tavan-
nut, mutta kuulin myöhemmin, että hyvä räätäli hä-
nestä oli tullut.

Kertoja 100-vuotias Aleksanteri Koskenvuori.
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»Ajatus» ja lehmiil. Taiteilijan rakkaita eläimiä. Taiteilija Ingrid Söderström kotonaan Somemiemellä
vuotta ennen kuolemaansa. Taustalla »Katoja». Va-
lok. Riitta Torkkomäki 1973.

Uunisenä hän oli tavattoman mielenkiintoinen, oli-
hän hän jo ikänsäkin puolesta nähnyt ja kokenut mo-
nenlaista.

Hän ei jäänyt koskaan pulaan, oli sitten kysymys ar-
kisista tai henkisemmistä asioista. Kaikki tuntui ole-

van hänelle helppoa, hän osasi myös käyttää hy-
väkseen saatavissa olevia palveluja ja muita ihmisiä.

Eräs näistä arkisemmista asioista oli hänen, iäk-
kään ihmisen, kulkeminen pienellä autolla säässä kuin
säässä, jopa ankarassa lumimyrskyssäkin. Kun
hän juuttui autolla lumihankeen, ei hän jäänyt avut-
lomaksi, vaikkei lapiota ollutkaan, sen sijaan hän
käytti väripalettia.

Hänen erikoisalansa oli myöskin kasvattaa puu-
tarhatuottcita biologisesti. Viimeksi hän viljcli porkk-
anaa, jota myi Helsingin terveyskauppoihin. Hän oli
myös erittäin eläuirakas. Viimeksi hänellä oli he-
vonen, lehmä ja vasikka. Lehmää ei lypsetty, vaan va-
sikka sai imeä maidon. Se olikin varmasti ravitsevaa,
koska emo sai runsaasti syödä porkkanaa.

Istuessani kerran mallina, tuli taiteilijan apulainen,
Valma sisälle ja kertoi pesseensä lehmän, ihmetteli
vain, kun vesi tuli aivan porkkananpunalseksi. »Ei se
mitään, se on vain karotiinia, joka tulee nahan läpi»,
totesi taiteilija.

Joissakin asioissa tuntuu taiteilya olleen epäkäytän-
nöllinen, päätellen hänen kodistaan, joka nykyai-
kaiscn mittapuun mukaan vaikutti karulta ja vaa-
timattomalta. Hän tuskin kiinnitti Ollenkaan huomi-

ota asuinympäristönsä kokonaiskuvaan, sillä niin mo-
nenlaisia pikkurakeimelmia ja ratkaisuja läheisyy-

dessä oli. Kissatkin (3-4) saivat vapaasti kulkea oviin
tehtyjen aukkojen kautta ulos ja sisään. Epätaloudelli-
suuttako vai mitä, mutta kissoille saatettiin antaa ater-
iaksi kalliita purkkikatkarapujaym. erikoisherkkuja.

Eräs asia minua ihmetytti. Tyoskennellessään muo-
tokuvan parissa, hän saattoi samalla puhella puheli-
meen. Mallina Ollessani oletin, että nyt voin levähtää,
koska taiteilija un puhelimessa. Ehei se onnistunut.
Hän komensi minut istumaan suorana. Opin huo-
maamaan, että silloinpa hän vasta työskentelikin. Si-
vellin heilui ja taiteilija toimitti asioitaan samaan ai-
kaan.

Keskustellessaiu hänen veljensä Amen kanssa tämä
kertoi, että heillä oli Ingridin kanssa ollut ihana nuo-
ruus Seeterissä ja myöhemmin vähän vartfunecnpana
matkoilla Ranskassa ja Saksassa. Noin 30-vuotiaana
hänen mielestään Ingridissä tapahtui muutos. Sen jäl-
keen heidän tiensä väliaikaisesti erkanivat, koska hän
ei voinut ymmärtää sisarensa kaikkia tekoja. Sivulli-
sena saakin Ingridistä sen kuvan, että hän oli ihmisenä
tavallisen mittapuun mukaan mielestäni ristiriitainen.
Hän oli taiteilija, maanviljelijii, liikenainen (autoliike
Helsingissä 20-luvulla) ja jossakin elämänsä vaiheessa
hän liittyi advenslisleihin. Joka tapauksessa hän oli
ihailtavan optimistinen elämänsä loppuun asti. Tämä
käy mm. selville siitä, että hän vielä viikkoa ennen
kuolemaansa oli tUannut minulle tcrveyskaupasta
omin päin laskuuni terveysleivän aineet, jotta olisin
kokeillut kuinka hyvää niistä saisi. Ingrid ehti kuolla
kuitenkin kesken kaiken ja leipäkin on yhä lelpomat-
ta.
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Haipon harat
Tapio Horila

Tammelan Kallionkylän Haippoa asui tämän vuo-
sisadan alussa kaksi voimamiestä, isä- ja poika- Joose.
Isä-Joosen voimat olivat naapurien mielestä henkistä
ja peräti yliluonnollista laatua. Eihän voinut ml-
tenkään luonnollisella tavalla selittää sitä, että talossa,
jossa oli vain kuusi tynnyrinalaa peltoa, hiltiin hyvin
toimeen ja pystyttiin panemaan rahaa säästöön, niin
että nälkävuosinakin oli ostethi Turusta mattojauhoja
ja syöty selvää leipää, vaikka naapureissa portiin park-
kia. Joitakin noitatemppuja siinä täytyi olla apuna,
niin ainakin paikkakuntalaiset uumoilivat. Poika-Joo-
sen voimat taas olivat näkyvämpiä ja helpommin ym-
märrettäviä, joskin kunnioitusta herättäviä nekin.
Kun hän pajassa riiputteli alasinta sormiensa nokassa,
tajusi jokainen, ettei siihen tarvittu muuta kuin rau-
taisia jäntereifä, joiden likistclystä oli tietysti terveel-
lisintä pysyä kaukana, mutta joiden ajatteleminen ei
sentään nostanut nahkaa kananlihalle, kuten isä-Joo-
sen salaperäinen mahti.

Naapurikylän Patamon asukkaille oli tuttu näky,
kun isäjapoika ajoivathärkäparilla kylän läpi Letkulle
myllyyn. Poika-Joose istui kuorman päällä kädessä pit-

ka raippa. Tällä hän antoi Juhdille piristäviä Ja in-
nostavia sivalluksia aina silloin, kun katsoi luontokap-
paleiden liiaksi vaipuvan mietiskelyyn ja lunnelmoin-
tiin. Isä-Joose puolestaan astuskeli härkien edellä, »ot-
ti elestä», kuten asia Tammelan pitäjässä ikimuis-
toisista ajoista on ilmaistu. Hänen tehtävänään oli »tul
tul» huudoilla houkutella härkiä liikkumaan eteenpäin
ja lisäksi loimia oppaana, tieniivttäjänä. pilvrnpat-
saana Ja kointähtenä Juhdille, etteivät nämä vain ek-
syhi vaarille poluille vakaasta vaelluksestaan.

Vakaasti vaelsivat Haipon miehet itsekin siinä suh-
teessa, etteivät he antaneet uuden ajan kolkotuksicn
ennenaikaisesti elämänjärjestystänsä häiritä. Naa-
piireistä hävisivät härkäpihatot toisensa jälkeen ja ti-
tälle tulivat hrvostallil. Mutta Haipon isä- ja poika-
Jouse ajoivat edelleen vuodesta toiseen Patamon kylän
läpi Letkulle myllyyn. Tästä inyllykulkueesta tuli vä.
hitellen härattömien patamolaisten elämään vuotuinen
kohokohta ja ohjelmanumero, jonka seuraamista he
pitivät kylänsä kadehdittavana luontaisetuna Ja eri-
koiaoikeutena. Kannatti asua Palamalla jo yksistään
siitä syystä, että sai katsella, kun Halpon miehet ajoi-
vat härkäparlUa Letkulle myllyyn.
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Someron museoon siirretyt Haipon rakennukset alkuperäisellä paikallaan Tammelan Kallionky-
Iässä. Valok. kirjoittaja 11. 3. 1956. Somero-Seuran valokuva-arkisto.

Noin kuusikymmentä vuotta sitten ulottui uuden
ajan tuulahdus lopulta Haipon korpilorppaankin asti.
Ei ole tiedossamme, vaikuttiko asiaan se, että harat
tulivat liian vanhoiksi, vaiko se, että isä-Joosen kan-
nanotoissa tapahtui periaatteellinen muutos. Joka ta-
pauksessa hän myi vuoden 1915 vaiheilla ajokkinsa
»VorssaanVikilantiUe»{ teurastaja) ja osti ensimmäisen
hcvosensa. Näissä kaupoissa hän osoitti sellaista Ui-
kemiehentaitoa, että naapuritkin lopulta heräsivät
ajattelemaan, ettei Haipon varallisuus tainnut oi -

l

Maria Mäenpää (s. 1877) oli vanhin niistä Tammelan
Patamon kylän asukkaista, jotka kertoivatHaipostaja
sen isäntäväeatä. Valok. kirjoittaja 7. 8. 1956. Somero-
Seuran valokuva-arklsto.

lakaan yksinomaan noitakonsteilla hankittua. Hä-
ristäan Joose onnistui saamaan peräti 500 markkaa
parilta, mikä oli kova hinta siihen aikaan. Tilalle hän
osti tiineen tamman 75 markalla, joten varsa tuli
ikään kuin kaupanpäällisiksi. Joosen liiketoimet he-
rättivät ansaittua huomiota, koska aikalaiset ne hyvin
muistivat.

Niin suuri tapaus kuin patamolaisten mielestä olikin
Haipon härkien vaihtuminen hevoseen, ei se sentään
kokonaan mullistanut maailman menoa. Ainakin siinä

suhteessa säilyi elämä ennallaan, että syöminen oli
edelleenkin pääelinkeino. Niinpä Haipolta oli taasläh-
dettävä Letkulle myllyyn, kun leipäjauhot loppuivat.
Vanhasta tottumuksesta lähtivät isä ja poika yhdessä.
Eroa entiseen nähden oli sentään siinä, että rattaat oli-
vat vaihtuneet yksiaisaisista härkärattaista kaksiai-
saisiin ja että aisojen välissä nyt käveli vastaostettu
tamma. Isä-Joosen ei myös tarvinnut kävellä edellä ku-
ten ennen. Matka sujui leppoisasti ja vauhtinsa puo-
lesta tutunomaisesti, sillä tamma ei siunatun tilansa
takia tuntenut tarvetta turhanaikaiseen hoppuiluun.

Tultiin ensimmäiseen tienhaaraan. Hevonen hidasti
vauhtia vielä entisestäänkin odotellen oudolla tiellä

asiaankuuluvaa ohjasvihjettä. Kun sellaista ei tullut,
se lopulta pysähtyi ja katsoi kysyvästi taakscnsa kuor-
man päällä istuviin miehiin. Nämä puolestaan kat-
soivat kysyvästi toisiinsa. Millä kummalla konin pää
saataisiin kääntymään haluttuun suuntaan? He yrit-
tfvät vittilöimälläja huutamalla antaa tammalle osviit-
taa, mutta sekös siitä hill sen viisaammaksi, mulkoili
vian silmät harillaan molempia teitä yhtaikaa. Lopulta
isä-Joose hoksasi, että vanha konsti on parempi kuin
pussillinen uusia, laskeutui kuormalta ja meni ohjaa-
maan hevosta päästä vetäen oikealle tielle, kuten oli
tottunut härkiäkin ohjaamaan.

Tästä opimme sen, että oman harjoituksensa vaatii
tammalla ajaminenkin, vaikkei siitä ajokorttia anne-
takkaan.

Mutta patamolaiset, jotka väittivät itse nähneensä,
miten kekseliäästi Haipon miehet selviytyivät pulmalli-
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Ingrid Söderströmin koti Somerniemellä pihapiireilleen. Taloa laajennettiin myöhemmin. Valok.
Keijo Kääriäinen.

Ingrid Söderström edusti töissään .«ui tiukkalinjais-
ta realismia, että jotkut häneltä kysyivät, onko hänen
ylipäätään lainkaan tarpeen maalata? Eikö väriva-
lokuvaus antaisi saman »tuloksen»? Näin kuitenkin ky-
syivät vain ne, jotka tyytyvät muotokuvassa ulkoiseen
näköisyyteen. Ingrid SöderstrÖmin taide pystyi kui-
lenkin ilmentämään sen, mitä valokuvaaja ei juuri ta-
voita. Keskustelemalla mallinsa kanssa taiteUija etsi
hänen olemuksensa pääpiirteet ja juuri ne hän sitten il-
mensi muotokuvissaan.

Somerolla v. 1973 järjestämässään näyttelyssä oli
esUlä juuri pääasiassa muotokuvia (n. 30), joista
useimmat olivat tehdyt loistavasti hallitulla pastelli-
tekniikalla.

Jos hän onkin mielellään maalannut kauniita val-

lasnaisia, on hän myös kehittänyt taidon valita mal-
listaan juuri sen puolen tai sen ilmeen, mikä tätä par-
halten puki. Myöskin lapsimallit ovat erikoisesti kiin-
nostaneet taiteilijaa. Miesten muotokuvissa hän ei sen
sijaan saavuttanut samanlaista herkkyyttä kuin edel-
lämaini tuissa aiheissa.

Muussa taiteessaan ns. laatukuvissaan taiteilija
edusti opettajansa tavoin naturalismia ollen tässä jopa
opettajaansakin ehdottomampi. Hänen ehdotto-
muutensa ilmeni mm. siinä, ettei hän lainkaan hy-
väksynyt modernin taiteen suuntia vaan piti realismia
ainoana oikeana. Muotokuvamaalauksessa tarvittava

tarkka mallin seuraaminen on tehnyt hänen maisemis-
taan usein sovinnaisia ja mielikuvituksettomia. Näin
kävi joskus hänen laatukuvilteenkin, mutta kun malli

oli hyvä, oli myös lopputulos aina mestariluokkaa.
Viimeksi Ingrid Soderströmin töitä oli esillä hänen

muistonäyttelyssään Strindbergin taidesalongissa Hei-
singissä tammikuussa 1975. Vanhimmat työt tässä vil-
tisenkymmentä taulua käsittäneessä näyttelyssä olivat
tekijän 16-vuotiaana maalaamia akvarcllcja ja vii-
meisimmät »Kuloja* ja Kyllikki Mäen muotokuva oli-
vat signueratut v. 1974. Taiteilija ei siis ehtinyt olla
lainkaan »eläkkeellä», vaan säilyi luomisvolmaisena ja
energisenä loppuun asti.

Nykyinen Seeterin emäntä Riitta Torkkomäki ker-

too, miten hän tutustui Ingrid Söderströmlin ja mui-
takin vaikutelmiaan teilijasta. - Emi tapaamiseni oli
seuraavanlainen:

Olin ollut Seeterissä vajaan vuoden nuorena emän-
tänä, kun eräänä päivänä hurahti pieni punainen auto
pihaan. Menin avamaan oven ja sieltä oli tulossa koo-
kas, iäkäs nainen, joka ensimmäiseksi kysyi: »Mis-
säs se on?» asteli sisälle ja mennessään jatkoi: »Kukas
te sitten olette?» Vastasin olevani täällä emännvvtlä
hoitamassa. Kun hän sitten tarkensi ensimmäistä ky-
symystään: »Missäs se Aarnen muotokuva on?» huo-

masin saaneeni kauan haluamani vieraan. Hän oli Ing-
rid Söderström, joka puolestaan halusi nähdä talon
vanhan isännän muotokuvan, jotta voisi tehdä hänen
vaimostaan saman kokoisen taulun. Mittana hän käyt-
ti sanomalehdestä repäisemäansä palasta.

Noin kymmenen vuoden aikana hän poikkesi usein
Secterissä, varsinkin sen jälkeen, kun hän sai maal-
attavaksi muotokuvani.
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Taiteilija Söderström töineen malmölaisen lehtimiehen kuvaamana 1964.
Valok. Lars A. Lindkvist.
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Aarne Torkkomäen muotokuva vuodelta 1960. Valok.

Reino Lultparo.

Riitta Torkkomäen muotokuva vuodelta 1973. Valok.

Reino Luitparo.
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sesta tilanteesta, kiittivät kaikkien hyvien lahjojen an-
tajaa siitä, että tämä oli suonut heille elonpäivia riit-
tävästija sallinut heidän olla tämän oivallisen fapauk-
sen todistajina. Ne taas, joilta manoöveri oli jäänyt
näkemättä, tunsivat karvaasta karsimansa menetyksen
ja syyttivät paitsi kohtaloa myös Haipon miehiä, ikään
kuin nämä olisivat heiltä varkain yrittäneet kääntää
tammansa muistamatta Ollenkaan, että Haipon myi-
lymatkat kuuluivat vanhastaan julkisiin tapahtumiin

ja että nimenomaan patamolaisilla oli niihin nautinta-
oikeus.

Aikakausien vaihtumisen ei tarvitse näkyä yksino-
maan valtakuntien häviämisenä ja syntymisenä, suu-
rina sotina ja vallankumouksina eikä kaukaisiin mai-
hin tehtyinä löytöretkinä. Yhtä hyvin vaihtuminen voi-
daan havaita sellaisina yksinäisen koripitorpan elä-
mää mullistavina tapahtumma, joista edellä kerrot-
tiin.

Misäs enemän tiättään kum pappilan kyäkis. Löytyy se taluttaja pahemalkm sonnil.

^

Silmät sois, muttei vatta verä. Löytää sokjakin kana joskus jyvä.
Piirrokset Kai Linnilä.
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Juhlan jälkeen
Tepa

Kuusyuhla oli päättynyt. Sammuvan kynttilän vii-
meinen savurengas leyaili vielä kuusen lähettyvillä.

Ismo Intomiell huokasi pitkään ja vapautuneesti:
- Kolmen viikon tauko! Kohaen viikon vapaus!

Ah, eikö se ole onnea!
Tämä oli hänen kohnaskymmenesviides kuusijuh-

lansa ja kuudeskymmenes joulunsa. Ismo Intomieli
heittihe ihan hellamieliseksi ja istahti natisevalle har-
moonipukille, mulstellakseen edesmenneitä jouluja.

Hän katsahti tilapäisnäyttämöUe, jonne hän taitect-
lisin vedoin oli koettanut loihtia itämaisen maiseman

palmuinecn ja sypressetneen. Hänen silmänsä osuivat
lattialla lojuviin huopiin, joista idän kunmkaat olivat
kuoriutuneet loppukuvaelman päätyttyä.

Niinpä niin. Ismo Intomieli muisti, miten klrkas-
raitaiset ja pehmytnukkalset nuo huovat olivat hänen
ensimmäisinä työvuosinaan. Kolmekymmentäviisi
vuotta nekin olivat uskollisesti palvelleet tämän Taka-
salon kansakoulun näyttämövarusteina, milloin tietä-
jien viittoina, milloln paimenten kaapuina, olipa niillä
muodostettu kalUonscinämia ja peikkojen luoliakin.
Sen tien oli niistä mennyt nukat sekä värit. Kovin ku-
limoilta ne näyttivät, kuluneilta, mutta silti läheisiltä.
Miten värikäs satu syntyisi, jos nämä vanhat huovat
pystyisivät kertomaan kaiken kokemansa. Eikä se oli-
sikaan satu, vaan pesunkestävä tosikertomus.

Ismo Intomieli nousi ja alkoi kerätä pyykklkoriin
näyttämövarusteita. Kulunut oli korikin. Joulupukki
sillä joka vuosi käärönsäja pullansa kuljetti. Kolhiin-

tuihan se, kun retuutcttiin kaikenlaisilla keleillä.
Tuolla oli enkelin pitsipuku. Ismon avio, Ihanelma,

oli sen ommellut ainokaisista ikkunaverhoistaan sota-

vuosien puutteen päivinä.
Ja lakanat! Pyykättävä ne taas oli tämän näytelmän

jälkeen. Entä peikon häntä? Mistäpä semmoisenkaan
muualta otti kuin omalta lehmältä. Mansikki eli silloin

vielä ja sai luovuttaa ainoansa.
Pukinmuorin puuropata, kovin oli sekin kolhiintu-

nut. Siitä he söivät ensimmäiset Veliinsä Ihanelmaii

kanssa. Siitä lapsetkin myöhemmin latkivat osansa. Ja
nyt olivat lapset lentäneet ulos avaraan maailmaan.
Joukko kuhmuisia kattiloita ja pannuja oli vain jäljel-
Ia. Mutta ne palvelivat erinomaisesti pienten näyttä-
möä. Ei ollut yleisradion äänitehosteita. Joulukellon-
kin kumahtelun synnytti yhtähyvin vanha rautakanki.

Ismo Intomiclen katse viivähti vielä hetken ryplsty-
nelden huopien vaiheilla. Kovin eri tavalla tajusivat
katselyat pienten näyttelijäin parhaatkin ponnistelut.
Vai olisiko tunnustukseksi tulkittava kaksi äänekkäin-

ta arvostelua.

Kun pullat ja karkit oli syöty ja juhla läheni lop-
puaan, kuuluttaja ilmoitti loppukuvaelman alkavaksi.

Silloin eräs rääväsuu pojanjolppi penkin päästä tote-
si ääneen:

- Jaa. Seuraa Ismon vanhat filtit!

Mutta kun loppupisteeseen päästiin, virkkoi pieni,
kirkassilmäinen tyttö eturivissä:

- Jee, kun jännitti! Dian olin läkähtyä!

/.'.
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Ingrid Söderström,
muotokuvan mestari
Lehtikirjoituksistajahaastatte-
luista koonnut Osmo Rekolainen

Ingrid Söderström syntyi Seeterin talossa Somerolla
marraskuun 21. päivänä 1898 fil.kand. Knut Soderst-
römin ja hänen vaimonsa Fannyn os. Forström per-
heeseen. Ylioppilaaksi hän tuli Heurlinska Skolan ista
Turusta.

Kouluvuosiensa jälkeen Ingrid Söderström isänsä
toivomuksesta ryhtyi harjoittamaan maataloudellisia
opintoja ja valmistui agronomlksi.

Viimeiset elinvuotensa hän asui Somerniemellä

hankkimallaan pientilalla, missä hän maalasi täydellä
tarmolla ja harjoitti myös maataloutta, lähinnä bio-
lagista puutarha viljelyä.

Hän kuoli maaliskuun 21. päivänä 1974.
Jo pienenä tyttönä hänellä oli suuri halu maalata ja

piirtää. Lapsuus Somerolla seitsemän sisaruksen kans-
sa olikin onnellista aikaa, joka monessa suhteessa
muistutti Kiven seitsemän vereksen elämää hämäläi-
sessa maisemassa.

Professori Eero Järnefelt oli 1920-luvulla Helsingin
yliopiston piirustuksenopettajana. Ingrid Söderström
kävi näyttämässä hänelle töitään ja pääsi oppilaaksi.
Sittemmin hän opiskeli useita vuosia yliopiston pii-
rustuskoulussa Eero Järnefeltin, naturalistisen taiteen
ehkä merkittävimmän edustajan johdolla, omaksuen
varsin monessa suhteessa opettajansa taiteenkäsi-
tykset.

Antoinette Lönnqvist (1829-1893) Ingrid Soderstro-
min isän äiti, Seeterin emäntä 100 vuotta sitten. Antoi-
netta Lönnqvist meni naimisiin maakauppias Erik Jo-
hän Torkkomäen kanssa. Ruotsalaismielisenä Antoi-

nette ei hyväksynyt Torkkomäki-nimeä. Sukunimeksi
otettiin Söderström.

.. .; ^*'!P.^**. i;

m.^g^-^

Oma kuva vuodelta 1942.

Ingrid Söderström, nyt Jo tunnustettu taiteilija, oli
tämän jälkeen lisaoppia saamassa useita kertoja Pa-
riisissä. Vuonna 1964 hän järjesti siellä suuren ja mc-
nestyksellisen näyttelyn Galerie Andre Weil'issä Ave-
nue Matignonilla* Erikoisesti hänen talvikuvansa ja
muotokuvat Soinen siltojen alla elävistä »elämäntaitei-
lyoista» herättivät taidearvostelyain ja pariisilaisylei-
sön huomiota.

Vähin erin hän kehittyi taitavaksi muotokuvamaa-
lariksi. Hänen töissään on aina ollut osaamisen leima,
parhaimmillaan jopa laiturin tunnusmerkit. Hänen
maalaamiensa muotokuvien määrä nousee n. 1400:an.

- ään on maalannut mm. Ruotsissa Wallenbergin
suvun naiset, Suomessa mm. rouva von Rettigin ja toi-
mitusjohtaja Irja Ketosen. Viime vuosinaan hän ehti
ikuistaa monen somerolaisenkin piirteet.
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Yxi caunis suomen-kielinen weisu

talonpoille cunniaxi ja ylistöxexi nuorudesa ylösajatel-
du.
GABRIEL TUDERUXELDA Tameon Kirkkohenal-
da.

Ovid.
Quod caret aiternä requie durabile non esti
Haec reparat vires, fessaque membra levät.

Se on

Ruumis raucka ratki rauke,
Jolles joskus työstä tauke,
Jollain jutul idzes iloit,
Wäsynd wäkes wälist wirwot:
SiU sä suuret surut soitat,
Työhön suas sorkiax saatat.

Präntijn pandu Prännerildä
Suomalaisten suosiolla,
Stukulmisa Wuonna 1703.

l.
Talonpoika kewällä totta
Wjsun waarin ajasta otta,
Sywo pellon, waimon, maan mainion,

Siemenen hywän,
Ja Jyw an,
Maan powen heittä,
Jong mulda peittä:

Juhdall wagon käandä, ja wäändä,
Taitawa tae perhen Isändä.

2.
Händä minä mahdan ylistä,
Sillä cauwas culkeja pistä,
Talon pojan calu ja halu,

Ain hän teke työt,
Päivät, yött,
Pellon (niitä max)
Saata lihawax,

Käändä ratki rata, ja lata,
Eikä walit wettäjos sata.

3.
Cosca warhain aamulla laula

Coto Jindu se keno caula,
Jong on nimi Cucko n^n ucko

Unisialdans,
Ackans cans,
Nouse cohdastans,
Pyrki pukeisans,

Catzo päin Otawa, sill hawa,
Ennen cuin hänjuur oven awa.

4.
Jälken ruan Jumalan luoman,
Isän meidän haldunja huoman,
Htlian mene kehton, jok ehto,

Warhain AamuU myös
On hän ty os,
Pyrki Corpen pois,
Puita custa tois:

Nytul joca hengi cans kengi,
Poika, Tytär, PIjkaja Drengi.

5.
Aina silli jiu-jeliiind Oria
Hän armachta, sywo ja coria,
Sanripäätä säästä, ja päästä,

AjaII ain suwell,
Laitumel:
Joca woimatoln

Oli sinäwuon,
Sieldä cansa carwan sen parhan,
Hillan tule illalla tarhan.

19.
Coska toivo wierait Emändä,
Kiruhust cuin tules hän lända,
Laaise permandota, ja Cota:

Puhdista Tuvan:

Jaruan

Kaunista krydill
Hywin hajawill:

Kireax pane Pannun Ja Cannun,
Ettei händä nuhtelis Hannu.

20.
Siemenst cuin kylwä, Ja heittä
Maan poven, ja mullalla peiliä,
Saapi leipä UJka, työ pijka,

Drengi ja myös muu
Parta suu:

Totta kerran cax
Tule caunemax,

Joca sijtä svupi jajuopi,
Mitä Talonpoica se suopi.

21.
Caickinaista krämäja calu
Joil myydä ja osta on halu,
Caupast vaarin otta myös totta,

Etzi custa saa

Mammona:

Itzens meren pääll
Anda pahall sääl:

Cuitengin mond vuotta juur suotta,
Talonpoick händsyöttäjajuotta.

27.
Tosin hywä on olla rualla
Talon pojan kyliuä Maalla,
Cus on linnut kesill maan wesill,

Cusa moni Puu
Cukoistu,
Lindu oxan pääl
Laula sielä tääl:

Silloin ilo suuri on juuri
Maalla wahwa cuin jocu muuri.

28.
Tasä tule nytt mlnull hoppu,
Sill wirsi ja meiningi loppu,
Ääni cansa puutu, ja muutu,

Pätän sys saman
Wirren laen,
Jong on Pohjamnaal,
Awux Talonpojat,

Tehnyt wapa drengi, ja sengin
Tunde pianjocainen hengi.

Satu Saukon lammesta
Ella Matilainen

^r: ^v
l

^\t^^! If. '^^

Siinä se oli ollut ikimuistoisista ajoista asti Hopea-
mäen juurella, Saukon lampi. I^yninä kesäaamuina
välkkynyt kirkkaana hopeanhohtoisena, mutta pimei-
nä yysiltoina uhkaavan peloittavana. Kerrottiin sen
olevan pohjattoman. Siihen oli kauan sitten hukkunut
eräs köyhä poika.

Talvisin kun lammen peitti kirkas jää, lapset luiste-
livat sieUä, kuka kengillään kuka luislimilla. Kesäisin
oli lapsilla tapana käydä ongella sen rantamilla.

Lammen rannalla pienessä mökissä asui yksinään
vanha Reeta- muori. Mökki oli niin pieni, että se mel-
kein hukkui pensaiden ja ruohon sisään.

Kerran kesällä onkiretkellä päättivät pieni poika ja
tyttö, Heikki Ja Maya vähän seikkailla, menemällä
katsomaan hiota salaperäistä eukkoa lammen rannal-
le. Kukaan ei hänestä Juuri mitään tiennyt. Kylällä
kuiskailtlin jotain noita-mummosta.

Valkoiset ruusut reunustivat somasti pikkumökin
ikkunaa Ja poutapilvet kuvastuivat Saukon lammen
pintaan. Varovasti lapset aukaisivat puisen veräjän ja
etenivät ruohoista polkua. Samassa eukko huomasi
vieraat Ja oli hetkessä heidän edessään. Hui, miten lä-
pitunkeva ja peloittava katse, tuli Maijan mieleen. On
hänellä sentään puhdas esiliina eikä kasvotkaan näyt-
täneet kovin likaisilta.

- Mitäs lapsilla on asiaa? Nyt Heikki rohkaisi it-
sensä. - Ei mitään, tultiin vain sua katsomaan. - Ei

minua juuri kukaan katso, vanhaa ryppyista akkaa.
Tuonne aina keväisin ihmiset menevät tästä ohi, katso-
maan kun koski kuohuu, ei ne minusta välitä. Eukko
näyttää kädellään vähän ylemmäs metsänreunaan.
Siellä oli joskus ollut myllykin! Keväisin kun puro kuo-
hui pyörittäen myllyn rattaita, jauhoi Mylly-Matti vil-
jaa ihmisille.

Maijan tulee sääli akkaa, joka on niin ykshiämen.
- Onko sulia täällä yhtään ystävää? - Onhan täällä.
Aamuisin kun haen itselleni kahvivellä lammenran-
naita lähteestä, hyppää ämpärim sammakko, joskus
sisilisko. Lapsia alkaa puistattaa. - Älkää vielä lähte-
ko, tulkaa katsomaan myllyn raunioita. Akka kääntyi
mennen edellä, lapset varovasti jäljessä. Olipa pimeää
isojen puiden varjossa ja tuntaii kyknältä vaikka aurin-
ko paistoi. Siellä se Urisi, pieni puro suurten klvien vä-
lisääjä joltakin hirsiä siellä täällä, entisestä myllystä.

Lapsista ei Reeta-muori enää tuntunutkaan nUn pe-
laittavalta kuin alussa. Hän olikin ihan tavallinen ih-

minen, melkein kuin ystävä. Heikki ja Ma^a ovat jo
lähtemässä kotiin. - Tulkaa loistekin minua katso-
maan, kuului takana.

Aina keväisin, kun lumi sulaa, kohisee myllypuro
vielä nytkin. Tyyninä kesälltoina kuvastuu purppura-
pilvet Saukon lampeen, jonka yllä liittää valkosiipinen
lintu, nousten kohden taivasta. Ja kun oikein tarkkaan
katsoo voi nähdä pikkumökinkin Reeta-eukkoineen
lammen rannalla.
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Joulupuu
Ester Ahokainen

r. t.f

Metsän laidassa, lähellä koulutaloa, oU yksinäinen
kuusi. Siinä se oli seisonut vuodesta vuoteen, nähnyt

sini- ja Talkovuoldiojen aukovan nuppujaan, kuunnel-
lut käen kukuntaa latvassaan Ja katsellut muuttolintu-
jen pfsäntekopuuhia. Tukevassa oksahangassa oli ora-
vaperiieen koti, josta moni poikue oli Jo viUstänyt maa-
ilmalle.

Vuosi vuodelta oli kuusi itsekin kukkinut, kasvatta-
nat kauniit käpylapset, Joita koululaiset sitten kilvan
kävivät keräämässä. Niistä syntyi tonttuja, peikkoja ja
muita hauskoja pikku olioita.

Joka vuosi oli kuusi nähnyt kummultaan kuinka
koululaiset Joulun lähestyessä Juoksivat lähimetsään
noutamaan suuren kuusen luokkaan ja pieniä kuusia
näyttämölle. Olipa se nähnyt ikkunan läpi, kuinka
suuri kuusi koristeltiin ja kynttilät sytytettiin oksille
loistamaan. Ja kuusensydämessään se tunsi outoa ikä-
vää. Miksei koskaan tullut hänen vuoronsa seisoa juh-
lasalissa kaikkien ihailtavana.

Ja taas oli joulu tulossa. Ja taas toistui sama näytel-
mä. Ympärillä olevat pikku kuuset ravistelivat kuivia
neulastaan hangelle Ja koettivat näyttää vihreiltä Ja
tuuheilta.

Tuolta ne koulupojat tulivat taaskin sahoilleen ja
kirveineen.

- Otetaan kerran tämä iso köriläs! huudahti muu-

an ja kalautti kineelläiui runkoon niin että latvuksessa
asti vavahtija teki kipeää.

Leikkiä ac vain oli. Ohi ne taaskin menivät. Kuusi

painoi murheissaan silmänsä kiinni.

- Miksi olet noin nuupallaan? Nukuttaako sinua?
orava kyseli oviaukoltaan.

- Tahtoism olla oikea joulupuu.
- Voi ihmettä! OIethan sinä - Ja kaunis joulupuu

oletkin.

- Joulupuu, ilman ainuttakaan korua ja kynttilää,
kuusi huokasi ja sulki jälleen silmänsä.

Silloin oravalla sytytti. Tosiaan! Kuusi antoi joka
vuosi käpysensä lapsille ja oravaperheille. Se varoitti
oravanpoikia vaarasta. Se suojasi pesää tuuheilla ok-
sillaan. Koulun vaihtimestari taitteli kuusen alaoksia
ponashavuiksi. Naavaa revittiin peikkojen parroiksi.
Pihkaaktn tarvittiin moneen käyttöön.

Kuusi oli sus aina antavana puolena. Mitä se itse sai
vaatalahjaksi? Ei kerrassaan mitään. Joskus koulupo-
jat pommittivat sen runkoa kivillä ja talvisin lumipal-
loilla. Eikä se leikki suinkaan kuusen mieltä ilahdutta-
nut.

Kurre päätti nyt tuottaa kuuselle pienen iloisen yllä-
tyksen. Se Ruukki joulunaluspäivinä sinne tänne, kävi
kalkissa naapurilähiöissä, myhäili itsekseen Ja näytti
hyvin salaperäiseltä.

Kun jouluaatto sitten alkoi hämärtyä, tulivat tontut
tuomisineen. Oksiin kiinnitettiin kynttilät. Tina- Ja
hopeanauhoja ripustettiin joka puolelle oksistoon. Oli-
pa kuusen omia käpyjäkin kirjottu kultavälkkeellä.
Mutta latvatahti puuttui.

Kun tähdet olivat syttyneet kiipesi orava latvuksecn
ja nikkasi lähimmälte tähdelle silmää niin hellyttäväs-
ti, että tämä yskän ymmärsi ja leimahti suoraan kuu-
sen latvaan välkkymään.

Kuukin nousi metsän takaa ja kiersi lamppunsa
loistamaan.

Sitten tulivat jouluvieraat: oravat, Jänöt, ketun kak-
soset, metsot, teeret, siiliperhe, metsätonttu Ja pieni
metsähiiri. Uteliaisuuttaan hiippaili houkkoon myös
koulun Muru-kissaja Rekku-koira.

Kaikki kävivät piiriin kuusen ympärille. Tiukutont-
tu antoi alkumerkin. Vanha honka näppäili tuulikan-
neltaan, ja kaikki yhtyivät jouluvirteen. Sitten tontut
jakoivat eläimille antimensa. Oli siemenpusseja, päh-
kinolta, omenoita ja muita herkkuja.

Hauskinta oli leikkiä joululeikkejä isossa piirissä.
Louhikkopeikon poikakin tuli kummissaan kurkistele-
maan moista menoa. Hänetkin vedettiin mukaan pii-
riin.

Kummun kuusi oli niin onnellinen, että sarja ilokyy-
neleitä pirahti silmistä. Ne vierivät runkoa pitkin ja
putosivat puun Juurelle. Niistä kasvoi keväällä kieloja,
Joiden kellot olivat kuin kuulaat helmet. Eivätkä lap-
selkään hennonneet niitä maljaansa taittaa.

Vähitellen kynttiät sammuivat. Latvatähti lensi ta-
kaista omalle paikalleen. Juhla oli päättynyt. Vain
kuunvalo jäi kimmeltämään hopealangolssa. Kuusi
huokasi onnellisena ja huuteli oravalle:

- Kiitos, kiitos kauniista juhlasta! Minäkin sain
kerran tuntea olevani oikea joulupuu. Kohta saan kie-
toa liunivaipan hartioilleni ja nukahtaa pitkää unta
kevääseen, jolloin käki tulee jälleen latvukseeni kuk-
Rumaan.
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Yxi caunis suomencielinen
weisu. . . Gabriel Tudemxelda
OoVee (toim.)

Achreniukset - ensimmäinen suomenkielinen ru-

nollijasuku Ruotsin vallan loppukaudelta humetaan
hyvin Somerolla, syntyihän suvun ensimmäinen ja tun-
netuin runoilya Abraham Achrenius täällä v. 1706.

Harvemmat somerolaiset sen sijaan tietävät, että
tunnetun suomalaista alkuperää olevan sivistyssuvun
TUDEER (Tuderus) kantaisä on somerolainen JO-
HANNES SOMERUS, joka toimi aluksi Maarian kap-
palaisena ja myöhemmin Kemin kirkkoherrana (k.
1672).

Johannes Somerus ei kuitenkaan ole tullut niin tun-
netuksi kuin poikansa Gabriel (pojat ottivat nimen
TUDERUS, ei ole tietoa miksi).

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran ja Otavan kus-
(antama Martti Rapolan toimittama »Suomen kirjalli-
suus» mainifaee GABRIEL TODERUKSEN »veisun»
YXI CAUNIS SUOMEN. KIELINEN WEISU TA-
LONPOILLE CUNNIAXI JA YLISTOXEXI olevan
koko Ruotsin vallan ajan tunnetuimpia suomalaisen
runotaidon näytteitä.

»Opiskeluvuosinaan Turussa vietti Tudcrus useita
vuosia jotenkin rajua elämää, ottaen usein osaa tappe-
luihin ja mellakoihm ja saaden 1658 rehtorilta anka-
ran varoituksen. Tuderus ei taatakaan ojentunut, ja
1659 hänet karkoitettiin kolmeksi vuodeksi yliopistos-
ta ja kaupungista, koska hän oli osoittanut upplniskai-
suutta ja kieltäytynyt maksamasta konsistorin määrää -
mia sakkoja. Tämä kova rangaistus näyttää vihdoin
masentaneen Tuderuksen nuorekkaan ylimielisyyden.

Siirryttyään samana vuonna Upsalan yliopistoon
hän palasi ajan tulhia Turkuun, jossa suoritti pappis-
tutkinnon» kertoo T. I. Itkonen Kansallisessa Elämä-
kerrastossa (1934).

Entisestä tappelijasta tuli alkaa voittaen niitä ahke-
rhi hengenmies. V. 1669 hänet määrättim Inarin kap-
palaiseksi, Kuusamon Lapin kirkkoherraksi 1675. Sil-
loin perustettuun seurakuntaan kuuluivat myös Kuo-
lajärvi (Salla), Sodankylä Ja Inari.

Itkonen jatkaa: »Kuusamonkin väestö oli tähän ai-
kaan miltei kokonaan lappalaista, Ja Peräpohjolassa
vallitsivat niin alkeelliset aaunto-olot, että Tuderuksen
täytyi ottaa olinpalkakseen Tornio, josta käsin hän ai-
na talvisin lähti pitkälle kiertomatkalle laajan seura-
kuntaansa.

Hän kuvailee kertomuksessaan lappalaisten kään-
nytyksestä (Berätteke om lapparnas omvändelse), jo-
ka painettiin 1773 Tukholmassa, tannokasta tounin-
taansa lappalaisten keskuudessa. Nämä elivät vielä jo-
tenkin täydellisessä pakanuudessa, palvoivat epäjuma-
Haan ja harjoittivat kaikenlaista taikuutta. Tudcrus
hävitti heidän noitanunnuiaan I. »kannukslaan» ia sei-
tojaan usein oman henkensä uhalla. Mm. kerrotaan
hänen koonneen ison joukon kannuksia erääseen Kuu-

samojärven saareen ja polttaneen ne siellä. (Mikä va-
hinko maamme museoille.)

Asuen kaukana seurakunnastaan hän ei kuitenkaan

vobiut tehdä lähetystyötänsä niin tehokkaaksi kuin oli-
si halunnut* Muuten Tuderus piti lappalaisten puolia
suomalaisia uudisasukkaita vastaan, näinä kun eivät
aina ottaneet huomioon edellisten oikeuksia maa-

alueiden ja kalavesien omistukseen nähden. V. 1684
hänet nimitettiin Alatomion kirkkoherraksi, Jona hän
toimi kuolemaansa asti. (1705, edellisenä vuonna, kun
Abraham Achrenius syntyi).

Tudcruksen edellä mainittu runo on suomenkieUses-

sä asussa ilmestynyt ensi kerran painettuna vasta 1703.
Sen tanskankielinen laitos tunnetaan jo vuodelta 1665,
ruotsinkielinen 1681 ja noqankieUnen 1683. Onko
vuoden 1703 laitos siis vain suomennos on varmaa vas-

tausta vailla*

»Aikamuodon laatijana - olkoon runo alun perin
suomen- tai ruotsinkielinen - voidaan joka tapauk-
sessa pitää Gabriel Tudenuta, sillä suomenkielisen
arkklveisun toimitti painolta muinaistutkijana tunnet-
tu Elias Brenncr (»Präntijn paadu Pränncrildä»), joka
Julkaisun tittelilehdellä sanoo, että veisu on »nuoruu-
desa ylöasajateldu Gabriel Tuderuxelda. Tuderus oli;
1703 jo 65-vuotias, » todistelee Suomen Kirjallisuus, Ja
jatkaa: »Kenties runo syntyi hänen värikkäinä ylloppi-
lasvuosinaan. - - - Varhaisin, kieliasultaan kehno
tanskalainen laitos voi hyvinkin olla käännös ehkäpä
painamatta jääneestä aikamuodosta. Suomenkielinen
asu on ollut joka tapauksessa tunnettu jo 1669* (Silloin
ilmestyneen JOHANNES G. SALMENIUKSEN haa.
runon alussa on huomautus, että se on laulettavissa sa-
maila nuotilla kuin »Talonpoica kewällä totta», joilla
sanoilla Tuderuksen arkkivelsu alkaa.)

Tuderuksen runossa ilmenee ykshikertaisen talon-
poikaiselämän ihannoiniista. Hän kuvailee slhiä ha-
vainnoUisesti talonpojan ja hänen perheensä ja palve-
luskuntansa töitä arkena ja juhlana. Näyttää siltä, että
nmoUija on abiakin nuoruudessaan ollut Uoluonteinen
ja kansanomainen, vaikka hänestä onkin tehty pilkka-
laulunpätkä: »Tuderus, tuo Herran pappi, jota vihas
Lanta ja Lappi» (Lanta = Suomi)

Miten hyvin jälleen näin joulun tullessa sopukaan
myös tämän päivän ihmiselle runon »alkulitaanin» sa-
nat: »Ruumis raucka ratki rauke, Jolles joskus työstä
tauke, jnc.»

Tudcruksen lennokkaaseen runoon voi hitustua ko-

konaisuudessaan esiin, suomalaisen kirjallisuuden an-
tologiassa, (min. Someron Pääkirjastossa) Kaikkia 28
säkeistöä emme voi julkaista Someron Joulussa, mutta
seuraavassa on näyte siitä, miten Tudcruksen runoUu
siyuu:

11



Mietteitä kotiseututyöstä
kunnan näkökulmasta

Kalle Nikula

Kuten kaikkialla ympäristössämme havaitsemme,
hävittää jokainen uusi päivä vanhaa perinnettä ja luo
uutta. Kun tiedetään, miten nopeasti maaseutukin
muuttuu, on mielihyvällä todettava Someron oman ko-
tiseutuyhdlstyksen Somero-Seuran, puheenjohtajansa
fil. -tri Tapio Horilan johdolla suorittama suuriarvoi-
nen työ paikallisen perinteen taUentamiseksi. On ollut
onni, että hyvissä ajoin on ryhdytty toimeen pelasta-
maan nyky somero laisen nähtäväksi vanhoja perinne-
rikkaita rakennuksia ja esineitä. Nyt se olisi jo myö-
haista suurimman osan kohdalta.

Useunmitenhan me käsitämme, että tällainen toi-
niintä on vain vanhan säilyttämistä. Somero-Seuran
työ on ollut elävää ja myös nykyajan näkymät huo-
mioon ottavaa perinnepolltiikkaa.

Kunnan osoittama arvostus seuraa kohtaan näkyy
myöskin siinä, että ei ole ollut tarvetta perustaa erityis-
ta kotiseutulautakuntaa, jollainen monessa kunnassa
on. Vapaaehtoinen yhdistystoiminta näyttää olevan se
voima, joka vo! saada suuretkin määrät ihmisiä mu-
kaansa pcrinneasian pariin.

Perinteiden pohjalle rakentuvat suuret kansanjuhlat
ovat nostaneet monet sjfqäisctkin pitäjät vaJtahunnaI-
Useen, jopa kansaiväliseen tietoisuuteen. Eräiden koh-
dalla näyttää kuitenkin jo käyneen niin, että perume

on kulutethi loppuun, ts. se on kärsinyt inflaation.
Vuodesta toiseen on esitetty samaa ehkä arvokastakin
ohjelmaa, se ei ole enää ainakaan oman paikkakunnan
asukasta kiinnostanut.

Omalla paikkakunnallamme ei vastaavaa ole tapah-
hmut. Täällä näyttää jatkuvasti nousevan uutta perin-
nettä ja kulttuurinharrastusta esiin. Tuoreimpana
osoituksena on mm. vasta ilmestynyt Sananparsikirja
ja Somemiemellä vilkkaana virinnyt kansanmusiikki.

Nyt, kun tuskin kukaan enää osaa aitoa Someron
murretta, on hyvä asia, kun sitäkin on aikanaan tai-
tioltu.

Kun kunnassamme käy ulkopaikkakuntalaisia tai
ulkomaisia vieraita, on heille erikoista näytettävää.
myös kotiseutuyhdistyksemme ansiosta.

Myös on seuralle ansioksi luettava, ettei se ote kos-
kaan pyytänyt suuria avushissummia kunnalta vaan
harjoittanut myös omatoimisuutta suuressa määrin ra-
hoitusten suhteen.

Näin kunnan tehtävissä olevana toivoakin, että yh-
distyksen toiminta jatkuisi yhtä vireänä ja omatoimlse-
na kuin ennenkin ja tounisi edelleen yhdyssiteenä en-
tisten ja nykyisten, vanhojen ja uusien somerolaisten
välillä.

»Someron sananparsia» julkistettiin 9. 11. 77. Kuvassa tekijä Tapio Horila kirjoittamassa tilaisuu-
dessa omistuskirjoituksiaan. Vuorossa Raili Hovila. Valok. Somero-lehti.
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Somero-Seuran vuosikokous 27. 2.

1977. Puheenjohtaja Horila kiittää
seuran eroavaa sihteeriä Helvi Jussl-

laa, joka oli hoitanut sihteerin tehtä-
via vuodesta 1955. Oik. uusi sihteeri

Eija Alitalo. Kunnallisneuvos Arvid
Gustafsson toimi vuosikokouksen

puheenjohtajana. Valok. Somero-
lehti.

Valtakunnalliset museo päivät Es-
paossa 15-16. 4. 1977. Juhani Talo-
nen menossa kaupungin vastaan-
otolle Gembölen kartanoon. Valok.
T. HorUa 15. 4. 77.

Somero-Seuran kotiseuturetki 12. 6.

77. Halikko. Retkeläiset juomassa
Viurilan kartanon lähteestä. Valok.

Leena Ylenius.
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Someron päivä 10. 7. 1977. Puheen-
johtaja Tapio Horila ja sihteeriEija
Alitalo ovat jakaneet Somero-Seu-
ran kunniakirjat Kyllikki Kujan-
päälle. Mauri A. Nummiselle ja Rei-
no Ahdille. Valok. Olavi Virtanen.

Somero-Seura Järjesti leikkikaluna} (telyu museon toistuvassa 7. -28. 8. Vas. taiteilija Juhani Harrin
omistama hevonen. Oik. taiteilija Aarno Salosmaan lelukokoelmaa museon kaapissa. Valok. Salli
Luoma.

Leikkikalunäyttely Someron muse-
ossa päättyi 28. 8. 1977. Näyttelystä
jaettiin palkintoja yht. 560 mk. Pal-
kinnon saajat vas. Väinö Heikkilä,
Aarno Salosmaa, Eila Mäki-Teeri,
Maila Ponkkonen, Alpo Maasilta,
Matti Tukiainen, Aleksi Unden Ja
Kustaa Leppälä. Valok. Somero-
lehti. (Salli Luoma).
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Someron seurakunnan
alkuhistoriaa

Timo Alanen

Kysymys Someron ja Tammelan seurakuntien syn-
nystäja ikajärjestyksestä on ollut paikallishistorioiden
väittelynaiheena 1700-luvulta alkaen. Varhemmin on
esitetty, että Someron seurakunta olisi ollut alun-
pitäen Tammelan alaisuudessa, myöhemmin käsitys
on muuttunut päinvastaiseksi.

Luotettavin tieto Someron seurakunnan itsenäisestä
olemassaolosta on peräisin vuodelta 1492, jolloin ny-
kyisen Etelä-Someron muodostavat kylät erotettiin Us-
kelasta ja määrättiin Someron kirkkoherrakuntaan.
Toinen jäänne keskiaikaisesta seurakunnasta on So-
meron hautausmaalla tavattava kivisakasti, joka kai-
tenkin iätään vasta 1400-luvun lopulle. Lisäksi Kan-
sallismuseosta löytyy Somerolta saatu upea alttari-
kaappi sekä joitakin pienempiä kirkkoesineitä.

AULIS OJA on katsonut, että Somero olisi erotettu
Uskelasta joskus 1300-luvun keskivaiheilla, jolloin on
muodostettu muitakin itsenäisiä seurakuntia. Edelleen

Oja esittää, että vähäiset, vakituista papistoa vailla
olevat Perttulan, Portaan ja Tammelan vanhat kap-
pelikirkot yhdistettiin Tammelan kappeliseura-
kunnaksi ja alistettiin Someron kirkkohetrakunnan
alaisuuteen. Tästä tilanteesta lähtien hän tulkitsee
vuoden 1492 asiakirj.issa esitettyjä määräyksiä siten,
eitä Someron kirkkoherrakunta olisi tuolloin saanut

jonkinlaisena korvauksena menettämistään pohjoisista
alueista, joista muodostettiin itsenäinen Tammelan
kirkkoherrakunta, aikaisemmin Uskelaan kuuluneet
Etelä-Someron kylät. Ojan päätelmät perustuvat asia-
kirjoihin ja ovat melko johdonmukaisia, mutta au-
kottomiksi niitä tuskin voisi todeta.

Omituista on, että Someron kirkko olisi rakennettu
aivan oletetun muinaisseurakunnan eteläsyrjälle ja et-
ta kirkon lähettyvillä olevat kylät (esimerkiksi Häntälä
ja Talvisilta) silti olisivat kuuluneet Uskelaan. Toinen
Ojan päätelmää sotkeva yksityiskohta on perimätieto,
joka ilmeisesti on hyvin vanha ja jonka todistusvoimaa
lisää vielä siihen liittyvien kahden paikannimen van-
huus: Ensinnäkin Someron Sillanpään pohjoislaidalla
sijaitsee nykyinen Kirkkomäki -niminen tila, joka var-
hemmin on ollut torppa, mutta jonka nimi rarmaan-
kin perustuu paikalla sijaitsevaan kallioisecn mäkeen.
Kansa selittää nimen siten, että somcrolaiset olisivat
muinoin käyneet (Ypäjän) Perttulan kirkossa ja le-
vännect juuri tuolla mäellä, Kirkkomäellä. Asiakirja-
merkinnät Kirkkomäestä alkavat 1700-luvun lopulta,

joten mikään kovin myöhäinen nimi se ei voi olla. Sa-

malen Lahdenkylän muinaisilla takamailla, noin kol-
men kilometrin päässä Kirkkomäestä on
Lepäysmäk /-niminen metsämäki ja sen lähettyvillä si-
jaitseva pelto, entuien niitty. Tuosta nimestä on csi-
tetty samanlaisia muistitarinoita kuin Kirkkomäes-
takin: kirkkokansa on lepäillyt mäellä. Nimen har-
vinainen maäriteosa Lepäys viitannee juuri siihen, että
paikalla ovat levänneet ihmiset eivätkä esimerkiksi
lehmät, joidenka lepuutuspaikkoja kutsutaan Lepo-
tahi Z^ vo-aikuisilla nimillä. Tästäkin nimestä on van-

ha karttamerkintä vuodelta 1751 Läp ävij s -
m ac k i (ks. kartta).

Nämä kaksi paikkaa hahmottavat kirkkopolun
suunnan: Someron sisäkylistä Perttulaan päin, mutta
sen sijaan ne eivät selvitä, käytiinko Perttulasta So-
merolla vai Somerolta Perttulassa, mikä muisto elää
kansanselity ksistä. On myös huomattava, että so-
merolaisista kansanselityksistä riippumatta on J. V.
HIRSJÄRVI kirjannut Rengon Lietsasta tiedon, min-
ka mukaan sieltä saakka olisi joskus käyty Perttulan
kirkossa.

Muut lähistöllä sijaitsevat paikannimet palautuvat
viimeistään 1400-luvulle (Jääti, alkuaan nähtävästi
henkilön nimi Jaatsi, Kuri, varhemmin henkllönnimi
Kurinen), joten ei ole mahdotonta, että myös Kirk-
komäki ja Lepäysmäki juontuvat samalta ajalta. Kun
Perttulan kappelikirkko lienee perustettu 1300-lu-
vulla, on tuskin luultavaa, että sieltäpäin olisi käyty
kirkossa Somerolla. Päinvastainen suunta vallitsi vielä

1500-luvun hallin tojaossa, sillä esimerkiksi käräjät pi-
dettiin Loimon halfintopitäjän keskuksessa, tavalli-
sesti nykyisen Jokioisten alueella.

Someron seurakunnan varhaisalue jää vähennyslas-
kun jälkeen perin vaatimattomaksi, kun oletetaan, et-
ta Etelä-Somero on luettu Uskelanja Pohjois-Somero,
ainakin osittain, Perttulan vaikutuspiiriin. Ehkä en-
tisen Somemiemen sekä Someron keskuskylät olisivat
muodostaneet oman pienehkön seurakuntansa, mutta
toinen mahdollisuus, joka tuntuu todennäköisemmäl-
ta, on tietysti se, että 1400-luvun alussa olisi yksinki-r-
taisesti pitkien etäisyyksien vuoksi perustettu Somerol-
le itsenäinen kirkkoherraseurakunta, johon olisivat
kuuluneet ympäristöseurakuntien takamaat. Vuoden
1492 muutos voitaisiin selittää jonkinlaiseksi uu-
dellecnryhmittelyksi. Joka tapauksessa näyttää siltä,
että hyvin varhain on Somerolta vaellettu Perttulaan
saakka kirkkoon.
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Vuonna 1751 laadittu Lahdenkylän kartta, Johon on merkitty Lepäysmäki (Maanmittaushallituksen
arkisto H 91 9/14). Muut kartassa näkyvät nimet Hirfjo c k i (merkitty kahdesti, Hinijoki),
Ä i j e n o J a (Äijänoja) ja M a l li ö (Moljo). Lisäksi yläoikealle on merkitty Asp s ko g (tar-
koittaa, että paikalla on kasvanut haavikkoa), vastaavasti Hirvijoen toisella puolella Tall (-skog),
mikä tarkoittaa männikköä. Tummemmat alueet kuvaavat niittyjä. Julkaisemiseen on saatu Maan-
mittaushallituksen lupa.

SomerpainofSoy

Vesijohtoliike

Saarinen &
Kyyrä Oy

SDIVIERON PAIKALLISLEt-tTI

Hyvää Joulua toivottaa

KENKÄ KAUPPA
V. PELTOMÄKI

puh. 45 07S
Kenkiä - laukkuja - käsineitä - sukkia

Säle-ja rullakaihtimet
Takuutyönä - parhaista raaka-aineista

Ilmainen esittely ja asennus
Edullisesti laite- ja paljeovia

Puutavaraliike

E. HAKALA

Sahattua ja höylättyä puutavaraa, suoritetaan
myös rahtihöyläystä.
puh. 42 867

Hyvää Joulua
toivottaa

Jussin Baari

Hyvää Joulua
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HYVÄÄ JOULUA
kaikille asiakkailleen toivottaa

Forssan Väri ja Tapetti Oy
Puh. 45 35S

Hyvää Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta

SOMERON HUOLTO Oy

VALMISTAMME:
-Paljeovet - Kaihtimet
- Jakoseinät - Jakoverhot
Meiltä myös verhokiskot

Someron Paljeovi
om. A. Tammista puh. 45 846



KIRJAKAUPPA
ON LAHJAKAUPPA
. lukutaitoisille kirja
. kirjoitustaitoisille kirjoituskone
. matkaajille kartlapallo
-kyllä meiltä löytyy

Someron Kirjakauppa

SÄHKÖTÖITÄ-VESILAITTEITA

SÄHKÖ-
ERKKI OY

Puh. 45 339

HYVÄÄ JOULUA

Mikkolan Kukkakauppa ja
hautaustoimisto

PUH. 45 092

Rauhaisaa Joulua asiakkailleen
ja liiketuttavilleen

toivottaa

Hallikaisen Auto

Hyvää Joulua
Someron Lasi

puh. 46 385

HYVÄÄ JOULUA
TOIVOTTAA

KAMPAAMO EEVA
EILA LEHTONEN puh. 45 441

HYVÄÄ JOULUA
ASIAKKAILLEEN

TOIVOTTAA

T:mi TuulArja
puh. 45815

KUIVAMAITO OY
TOIVOTTAA

HYVÄÄ JOULUA
LEHDEN LUKIJOILLE

HYVÄÄ JOULUA JA
ONNELLISTA
UUTTA VUOTTA

Kampaamo
Laila Siltasaari
puh. 45 776

Hyvää Joulua
toivottaa

^/Hankkija

HYVÄÄ JOULUA
TOIVOTTAA

VALOKUVAAMO
REINO LUITPARO

Hyvää Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta

NURMEN SAHA JA MYLLY
Somerniemi - puh. 42 958

Vasemman oven yläosa. Pyhä Mauritius. Suomen
Kansallismusco n:o 1180:1.

Valok. Welin 1975.

Oikean oven yläosa. Pyhä Ursula. Suomen Kansallls-
museo n:o 1180:1

Valok. Welin 1975.

jonka muistopäivä on 22. 9. Hän oli legendan mukaan
maurllainen päällikkö, joka kärsi marttyyrlkuoleman
keisari Maximlanuksen aikana. Kirkkotaitecssa hän

esiintyy ritaripukuiscna neekerinä. Pyhä Mauritius on
erikoisesti jalkaväen ja ampujien suojeluspyhlmys.

Oikeanpuolisen oven alaosan aiheena on Jeesuksen
ympärileikkaus. Vastaavan oven yläosa on omistettu
naispyhimys Ursulalle, joka 900-luvulla tunnetun le-
gendan makaan oli brittiläinen kuninkaantytär, jota
pakanallinen prinssi kosi. Hän teki toivioretken Rot-
inaan. Paluumatkalla v. 452 Kohun luona hunnit sur-

masivat hänet ja saman kohtalon saivat hänen scura-
laisensa, 5 tai 11 (myöhemmin väärkikäsityksestä pe-
räti 11000) neitsyttä. Kolnin Ursulan kirkosta tavattu
300-400 -luvuille ajoitettu piirtokirjoitus näyttää
osoittaneen legendan perusytimeltään historialliseksi.

Pyhän Ursulan päivä 21. 10 on Suomessa tunnettu jo
vuodelta 1429. Ursulan mukaan on nimitetty useita
katolilaisia nunnakuntia, joista vanhin Ursulines pe-
rustcttiin Bresciaan vuonna 1535, siihen kuuluu n.
16000 varsinaista nunnaa sekä n. 16000 ulkojäsentä.

Oikean oven alaosa: Ympärileikkaus. Suomen Kansal-
lismuseonio 1180:1 Valok. Welln 1975.



Alttarlkaappi Someron kukosta. Kesk. : Aurinkoon puettu Madonna ja Kristuksen haavoja kantavat
enkelit. Ovissa Pyhä Mauiitius, Pyhä Ursula, Kuninkaitten kumarrus Ja Ympärileikkaus. Suomen
KansaIIlsinuseo n:o 1180:1 Valok. Welin 1977.

Someron kirkon alttarikaappi
OoVee

Someron hautausmaan luoteisnurkkauksessa seiso-
va kaunis kivisakasti ei ole ainoa nykyaikaan asti säUy-
nyt näkyvä muisto pitäjän keskiaikaisista kirkollisista
oloista. Sen lisäksi on tallella, nyt Kansallismuseoon
sijoitettuna, Someron kirkon keskiaikainen alttari-
kaappi, joka on museon kirkkosalin edustavimpia esi-
neita ja kokonaista setsemän täällä ollutta pyhälnku-
vaa. Näistä puuveistoksista ovat alttartkaappia van-
hommat, Someron ensimmäisen kirkon aikaisia Pyhän
Jumalanäidin kuva 1400-luvun alusta, lyypckkUäinen
Pyhän Annan kuva 1420-luvulta, erään piispan kuva
1400-luvun puolivälistä ja lyypekkiläinen Pyhän Mi-
kaelin kuva vuoden 1470-vaiheUta.

V. 1480- vaiheinahan anellaan Somerolla ryhdytyn
rakentamaan kivisahastUla varustettua kirkkoa, Johon
sitten hankittiin vuosisadan vaihteen tienoilla koti-
maassa valmistetut Isän Jumalan, Pyhän Jaakon Ja Py.
hän Pietarin kuvat sekä samanaikaista stralsundilaista
(Stralsund, entinen hansakaupunki nykyisesaä Itä-.
Saksassa) tekoa oleva alttarlkaappi. Siinä näemme
taustalla madonnan Jeesuslapsineen Ja ryhmän heitä
palvovia hengellisiä Ja maaUlsia ruhtinaita.

Tämän vuotisen Someron Joulun kansikuvaksl on
valittu vasemman puolisen oven alaosa, jossa on tuttu
aihe »Kunmkaitten kumanus». Saman oven yläosa on
omistettu Mauritiukselle katoliselle pyhhnykselle,

Hyvää Joulua

TILITOIMISTO
EKONOMIA

Ekan KALLE ÄLLI
puh. 45 183 klo 10-12,

Rantatie 10 C 17

WRANGLER
BEAVERS

puh. 46343
MIC-MAC

Hyvää Joulua

KIOSKIKOLMIO

HYVÄÄ JOULUA

KAHVILA
MARIINA

PUH. 45 634

LASTEN
ASUSTELIIKE

OM. RANTANEN & KAVANDER
PUH. 45 634

Hyvää Joulua toivottaa

J. M. TUOMINEN Ky
Vaatturiliike Saarni

Husqvama-Myynti
Joensuuntie 12 puh. 45 920

SOMERON PIKA-PESU
KOP:n liiketalo

kemiallista ja valkopesua
puh. 45 702

Hyvää Joulua toivottaa

Ellin Valinta

Hyvää Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta

toivottaa

Someron Kukkasitomo
Om. Liisa Roos, puh. 45 562

Hyvää Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta toivottaa

Härmän Kauppa
puh. 45 404



ERKIN TV-HUOLTO
ERKKIHOHENTHAL
31400 Somero 3 kp

puh. 46 311

Joulukin on hiustenhoidon aikaa. 4 asiansa
osaavaa tyttölasta suorittaa meillä hiustesi
muotoilun.
Tilaukset puh. 45 898

JOULUTERVEISIN
parturikampaamo Raija Tapio

HYVÄÄ JOULUA
TOIVOTTAA

T. Härkönen
puh. 45 216

HYVÄÄ JOULUA
TOIVOTTAA

KUKKAKESKUS
puh. 45 385 ja 45 293

SUUR-PUKIMONORVA
AINA MUODIN KÄRJESSÄ

Salo, Helsingintie 2
Lohja, Tammisaari
Lauttakylä, Hanko

SOMER-ASU
HONGISTON LIIKETALO

MIESTEN PUKIMIEN ERIKOISLIIKE
PUH. 45 406

Hyvää Joulua
toivottaa

T:mi KUISMA
KUMI JA PUU OY

Hyvää Joulua ja
onnekasta Uutta Vuotta
asiakkailleen toivottaa Anja Frankberg.

Len in kiliike Elisa
puh. 45 205

50 Hyvää Joulua ja
onnellista Uutta
Vuotta
toivottaa

RAKENNUSLIIKE

PENTTI VASTAMÄKI ky

KlM-A&ALOUSKESKUS

HYVÄÄ JOULUA JA
ONNELLISTA UUTTA VUOTTA

§<nwr(mlttt
SOMERO

puh. 924/46222

HYVÄÄ JOULUA ja
ONNEKASTA UUTTA VUOTTA
toivottaa asiakkailleen EILA SAARINEN

KENKÄ-JA SUKKABAARI
puh. 45 463

Kun joulua
ei vielä ollut
Vesa Huovio

f-l-Jt

Alkuseurakunnan historian kertova Uuden Testa-

mentin Apostolien teot loppuu »kesken»;
»Ja Paavali asu* omassa vuokra-asunnossaan kaksi
täyttä vuotta Ja otti vastaan kaikki, jotka hänen tykön-
sä tulivat,

Ja hän Julisti Jumalan valtakuntaa Ja opetti Herran Jee-
suksen Kristuksen tuntemista kaikella rohkeudella,
kenenkään estämättä. » (28:30-31).

Miksi historia päättyy juuri tähän?
Jotkut ovat arnlleet, että meillä ei ole säilyneenä ko-

ko Apostolien teot: papyrus on murtunut. Toiset ovat
arvelleet lääkäri Luukkaan suunnitelleen teoksensa

(Lk, Apt, ?) kolmiosaiseksi, mutta viimeisen osan jää-
neen jostakin syystä kirjoittamatta. Tai ehkä kesken
jättämisessä on tavoteltu taiteellista tehoa. (Nato esit-
telet asian Rafael Gyllenberg).

Vai kävikö niin, että Luukkaan kirjoitustyö keskey-
tettiin väkivaltalsesä? Riistettllnk» kynä hänen liädes-
tään kesken lausetta, mutta pyhä kirjoitus siltä mie-
heitä, joka khjoittijouluevankellumlnkln, »äilyi?

Voi vain kuvitella, miten kertomus olisi voinu( jat-
kua:

»Tuli talvipälvän aeisauksen juhla Roomassa, juulu-
kuun 25. päivä. Paavali tapasi Klemensin lähellä fo-
rum romanumia, Rooinan keskustaa. Pimenevässä il-
Iässä tori, maailman keskus, oli valaistu lepattavin
soihduin Ja loimuavin padoin. Klemens sanoi:

- Kristus on maailman valkeus.

Paavali kääntyi oppilaansa puoleen:
- Sinä olet hyvin oppinut läksysi. Ajattele, mitä tuo

sanomasi merkitsee! Minä olen jo vanha mies, minä
väistyn pois. Minä tiedän, että te nuoremmat jatkatte
siltä, mihin minä olen tullut.»

Muutaman vuoden kuluttua Rooman seurakunnan

johtaja Klemens kirjoittaa Korinttoon:
»Siirtykäämme nyt kUvoitteiyolhin, jotka ovat elä-

neet aivan lähellä meitä, ja ottakaamme puheeksi
ainon sukupolvemme jalot esikuvat. - - - Pietari
joutui väaramielisen veyesvihan tähden kärsimään tus-
kia, d kerran Ja kahdesti, vaan useita kertoja. Ja näki
todistuksen annettuaan hän astui siihen kunnianpalk-

kaan, joka hänelle kuului. - - - Veljestihan Ja rli-
dan tähden Paavali saavutti kestävyydellään volttopal-
kannon*»

Ehkä Jo Klemenslllä oli haaveena valloittaa paka-
noilta auringon jumalan Ja valon Juhla, Joulukuun 25.
päivä. Joka tapauksessa se toteutui Roomassa(kin) v
354 j. Kr, kun kirkon nuorukaiset nousivat valtakun-
nan korkelnuniUejohtopalkollle vainojen Jälkeen.

Nyt joulukuun 25. päivänä kutsuvat niin Rooman
kuin Someronkin kirkkojen keUot pyhään Juhlaan!
Valkeus loistaa meidän keskellamme. Aamuhämarlssä
Someron klrkonkellot yhtyvät suureen soittoon, joka
«oi inaassa Ja taivaassa: Kristus tullut on!

Hyvää ja rauhallista joulual
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SOMERON ESA

HYVÄÄ JOULUA toivottaa
valtuutettu ASKO-myyjä

Someron
Huonekaluliike

puh. 45 125

Hyvää Joulua toivottaa

OHSANDBERGOY
ELEK.TUOTEOY

MIXTUS KY

HAUSKAA
JOULUA
TOIVOTTAA

Someron Optiikka Oy
KOP:n liiketalo
puh. 46133

Someron Rengas
puh. 46 390



Täytimme tasavuosia. Kiitos menneistä
värikkäistä ajoista. On ollut mukava asi-
oida kanssanne. Toivomme luottamuk-
sellisen yhteistyön jatkuvan edeNeen-
kin. Näissä merkeissä sanomme: »Terve-
tuloa taas käymään.»

Someron Säftltö S Kone Ky

Leo Laine & Kumpp.
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KANSALLISOSAKE-PANKKI
SOMERO

PUHELIN 45 571 VAIHDE

HYMYILLEN
HÄRKÄ.
HALLISTA

HYVÄÄ
JOULUA
JA
ONNELLISTA
UUTTA
VUOTTA

<977
TOIMITUS JA TAITTO
TOIMITUSSIHTEERI
PIIRROKSET

KUSTANTAJA
KIRJAPAINO

OSMO REKOLAINEN
KYLLIKKI KUJANPAA
PIRKKO-LIISA
REKOLAINEN
SOMERO. SEURA
SOMERPAINO

Ester Ahokainen

Kynttilä hehkuu
Hiilentummana kaartuvaan kupoliin,
lumisen maiseman ylle
syttyvät tähtikynttilät
ja lamput
kirkastamaan juhlista jalointa.

Kuutamo välkyttää pihakolvun
lumipisaroita.
Metsä antaa aarteitaan.

Jättikuuset luovuttavat

lastenlapsensa
puettavaksi koruihinja
kynttilöihin.

Pimeän ja kylmän keskelle
syttyy valoja lämpö.
Työn kiireiset äänet
hiljenevät.
Joulu astuu yli kynnyksen.
Juhlamieli valtaa sisimpäsi.

Kynttilä hehkuu
tummassa havussa.

Valo on voittanut pimeän.

»Hyvä, lämmin, hellä» on mielesi.
Sitä toivotat toisillekin.

Rauha ja hyvä tahto ovat
joulun tunnukset.



KIITÄMME
JÄSEN- JA ASIAKASKUNTAAMME

KULUNEESTA VUODESTA JA
TOIVOTAMME

RA UHALLISTA JO UL UA
JA

ONNEA VUODELLE 1978

w
Tule Joulu Kultainen

SQKOS
SOMERMAA

Autollapa ajetaan
monet kortit suoritaan,
pohjakunto paras on
tae »inssiu-tutkinnon.

Kiinteistön jos tahdot oman
taikka kodin velattoman,
siitä saat sä varman takuun,
etkä joudu toisen hakuun.

»Tilkkarissa» tavataan,
monet tilit avataan.
Kun debet-kredit tasan on
niin suli on Joulu huoleton.

Someron Autokoulu

Someron Kiinteistökeskus Oy
Tilitoimisto Torkkola Oy

puh. 46 471 vaihde

Toivotamme

HYVÄÄ J OULUA

asiakkaillemme

Hameemuudenmaan keskinäinen

vakuutusyhdistys

Somero Pusula Nummi

YHDISTYSVAKUUTUS
SOMEROLAISTEN

- KOTIEN
- MAATILOJEN
- KIINTEISTÖJEN
-METSIEN YM

TURVAKSI

.

Oletko
hyhrmatön
nvkyiseen
pankkiisi?

Tule osuuspankin asiakkaaksi
Aikamme
pankki Voimakas Turvallinen Erilainen
o? SOäflkki
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oankkijaijeslo Sen
toiminta on ^aikkin;L
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