
Taivas kasvaa puita
lumessa puiden

varjot

Hanki liukuu aal-
töinä

minä lähenen

Jos uskallat nähdä valon ja
hämärän läpäistessä aineen

syntyy aineettomuus - ja
talven syvyydessä taivas

hengittää
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Avaruus:
Kirkasta valoa
ja valmis:
rajan piirtää
käpylinnun
huilunkirkas ääni. Sa taa pehmeää hämärää.

Koivujen kädet täynnä jäistä
hopeaa

hopean sisällä silmut.
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Lepän ajattomuudessa
valaistut
ei mistään mmnekään
ja kuitenkin:
Kevään rajalla
joka paikassa
kaikki.



HANNA OLLONQVIST, 3b

Kustaa Ollonqvist - satulaseppä työssä
Äidinkielen tutkielma 1987

"Sanomme vanhuksille, että
heidän on elettävä muistois-
taan. Se on kovaa puhetta.
Elämän jokaisessa vaiheessa
on elettävä nykypäivässä."

Eleanor Lilliehöök

Satulaseppä
Kustaa Ollonqvist
Kustaa Ollonqvistin elämää

Kustaa Ollonqvist syntyi 3. 6.
1893 Someron Hirsjärven kylässä,
Mäkilän torpassa. Hänen isänsä,
Ernest Ollonqvist, teki Hirsjärven
kartanossa puutöitäja toimi satula-
seppänä. Työvuosia kartanossa hä-
nelle kertyi kaikkiaan 57 vuolta.
Isältään Kustaa sai opin satulase-
pan ammattiin, jota hän harjoitti 50
vuotta, nähden kymmeniä erilaisia
torppia.

Ensimmäisen työnsä hän aloitti
jo 12-vuotiaana. Se oli harvinaisia,
koska yleensä torpparin pojat pää-
sivät taloon töihin vasta 15-vuo-

tiaana. Työpäivät olivat pitkiä nuo-
relle pojalle. Aamulla puoli kuudel-
ta aloitettiin Ja iltaan kahdeksaan
saakka jatkettiin. Aamupäivällä
kahdeksalta saatiin suurus ja ilta-
päivällä päivällinen. Kahvitunteja
ei tunnettu.

Someron ulkopuolella ei Kustaa
nimeksikään työskennellyt. Ainoas-
taan yhtenä kesänä l 1/2 kuukautta
.hän oli Vihdissä kuokkimassa ja yh-
teitä talvena UI. Pyhäjärvellä tu-
kinajossa. Pyhäjäveltä hän löysi tu-
levän vaimonsa. Hän itse kertoi, et-

ta hän näki nätin tytön ja pisti re-
keen. Vuonna 1937 Kustaa muutti

perheillensä Ihamäkeen, Huikkon-
mäen reunoille. Siihen mennessä

heille oli syntynyt kolme poikaa,

Kiistaa Ollonqvist 1973. Valok. V. OllDr.^vist.

joista yksi kaatui sodassa; 1950-lu-
vun lopulla häntä kohtasi jälleen
suru. Hänen vaimonsa, Saimi, kuoli
sairastetmaan jo pitkään. 1960-lu-
vuri lopulla Kustaa pääsi muutta-
maan poikansa rakentamaan uu-
teen taloon. Taloon oli tehty hänel-
le oma pieni huone.

Ollonqvist oli hyvin tarkka perin-
teiden vaalijaja mielellään muisteli
vanhoja asioita. Pitkään hän sai
eleillä kotona ja kertoa hauskoja
tarinoita naapureille. Kesäkuussa
1978 hänen voimansa heikkenivät
ja hän joutui sairaalaan. Elokuussa
vanha käsityölälsihminen oli pois-

Talvella
lumen ja auringon säteet
kohta.avat toisensa
ja lumi on täynnä merkityksiä

sa.

Satulascpän alkuvaiheita

Kustaa Ollonqvist oli suvussa ai-
nakin kolmannen sukupolven satu-
laseppä. Satulasepän ammatti oli
verrattavissa suutarin ammattiin.

Erona oli vain se, että suutari teki
kenkiä ja satulaseppä hevosen val-
jaita eli vetokahya.

Kustaa Ollonqvistin työaluetta
oli suurimmissa' määrin Hirsjäven
kylän ympäristö ja Somerniemen
pitäjä. Satulasepat kulkivat, mui-
den kästiyöläisten tavoin, talosta
taloon. Työt jakautuivat kevääseen
ja syksyyn, koska keväällä tuli val-
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Kuutamo läpäisee tammikuussa kuuset
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TUULA KÄMI

Lunta sataa auringon läpi

A uringon siivisä lumi juoksee
-ja kohta on H ta

Puupiirros:
koivut piirtävät
pilveen päivän:
huomenna joki tulvii

mistaa kesävaljaita ja syksyllä taas
talvivaljaita. Tällä tavoin toimittiin
taloissa, joissa oli paljon hevosia,
kuten kartanoissa. Satulasepän am-
matti oli hyvin arvostettu. Sen huo-
masi siitä, että satulasepät pääsivät
syömään samaan pöytään kuin
isäntäkin. Muille palkallisille oli
oma ruokapöytä.

Jos halusi satulasepäksi ryhtyä,
joutui aluksi tekemään huonoja töi-
ta. Tämähän on aina oppipojan
kohtalo. Ensimmäiseksi joutui van-
hoja valjaita puhdistamaan eli put-
saamaan sekä uusia valjaita mus-
laamaan nahkamustalla. Se oli
sorttaamista. Ollonqvist muisteli
putsausta: Se oli surkjaa hommaa
ku niitt siit sit putsas. " Neulomaan
pääsi ensin pienempiä hihnoja ja sii-
ta se eteni aina vaativampaan ja
vaativampaan työhön.

Työtavat ja
materiaalit

Satulasepän ammatin avuksi oli
jo Kustaa Ollonqvistinkin aikana
keksitty koneita, mutta siitä huoli-
matta hän teki kaiken käsin. Työ-
kaluja varten oli tehty oma reppu,
jossa oli pitkä olkahihna. Jokaisella
työkalulla oli repussa omat paik-
kansa. Repussa oli puinen rasia,
jossa säilytettiin naskalit, veitset ja
muut pienet tavarat. Rasian kaii-
nessa oli tyyny, jossa voitiin käte-
västi säilyttää neulat ja harjakset.

Naskaleita oli kahta eri laatua.
Toinen oli ns. neulomisnaskali ja
toinen oli vääränaskali. Yhteensä

naskaleita repussa oli 4-5. Veitsiä
oli suoria sekä vääriä ja kaikki oli-
vat nahkapäisiä. Repussa oli myös

niinkin heino väline kuin harppi.
Harpilla pystyttiin määrittämään
tarkasti erilaisten hihnojen levey-
det. Erilaiset reikäpuntit olivat kor-
vaamattomia työvälineitä satulase-
pälle. Reikäpuntin eli kansanomai-
sesti nahkapaskan avulla saatiin
nahkaan tehdyksi sen kokoisia re-
kiä kuin haluttiin.

Varustukseen kuului myös mus-
taus- eli sorttausharja, joka oli val-
mistettu sian harjaksista. Kauneut-
ta ja koristeellisuutta töihin saatiin
erilaisilla koriste- ja tasotustyöka-
luilla. Repussa oli myös vasara,
suuri puolikuun muotoinen veitsi ja
erilaisi piikkejä ja solkia. Ulkopuo-
lelle repun jäivät isot, puusta val-
mistetut pihdit. Niitä satulaseppä
kuljetti kainalossaan.

Nahka oli satulasepän raaka-ai-
ne. Nahkaa oli erilaisissa muodois-
sa. Käytetyin oli musta nahka eli

Lumi on jokaiselle valkeus
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Satulasepän työkaluja. Vaiok. V. OHonqvist.
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platli. Sitä oli saatavana eri pak-
suista. Kaikista ohuimmat platlma-
hat eli poksit käytettiin verhoiluun
eli toppauksiin. Poksinahasta vä-
hän paksummat käytettiin ohjasten
tekoon. Plattinahkaa saatiin nauia-
karjan vuodista ja joskus myös hir-
ven vuodista. Toinen nahkamuoto

oli ns. mänttinahka. Se oli väriltään
vaalean harmaata. Siitä valmistei-
tiin vetohihnai eli ruomat.

Toinen tärkeä materiaali oli lan-
ka. Ennen satulaseppä sai tarvitse-
mansa langan kotona kehrätyistä
pellavista. Lanka kehrättiin par-
haista pellavista yksisäikeiseksi.
Kehräämisen jälkeen lanka pieniin
ja sen jälkeen valettiin kynttilällä tai
steariinilla. Steariinikäsittely teki
langan helpommaksi käsitellä. Teh-
dasvalmisteisen langan tultua
markkinoille alettiin lankaa ostaa

kaupasta. Lankaa oli sekä yksisäi-
keistä että monisäikeistä "antura-
lankaa", joka oli langoista suosi-
tuin. Konelangat olivat vielä erik-
seen, mutta niitä ei Kustaa Ollonq-
vist käyttänyt.

Sian ja jonkin verran myös hirven
karvoja käytettiin täyttöinä längis-
sä, kaulapaidoissaja siian kakuissa.
Sian harjaksia käytettiin neulomi-
seen. Harjaksei nypittiin vanhan,
elävän sian niskasta. Langan pää-
hän tehtiin ns. sukapää. Tähän su-
kapäähän laitettiin harjakset kiinni.

Muuta materiaalia olivat messm-

gistä valetut soljet ja renkaat. Eri-
laiset koristenauhat ja nahkamusta
olivat tarpeellisia aineita satulase-
pälle.

Työkohteetja
tekotavat

Siiat

Siiat eli silavaljaat, joiden pää-
osat ovat selustin, mahavyö, häntä-

vyö ja länget. Satulasepän työtä oli
hihnojen valmistus. Tavallisesti si-
loihin käytettiin kolmenkertaista

nahkaa. Alimmaiseksi laitettiin
mänttinahka ja päälle kaksi platti-
nahkaa. Jos nahka oli oikein pak-
sua; niin käytettiin kahta mäntti-
nahkaa ja yhtä plattinahkaa. Nämä
suorakaiteen muotoiset nahkapalai
neulottiin yhteen. Hihnojen leveys
oli noin kaksi tuumaa eli noin 40-

50 mm. Silqjen veiohihna oli noin
112-115 cm, kainalovyö 80 cm,
häntävyö 90 cm ja kakkuhihna 90
cm. Häniärumpu oli noin 35 cm, jo-
ka oli tehty pyöreäksi hihnaksi.
Häntärumpua tehtäessä leikattiin
ohuita nahkaaauhoja, jotka pääl-
Ivstettiin toisella nahalla. Sitten se
muotoiltiin sopivan kaarevaksi ja
reunat neulottiin vhteen.

Kaikkiin edellämainittuihin hih-
noihin neulortiia kaiken kaikkiaan
13 soikea, ns. silasoljet. Hihnojen
neulomiseen meni 36 lankaa. Yh-
den langan pimus oli 370 cm. Hih-
nat kiinnitettiin juuri sitä varten
tehtyyn siian kaareen. Kaari oli teh-
ty puusta tai raudasta. Puukaaret
oli vielä vahvistettu ja koristeltu
messingillä. Kaaressa oH kaksi
"kannatin kakkua", jotka satula-
seppä toppasi. Neulomiseen ja top-
paamiseen satulasepällä meni noin
kolme päivää.

t-r

Siloja tehtiin kahdenlaisia eri
käyttötarkoitusten mukaan. Työsi-

lai tehtiin raskaaseen työajoon. Ke-
vyempää ajoa varten tehtiin sirom-
mat ja koristellisemmat "taatisilat .
Niihin hihnoihin paineltiin erilaisia
kuvioita ja toppauksiin laitettiin
koristenauhoja. Silojen käyttötar-
koitus oli kärryjen ajo.

Länget

Normaaleissa ajehilängissä, hevo-
sen kaulassa länkien alla, pidettiin
kaulapaitaa. Kaulapaita valmistet-
tiin kankaasta ja sen sisälle laitettiin
sian tai hirven karvoja. Kevyem-
massa ajossa oli aahoitetut (topa-
tut) länget. Lankien sisäpuolelle,
osaan joka kosketti hevosen kau-
laa, oli laitettu toppaus. Toppauk-
sessa käytettiin ohutta vasikan nah-
kaa tai poksinahkaa. Nahka liotet-
tiin vedessä ja samanaikaisesti se
kiinnitettiin ensin toisesta reunasta

länkiin kiinni. Sitten levitettiin top-
pausaine tasaisesti länkien päälle ja
pingotettiin märkä nahka toppaus-
ien ylitse ja naulattiin kiinni.

Kustaa Ollonqvist kertoi myös
käyttäneensä toppausaineena, sian
ja hirven karvojen lisäksi, vanhojen
huopatossujen varsia. Naulojen eli
taksien päälle hakattiin leveäkan-
taiset koristenaulat, joilla yritettiin
saada taksien kannat piiloon. Pa-
rempiin länkiin punottiin nahasta
vetorenkaat, kun tavallisissa iängis-
sä oli nuorat tai hihnat. Lankien

ylä- ja alapäihin kiinnitettiin kak-
sinkertainen ommeltu hihna, jonka
päässä oli solki. Tavallisissa ajolän-
gissä oli 2 cm leveä nahkahihna il-
man soikea.

Ryykit

- Ei näkynyt ketään.
- Jos Anuliina meni uimaan ^a

hukkui.
-Tai--jos vajosi suohon.
- Se ei ole mahdollista. Eihän

alueella mitään letioa ollut.
- Älkää jakako annoksia tälle

porukalle. Lähdetään kaikki etsi-
maan kadonnutta.

Niin jäi syönti. Kukaan ei vastus-
tanut ehdotustani. Painuttiin rastia-
lueelle uudelleen. Ei merkkiäkään

tytöstä.
- Ei kai näissä maisemissa ole

susia?

- Ilveskin voi rotkahiaa puun
latvasta niskaan.

- Tai - -jos kyy pisti.
- Lakatkaa nyt jo povaamasta

kaikenlaisia onnettomuuksia. Mun
on muutenkin kauhean paha olla,
varoitin tyttöjä.

Pyytämättä oli Virkki tullut mu-
kaamme. Se nuuski joka kannon,
kiersi pensaat, haukahti. Näytti sil-
ta, että se ymmärsi meidän etsivän
jotain.

- Virkki! Etsi Amilimaa' Tuula

kehotti.
Äkkiä koira vilkastuu, vilkaisee

meitä iloisesti haukahtaen kuin kut-

suen ja alkaa kovaa puhtia painua
rastialueen poikki kulkevalle oiko-
tielle.

Hei! Anuliina on varmaan

mennvt kotiin! Kirsti huudahtaa.

- Onko hänen kotinsa sitten
tuolla päin?

- On. Tämä tie vie metsän halki
sinne.

Painumme kapealla polulle pe-
rakkain kuin pitkospuita pitkin.

Vajaan kilometrin kuljettuamme,
vilkuttaa puiden välistä vaaleaksi
maalattu omakotitalo.

-Tuoko?
-Kyllä.
Siellä Anuliina istuu puutarha-

keinussaja on hyvin hämmästyneen
näköinen. Virkki on hypännyt hä-
nen viereensä.

- Anuliiaa! Kuinka sä tänne tu-
Ut?

Multa unohtui kortti ja kynä
telttaan. Enkä mä viitsinyt palata
lakaisin, Jumboksi olisin kuitenkin

jäänyt. Olisin mä illalla tullut takai-
sin leirille.

- Hyvä tyttö! Arvaas, kuinka
kauheasti säikytit meidät. Sydäme-
ni takoa vieläkin kuin sekuntikello.

Vähällä piti, ettei hälyytetty etsintä-
partiota. Olisit voinut odottaa jo-
tain toista tyttöä ja ilmoittaa tästä
tempustasi.

Anuliinan äitikin tulee pihalle.
- Sitä epäilinkin, että tytön ko-

riintulo voi aiheuttaa ikävyyksiä.
- Anteeksi nyt! En tarkoittanut

pahaa, Anuliina sanoo ja nousee

lähteäkseen toisten mukaan.

Virkki, joka istuu Anuliinan vie-
ressä, näyttää suorastaan sankaril-
ta. Koira tajuaa tehneensä yllättä-
van löydön, johon iso tyttöporukka
ei pystynyt. Virkki saikin kyltiksi
taputuksia tästä uroteostaja leirille
päästyä tavallista pitemmän mak-
karapalan.

Tytöt tarttuivat hahikkaasti keit-
täjän jakamaan annokseen. Ruoka
tuntui tänään maistuvan jokaiselle,
sillä rastikierros oli venähränvt

suunniteltua pitemmäksi.
Valvoin kauan teltassani ja tun-

sin itseni kehnoksi leirinvalvojaksi.
Hoksottimeni olivat toimineet hei-

kosti. Heti tyttöjen palattua kier-
rokselta, olisi pitänyt tarkistaa lä-
hetelistasta, että kaikki olivat pa-
lanneet. Tästä lähtien päätin pitää
nimenhuudon jokaisen kilpailun
päätyttyä.

Entäpä, jos yksikin tyttöjen en-
nuste onnettomuudesta olisi käynyt
toteen. Silloin en olisi päivääkään
viipynyt tässä tehtävässä. Minun
paras rastini, Anuliina oli kuitenkin
löytynyt vahmgoktumattomana. Se
tietoisuus rauhoitti ja aamuyöstä
vaivuin vihdoinkin uneen.

Taatilänget. Someron museo.
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Toisena suurena työnä silojen li-
saksi oli ryykit eli talvirekiajoval-
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ESTER AHOKAINEN

Leirillä

Monta päivää vierähti ettei Hö-
rökorva saanut riviäkään. Posti toi

kutsun karsinnoille. Kimmo lennät-

ti tiedon leirille. Sijainen piti saada
pariksi päiväksi. Tuikin sisar lupau-
tui, vaikka vähän vältellen. Oli ko-

tona kiireitä. Painuin linjuriin ja
jännitin kovasti edessä olevaa koi-
tosta.

Terveisiä "pääkallon" paikalta!
Ei se niin kamalaa ollutkaan kuin

pelkäsin. Joillakin oli pinnat kireäl-
la. Muutamat saivat shokin. Hen-

gissä sieltä sentään selvittiin. Nyt
sitten alkaa piinallinen odotus. Oi,
jos onnistuisin! Sepä vasta onnea!

Tänään sattui tapaus, joka vielä-
kin saa sydämeni läpättämään.
Tuikki nimittäin kertoi, että rasti-

kilpailut ovat kovin suosittuja tällä
leirillä. Niinpä minäkin innostuin
oman porukkani kanssa sellaisen
järjestämään.

Rasteja oli kahdeksan. Rajattu
alue oli tytöille selitetty. Kolme pa-
rasta saisi palkinnon. Kortti, kartta
ja kompassi mukanaan lähti pari-
kymmentä tyttöä minuutin väliä-
join taipaleelle. Jäin telttani edus-
tälle listoineni odottamaan tyttöjen

paluuta ja heidän aikaansaamiaan
tuloksia.

Osa Tuikin tytöistä opetteli ken-
tällä koripallonpeluuta. Seurasin si-
ta sivusta mielenkiinnolla. En ollut

\r.

oikein selvillä pelisäännöistä, joten
tässä sain itsekin ilmaisen oppitun-
nm.

Tytöt viipyivät. Rastien löytämi-
nen ei tainnutkaan olla ihan help-
poa. Olinkohan asettanut ne liian
vaikeisiin kohteisiin?

Jopa vihdoin saapui yksi. Mutta
lähtöjärjestyksen mukaan hän ei ol-
lut ensimmäinen, vaan neljäs. Nl-
meltään Mirja Hako. tulisiko Mir-
Jasta voittaja? Kaikki rastit olivat
löytyneet. Merkinnät olivat oikeat.

Sitten seurasi viisi tyttöä lähes pe-
räkanaa. Seitsemänneksi lähtenee!-

la oli tähän mennessä paras aika.
Vähitellen tytöt yksi kerrallaan il-
mestyivät eteeni rastikortteineen.
Kuusi tyttöä oli keskeyttänyt, kun
ei neljättä rastia löytynyt.

Viisi tyttöä oli löytänyt vain kuu-
si rastia. Ja kaksi väitti löytäneensä
rasteja kymmenen. He olivat pyöri-
neet alueen ristiin rastiin ja merkin-
neet pari rastia kahteen kertaan.

Voittajaksi selvisi seitsemänneksi
lähtenyt tyttö. Hän oli Tuula Vesa.
Toiseksi tuli neljänneksi lähtenyt
Mirja Hako. Ja kolmanneksi Eeva
Ikola. Näillä kolmella oli paras aika
ja rastimerkinnät oikein.

Tuula sai jäätelötuutin, Mirja
jätskitikunja Eeva tikkunekun.

Oliko hauska kilpa?
Oli muuten, mutta hiki tuppasi

tulemaan.

- Otetaanko toiste?

Otetaan, otetaan!

- Hyvää harjoitusta tulevia kilpai-
luita varten, tytöt vakuuttivat.
- Juoskaa rannassa peseytymäs-

sä! Sitten onkin päivällinen.
Kun kaikki olivat tulleet, istuttiin

pöytään. Ja silloin!
Yksi tuoli on tyhjä! Jäikö joku

rantaan?

- Ei - - kai. En minä aina-
kaan huomannut.

- Ei rantaan ketään jäänyt.
Kenen tyhjä tuoli on?
Anuliinan.

Hyvä Luoja! Minne tyttö on
joutunut?

Olisiko eksynyt?
- Näkikö kukaan häntä rasti-

kierroksella?

Minä näin. Kun olin sivuutta-

nut kolmannen rastin siinä suon lai-

dassa, niin näin Anuliinan tuleva

juuri paikalle.
Mutta ei kai hän näinkauan

siellä viipyisi? Ja kuinka eksyminen
olisi mahdollista, olihan alue kar-

tässä tarkoin rajattu.
- Mutta jos Anuliina jäi sitten-

kin rantaan varpaitaan vilvoittele-
maan.

- Mäjuoksen katsomaan!
Paula palasi huohottaen.
-Oliko?

.<

J

Hevosen silavaljaat.

jaat. Pyykeissä oli kainalorenkai-
den välissä noin 320 cm pitkä kol-
menkertainen hihna, kylkihihna.
Tähän hihnaan ommeltiin molem-

mille puolille viisi renkailla varus-
tettua hihnaa eli ristihihnat. AJoval-
jäisiin kuuluivat myös ruonavyö,
jonka pituus oli noin 100 cm ja kai-
nalovyö 80 cm, vastin 40 cm sekä
selkähihna 90 cm. Nahkamateriaali
oli sama kuin siloja tehtäessä. Om-
pelemiseen kului noin 16 kappaletta
lankoja ja työaikaa meni kahta pa-
ria kohti kolme päivää.

Satulavaljaat

Satulavaljaissa oli samanlaisia
hihnoja kuin pyykeissäkin. Oli kai-
nalo-, selkä- ja häntävyöt. Niiden
lisäksi tehtiin vielä kolminkertai-
nen, pitkä hihna, joka kulki satulan
läpi aisasta toiseen. Hihnan päähän
laitettiin solki, jolla saatiin säädet-
tyä pituutta. Kustaa Ollonqvist ei
joutunut tekemään moniakaan ajo-
satulan valjaita. Tosin hänen isänsä
aikakaudella niitä tarvittiin vielä
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yleisesti. Satulavaljaissa topattiin
ainoastaan osat, jotka koskettivat
hevosen selkää.

Päistimet ja riimu

Päistimissä oli kahdenkertaiset

nahkahihnat. Poikkeuksellisesti
saattoi olla yhdenkertaiset jos nah-
ka oli kovin paksua. Päistimissä oli
otsahihna, poskihihna ja leukahih-
na. Sunnuntai- eli taatiajossa käy-
tettävien päistimien otsahihna ko"
ristettiin kauniiksi. Koristeita esi-
merkiksi hevosen kuva, laitettiin
myös otsa- ja poskihihnan yhtymä-
kohtaan. Päistimiin kiinnitettiin

kuolaimet ja niihin ohjakset. Viku-
rihevosille jouduttiin päistimiin
kiinnittämään silmälaput, jotka es-
tivät hevosen näkökentän sivuille

päin.

Riimu oli samantyylinen kuin
päistimet. Riimussa kuolaimien ti-
Iällä on rengas, johon laitettiin kiin-
nitysnaru. Riimu kuului myöskin
satulasepän valmistamiin tavaroi-
hin.
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Ohjakset ja tyylit

Ohjakset tehtiin ohuesta, mustas-
ta plattinahasta. Sota-aikana nahan
saanti oli vaikeata ja hyvän laatuis-
ta nahkaa ei saanut mistään. Jos
ohjakset joutui tekemään huonosta
nahasta, tuli muistaa leikata ohjak-
set tarpeeksi levoiksi, koska huono
ja vetelä nahka venyisi. Hirven nah-
ka oli pidetty materiaali, koska se
oli kevyttä ja vahvaa. Nahkanauhat
olivat noin 2-2 1/2 cm levyisiä ja
pituus määrättiin olosuhteiden mu-
kaan. Ohjasten päihin ommeltiin
linkut, jotka vastaavasti kiinnitet-
tiin kuolaimiin. Ohjaksiin kuuluivat
myöskin nahkatyylit, joiden päihin
ommeltiin välirenkaat ja niihin pu-
nottiin narusta ohjas.

Vanhojen valjaiden korjaus

Vanhoja valjaita korjattiin pal-
jon, koska aina ei ollut varaa teet-
tää uusia. Satulaseppä aloitti kor-
jauksen tutkimalla valjaita, jotta
tietäisi kuinka paljon tarvitaan ma-



teriaaliaja aikaa. Tavallisesti valjai-
den hihnat kuluivat poikki. Poikki
menneen hihnan alle neulottiin uusi
nahkahihna. Hihnan päät luiskat-
tiin, niin että ne sulautuivat muka-
vasti vanhaan hihnaan. Joskus ren-
kaat ja soljet irtosivat ja joskus ne
jouduttiin kokonaan uusimaan.
Yleensä solkien vasiakappaleet me-
nivät kovassa käytössä rikki.

Sota-aika oli varsinaisia vanhan
tavaran korjaamisaikakautta. Oli
pakko korjata vanhaa niin kauan
kuin vähänkin voi. Korjaukset oli
pystyttävä tekemään vähällä mate-
riaalilla.

Erikoiset työt

Erikoistöitä ei ollut kovin paljon.
Erikoistöihin lukeutui mm. suuri-
kokoisten hevosten valjaiden val-
mistus. Kustaa Ollonqvist muistelee
erästä erikoistyötään seuraavasti:
"Ett' Vanhalas' ole semmonen koo-

po (suuri hevonen) se tartti pualen
metrii piremmät hihnat ku muut."
Samaa hevosta varten jouduttiin
myös tekemään piiska erikoistyönä.
Piiska punottiin noin 50 cm pilkistä
nahkanaruista. Alkupäähän laitet-
tiin paksumpaa nahkaa ja loppu-
päätä kohden suipennettiin. Pituut-
ta piiskalla piti olla noin metri.

Hevosille valmistetuin myöskin
ns. syÖntipusseja. Lähdettäessä työ-
hön hevosen kanssa voitiin sille va-
rata pussiin kauroja, jotka se voi
syödä lepotauon aikana. Syöntipus-
si asetettiin hevosen päähän. Satu-
lasepät valmistivat ensimmäiset
syöntipussit, mutta myöhemmin ne
on tehty kankaasta ja tuohesta.

Kustaa Ollonqvist kertoi osallis-
mneensa myöskin satulasepän uu-
dempaan tuotantoon. Nimittäin
uutta aikakautta edusti auton raiin
suojuksen tekeminen.

Tiiohinen
hevosen

syontipuss:.

Satulasepän
matkaaminen ja
vapaa-aika

Tavallisesti tvömatkalle lähdet-

tiin yhdeksi viikoksi. Työmatkat
tehtiin jalan, ja siksi matkat talosta
taloon tuntuivat melko pilkiltä.
Kustaa Ollonqvistilla oli monia
työkohteita Somerniemellä. Siellä

sijaitsi paljon suuria taloja, kuten
Kurittu, Kauranen, Kuoppamäki,
Alaranta, Seppälä ja monia muita
pikkupaikkoja. Työkierros piteni
monesti ihan yllättäen, kun naapu-
rin isäntä poikkesi taloon kylään ja
tuli satulasepältä kysymään, että
kai sää tulet meille ja. Vastaus oli
yleensä: "No, mikäs siin jos kerran
aikaa o. " Työtä tehtiin pitkälle il-
taan saakka ja yöksi jäätiin taloon,
jossa työskenneltiin.

Ihmeellisintä oli, että ennen van-
haan työläisille jäi vapaa-aikaakin.
Sitä vietettiin illalla puhdetöitä teh-
den ja samalla rupateltiin kuulumi-
siä puolin ja toisin. Erilaiset tarinat
ja sutkaukset kerrottiin moneen
kertaan. Joskus tarinoitiin pikku-
tunneille asti ja nukkuminen saattoi
jäädä hyvin vähäiseksi. Iltaisin ker-
rotut tarinat olivat usein tositapah-
tumiin perustuvia.

Yksi tarina on seuraavanlainen:
"Kulkuri Tamminen, köllinimel-
tään Jytini, mli Kuntun taloon
kortteerii (yösijaa) ja kamfertin tip-
poja pyytämään. Isäntä toi suuren
ruokalusikan, jossa oli sokerin pala.
Isäntä kaatoi lusikan täyteen lää-
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kettä ja Tamminen tyhmyyttään
kaatoi sen kaikki yhdellä kerralla
suuhunsa. Tamminen ei saanut sa-

nää suustaan. Kustaa Ollonqvist oli
samaan aikaan talossa työssä ja sa-
noi kulkurille, että runkataan kiitos
ja sannoot kuj jottai saa. Pitkän
ajan kuluttua Tamminen sanoi hen-
keään haukkoen: "Kassikin san-
noo, ett kiittäät, mut lääke ei auta
mittaa jos kiittää."

Loppusanat

Erittäin voimakas koneiden aika-
kausi looetti hevostvöt. Hevostöi-

den loputtua päätyivät talojen he-
voset teurastamoille. Hevosten lo-

puttua jäivät satulasepät työttömik-
si. Joissakin suurissa taloissa on vie-

la hevosia, mutta he saavat kaiken
tarvitsemansa liukuhihnoja pitkin.
Kaikki käsityö jää pelistä pois.
1950-luvun loppuun mennessä oli
eräs hieno ammattikunta hävinnyt

ja vienyt omat erikoiset taidot mu-
kanansa.

Uudistunut ammatinvalinta ja
koulutusohjelmat ovat muttaneet
mahdollisuudet. Enää ei Kustaa 01-
lonqvistin pojillekaan tullut mieleen
valita satulasepän ammattia.

Nyt vain papan reppu ja pihdit
kertovat tämän ammattikunnan
olemassaolosta, satulasepän tär-
keyttä ja mahdollisuutta. Tätä on
elämän kiertokulku.

Lähdeluettelo

Ollonqvis:, Voitto Haastattelu, Kus-
raa Ollonqvist, nau-
hoitusl3. 6. 1973

Ollonqvist, Voitto Valokuvat
Somerolehti l. 6. 19"3
Virtaranta, Pertti Someron murrekir-

Ja Vammala 1973

elämä jo miltei laidasta laitaan. Im-
pi on kertonut mm. astioiden puh-
taanapitomenetelmistä, vanhoista
tansseista ja piirileikeistä, paikka-
kunnan vesimyllystä ja ensimmäi-
sistä äitienpäivistä, työvoiman käy-
tästä maataloudessa, mehiläisten

hoidosta, lämpimäisten viennistä,
vesikelkan rakenteesta, maidon kä-

sittelytavoistajasavenvalimoista.
Vuonna 1969 Impi sai Kansallis-

museon ja Seurasaarisäätiön hopei-
sen ansiomerkin.

Turun yliopiston kansatieteen
laitoksen kyselyihin Impi alkoi vas-
tätä 1867 ja jatkoi kirjeenvaihtoaan
vuoteen 1979, jonka jälkeen ei pai-
nettuja kyselyjä ole enää julkaistu.
Hän vastasi 15 kyselyyn, joiden vas-
taksista kertyi yhteensä 293 sivua.
Impin käsittelemlä aiheita olivat
mm. päivätyöläinen entisajan maa-
taloudessa, asuntojen sisustuksen
muuttuminen, kansanparantajat,
vanhanajan joulukoristeet ja ensim-
maiset joulupukit. Laajimmin Impi
on käsitellyt aihetta kotitaloustöi-
den muuttuminen, josta hän on
suoltanut 53 sivua. Tästä hänelle
annettiin kirjapalkinto.

Helsingin yliopistoon kuuluva
Kotimaisten kielten tutkimuskes-

kus julkaisee Sanastaja-nimistä ky-
selylehteä, jonka avulla kerätään
kautta maan aineistoa mm. tekeillä

olevaa laajaa Suomen murteiden
sanakirjaa varten. Sanastajan vas-
taajana Impi toimi 1970-81. Tänä
aikana hän postitti Helsinkiin 22 lä-
hetystä, jotka sisälsivät 631 sanatie-
toa Someron murteesta. Ne koski-

vat esim. juurikasvienja metsämar-
Jojen nimityksiä, lukusanojen muo-
toa, pajasanastoa tai kansanomai-
siä apteekkitermejä.

Helsingin yliopiston teologiseen
tiedekuntaan kuuluva kirkkohisto-
rian laitos on kerännyt kirkollista
kansanperinnettä. Tämäkään kyse-
lyhaavi ei ole Impi Leppälää sivuut-
tanut. Täsmällisiä tietoja kirkkohis-
torian laitoksen kyselyistä ja niihin

saaduista vastauksista on ollut han-

kala saada, koska osa kyselyistä ja
niiden lähetekirjelmistä on ilman
vuosilukua. Sen verran sain irti lai-
tokseen lähettämieni kyselyiden ja
Impin jäämistöstä löytämieni vas-
tauskonseptien perusteella, että hän
vuosien 1967-69 tienoilla on käsitel-
lyt seuraavia aiheita: rippikirjoitus,
kummilaitos, papiston ja alustalais-
ten suhteet, rukouspäivän entisistä
viettoiavoista. Liuskoja on kertynyt
noin 25.

Luettelen lisäksi aivan lyhyesti
muutamia keräyksiä, joiden vas-
tauskopioita on löytynyt Impi Lep-
palan kirjallisesta jäämistöstä:

E. N. Setälän syntymän 100-vuo-
tisjuhlavuoden sanakilpa 1964, mis-
ta Impi sai kunniamaininnan.

Kalevalaseuran ja Suomen ni-
miarkiston järjestämä Puhutteluni-
mien keruukilpa 1972.

Kuopion museon kulttuurihisto-
rian osaston organisoima teurastus-

tapoja koskeva keruukilpaily 1976.
Lounais-Hämeen Kotiseutu- ja

Museoyhdistyksen tiedustelu Lou-
nais-Hämeen pitoperimeestä 1981.

Esim. Kuopion museon painettu
kyselyvihko sisälsi 50 kysymystä,
joihin kaikkiin Impi näyttää vas-
taimeen.

Impi vietti koko elämänsä synty-
mäseudullaan. Näin hän henkisesti

vireänä ihmisenä saattoi tallettaa

muistiinsa kotiseutunsa murteen

kaikki vivahteet samoin kuin

muunkin kansanperinteen. Hänen
ei tarvinnut käydä kyselemässä ja
keräämässä tietoja ympäristönsä
ihmisiltä. Epävarmoista tapauksis-
ta hän neuvotteli aviomishen kans-
sa, koska tämäkin oli vanha paik-
kakuntalainen ja myös kiinnostu-
nut kotiseutuasioista.

Uskollisesti Impi osallistui oman
pitäjänseuran kaikkiin tilaisuuk-
siin, kuten koriseuturetkiin ja So-
meron päivän juhliin. Kun Tuula
Kämi 1979 alkoi kansalaisopistossa
vetää suosituksi tullutta kotiseutu-
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ja perinnepiiriä, Impi nähtiin aluksi
näissäkin tilaisuuksissa, kunnes

kuulon heikkeneminen teki mihin
osallistumisen liian vaikeaksi.

Tunnustuksena ansioistaan koti-

seututyössä Impi Leppälä sai 1969
Somero-Seuran kunniakirjan.

On jo mainittu, että Impi sai tun-
nustuksenosoituksia myös niiltä tie-
leellisiltä yhteisöiltä, joiden kirjeen-
vaihtajana hän toimi. Mitään tun-
tuvia rahakorvauksia nämä yhteis-
öt eivät tietääkseni ole koskaan

pystyneet maksamaan vapaaehtoi-
sille harrasiaja-avustajilleen.

Impi Leppälä oli hiljainen aherta-
ja, joka ei paljoa puhunut harras-
Suksistaan. Lähintä sukulais- ja tut-
tavapiiriä lukuunottamatta tuskin
kukaan paikkakuntalainenkaan
tunsi hänen tieteellisiin tarkoituk-

siin menevän kirjeenvaihtonsa laa-
juutta. Sen laajuus oli yllätys minul-
lekin, kun pääsin tutustumaan tätä
kirjotusta varten tilaamiini tutki-
muslaitosten asiakirjoihin.

Impi Leppälän elämä oli ulkonai-
silla puitteiltaan vaatimatonta,
mutta köyhää se ei ollut. Hän koki

henkistä rikkautta kirjatessaan ko-
tiseutunsa kulttuuriperintöä ja toi-
mittaessaan sitä edelleen Somero-

Seuran ia tieteellisten laitosten
käyttöön. Tämä perintö on siitä eri-
koista, että sen arvo vuosien mit-
taan vain kasvaa. Se on Impi Lep-
palan jättämä henkinen testament-
ti, jota vielä jälkipolvetkin saavat
hyödyntää.

Lähteitä: Mussoviraston, Turun y. :op:slo". kar.-
Sssnf:etees laitoksen, Kotim^stsr. kis. ten ^u'k:-
^-.uskesiiukssn ;ä K:r!ckoh:s!cnsr. ^aitoksss lä-
hettämät kopio: In:?. ' Leppää vastaajskortsis-
ts. Ixpi Leppäin kiraliir. sn jää^stö, ̂ ohsssi-
sSltyy m.i:, kopio SeL. räsaar. säätisn pyyf. ä".:sfä.

ssäir.hksrtatisdoista, on Voitto O'.'.cr. qvist:r. hs. '.-
fussa. Häfiehämyöse.s^iäkertatietDJE.js. -/ä.oki:-
vä.



TAPIO HORILA

Impi Leppälän testamentti

LISADEGOROG

'Puariasjoist'

Marraskuun 24. päivänä 1986
kuoli Someron kotiseututyön har-
ras ystävä Impi Leppälä. Hän syn-
tyi Sylvänän kylässä 19. 12. 1907.

Impin vanhemmilla Tilda ja Juho
Ojalinilla oli kahdeksan lasta, joista
Impi oli kolmanneksi vanhin. Van-
hemmat elättivät suurta lapsipar-
veaan käymällä töissä lähiseudun
taloissa.

Tällä aikaa Impin päätyönä oli
nuorempien lasten hoitaminen.
Tästä tehtävästä hän kertoo riistäy-
tyneensä elokuussa 1916 salaa irti ja
menneensä ilmoittautumaan oppi-
laaksi Ollilan kansakouluun. Pala-

tessaan koulusta hän poikkesi Syl-
vanan Näykille ja pyysi seurakseen
kummitätinsä Maria Näykin, joka
sitten vanhempien töistä palatessa
pelasti Impin selkäsaunalta. Tälle
vaaralle Impi oli alttiina kai siksi,
että oli pyrkinyt luvatta kouluun
nuorempana kuin siihen aikaan oli
tavallista ja jättänyt siksi aikaa lap-
senvahtivirkansa hoitamatta.

Näistä alkuhankaluuksista huoli-
matta alkoi Impin koulutus Ollilan
kansankoulussa samana syksynä.
Opettaja Ruusa Hakalan antamaan
opetukseen ja omaan harrastukseen
perustui myöhemmin Impin kohta-
laisen hyvä kirjoitustaito.

Heti kansakoulun päätyttyä al-
koivat Impi Leppälän palvelusvuo-
det Ollilan ja Sylvänän taloissa. Pal-
velusvuosia kertyi 23. Kän valittaa
elämäkertatiedoissaan, ettei omiin
harrastuksiin ollut tällöin paljoa-
kaan tilaisuutta, koska työpäivät
olivat pitkiä eikä palvelijoilla ollut
yleensä omaa huonetta. Vasta 1939
Impi sai ensi kerran oman huoneen,
jolloin mahdollisuudet mm. lukemi-
seenja käsitöihin paranivat.

Impi mainitsee lopettaneensa
"piikomisen" 1945. Seuraavana
vuotena hän avioitui muurari Kus-

taa Leppälän kanssa. Avioliitto oli
lapseton.

Aluksi nuoripari asui Ojalinin
mökissä, sillä Impi joutui hoita-

ImpiLeppälä70v. KuvaS8. 12. 1977.

maan sairasta äitiään. Äidin kuol-

tua 50-luvun alussa pariskunta
muutti Kustaan kotiin Ollilan Lep-
palaan. Täällä Impin hoidettavaksi
tuli kaksikin sairasta, Kustaan äiti
ja veli. Huolimatta tunnollisesta
hoidosta nämä pian kuolivat, äiti
ensin.

Sisarensa nuoruudenharrastuk-

sista on Taimi Lukumies kertonut,
että Impi vastaili innokkaasti viik-
kolehtien kilpatehtäviinja sai niistä
joskus pieniä palkintojakin. Tämä
ehkä loi pohjaa hänen osallistumi-
selleen myöhemmin erilaisiin koti-
seudullisiin kirjoitustehtäviin.

Somero-Seuran yhtenä toiminta-
muotona on 1950-luvulta lähtien

ollut kotiseudullisten kilpailujen
järjestäminen. Näiden tarkoitukse-
na on ollut saada talteen mm. paik-
kakunnan henkistä kansanperin-
nettä, jota siihen mennessä oli ke-
rätty niukasti. Kilpailut synnyttivät
ennen pitkää vakituisen vastaaja-
verkon, jonka uskollisimpia jäseniä

26

Impi Leppälä oli.
Impi osallistui vuosina 1962-79

kahdeksaan Somero-Seuran kilpai-
luun, joista seitsemän koski Juuri
henkistä perinnettä. Impin aiheita
olivat esim. vanhan ajanjoulutavat,
somerolaiset kaskut (kaksi kilpai-
lua), sananparret ja pilkkalaulut.
Tulokset näkyvät Someron sanan-
parsia -kirjassa, jossa on 163 Impin
kirjaamaa sananpartta, ja Someron
kahdessa kaskukirjassa, joihin si-
sältyy 44 hänen lähettämäänsä kas-
kua.

Laaja ja suuntainen oli Impin
vastaus v. 1970 järjestettyyn kyse-
lyyn Someron torppien kehitykses-
ta niiden itsenäistymisen jälkeen.
Hänen aiheenaan oli Haalin talon

torppa Koskila Ollilan kylästä. Im-
pin työ muiden palkittujen töiden
mukana pyydettiin ja toimitettiin
Helsinkiin Valtionarkistoon.

Kaikissa Somero-Seuran kilpai-
luissa, joihin Impi osallistui, hän si-
joittui ensimmäisille palkintosijoil-
le. Voitto Ollonqvist tietää kertoa,
että näissä kilpailuissa saavutettu
menestys rohkaisi Impi Leppälää
osallistumaan myös valtakunnalli-
siin keruisiin. Merkittävin puoli hä-
nen kotiseutuharrastuksessaan on-

kin ollut hänen uuttera toimintansa
eräiden tieteellisten laitosten keruu-

työn avustajana.
Museoviraston kansatieteen toi-

misto julkaisee Museoviraston ky-
selylehteä (entinen Seurasaari-leh-
ti), jonka välityksellä kansantieteen
ja kulttuurihistorian tutkijat kerää-
vät muistitietoa tutkimuksiaan var-

ten. Museoviraston avustajana Im-
pi toimi 1966-85, jolloin hän vastasi
kyselyihin 18 kertaa. Pisin tauko oli
vuodesta 1982 vuoteen 1984, jolloin
käteen tullut hermovika vaikeutti

kirjoittamista. Impin lähettämä
teksti täyttää 695 museoviraston
vastausliuskaa. Näistä kertyisi noin
350 ison arkin (A4:n) sivua.

Tällaisesta määrästä vastauksia
kuvastuu somerolainen kansan-

Somero, Joensuu.
Suomen Maanvsljelijäinkauppa v. 1920. Tiskin takana vas. Viki Holopainen, johtaja Holopainen, Hulda Niemelä, myöh. talousneuvos Hulda Soini, Helmi
Holopainen, Tilda Hagvist, rappusilla. AamePiatto. Kuvan lahjoitti Helena Hanniia.

Sosnero-Seuran kuva-arkisto.

Someron liike-elämän painopiste
oli vuosisadan alkupuolella Lam-
min sillan tuntumassa, josta se vähi-
telien siirtyi Ruunalan tienristeyk-
sen suuntaan. Sellaisten tarpeelH-
suuksien kuin postin (Tyynelän ta-
lossa), pankin (vuodesta 1915 ny-
kyisen Somerhovin rakennuksessa)
ja apteekin (Osuuskassan hiljattain
puretussa rakennuksessa) ohella oli
myös erikoisliikkeitä kuten "Nuur-
luntin pakari" (Nordlundin leipo-
mo) ja Laineen nahkuriliike, joka
oli tunnettu erityisesti hevosvaljais-
taan.

Tavallisin liikkeen tyyppi oli kui-
tenkin "sekatavarapuari , jollaisen
omisti Evert Hällström-Hairon ta-

lossa (myöhemmin Ellin Valinta)
Simo Ahavaksi nimensä muuttanut

kauppias. Hänen alkuperäiseen ve-

näläiseen nimeensä viitaten kutsui-

vat somerolaiset kauppaa "Jaffen
puariks". Sieltä voi ostaa sokeria,
suolaa, kahvia, ryynejä, kylän lap-
set "karamöllii" ja miesväki "Hen-
nian sauhut" (Fennia-savukkeita)
tai herraskaisemmat "askil Luppii"
(Klubia).

Koska valmisvaateteollisuutta ei

ollut juuri niineksikään, merkitsi
suurten "pitojen " tulo isoäidilleni
Hilda Finnille "pukuvärkin ostoo".
"Kyl Lalja sen pian tekkee", loh-
duttautui isoäitinija paineli "värkki
kainalos Kultelaan Eulalia Vase-

liuksen puheille, joka oli Aronsso-
nin Eevan ohella seudun taitavim-

pia ompelijoita. Heidän manttelinsa
perijöitä olivat Tilda Hagqvist ja li-
da Lintula sekä vähän myöhemmin
Lahja Helenius-Nevonmaa.
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Iida Lintula kävi myös monessa
perheessä kotiompelijana, jonka
tehtäviin saattoi kuulua "lännin-

kien" lisäksi "esliinojen, lasten
luukkupöksyin" ja vieläpä miesten
paitojenkin tekoa. Perheen emän-
nät valmistuivat lita-tätin taloon
tuloon varaamalla "monen sortin
värkkii" Järntrömin liikkeestä.
. Liikkeen muututtua Someron
Maanviljelijäin Kauppa Oy:ksi (ny-
kyinen HalpahalU) Joensuu oli saa-
nut oikean tavaratalon, jossa oli
johtajan ja kirjanpitäjän ohella
monta myyjää, joita somerolaiset
kutsuivat "puaripuksuiks".

Äitini tullessa suoraan Kotkan
Kauppaoppilaitoksesta vuonna
1921 Maanviljelijäin Kaupan kir-
janpitajäksi oli liikkeessä hyllyillä
"miästenja naisten värkkii", katos-



Vierailu
Peikkolassa

ta riippui öljylamppuja, saappaita,
lapikkaitaja huopatos&uja, myymä-
läpöydällä oli lasipurkeissa makei-
siä ja puulattialla olivat omenatyn-
nyrija sillitynnyri hyvässä so\'ussa.

Kun nykyisten markettien hyl-
lyillä suuri osa tavarasta on val-
miiksi pakattua, saapuivat myyn-
tiartikkelit vuosisadan alkupuolen
liikkeisiin säkeissä tai suurissa laati-

koissa. Ryynit, suola, kahvi ja soke-
ri kaadettiin säkeistä laareihin, jois-
ta myyjät punnitsivat paperipussei-
hin asiakkaan haluaman määrän.

Myyjät merkitsivät tavaroiden hin-
nat paperille ja laskivat ne yhteen
"pannan kans". Taitavat myyjät
kuten rouva Olga Dahlberg suorit-
tivat tämän yhteenlaskun uskomat-
toman nopeasti.

Sokeri oli tavallisesti hianoo so-

kerii" tai "toppasokerii", josta
myyjät lohkaisivat palan. "Älä an-
na lavjaa päätä", oli asiakkaan ta-
vallinen ohje myyjälle, sillä "piäni
pää" kekoa ei liuennut suussa yhtä
nopeasti kuin lavja . Kun huo-
mättävä osa nykymarketin hyllyii-
lasta menee kaikenlaisille pesuai-
neille, oli vuosisadan alun liikkeessä
vain "kanktsaipjoo Jota käytettiin
pyykkisaippuana kotitekoisen ohel-
la, sekä "hianosaipjoo" tai "muna-
saipjoo" "naaman pessoon".

Maanviljelijäin Kaupalla oli
Lammin sillan korvassa "makasii-

m", josta löytyi lamppuöljyy, pu-
namultaa" ja kaikenlaista rautata-
varaa.

Ilmeisesti liike pystyi palvele-
maan asiakkaitaan sen ajan oloihin
katsoen tyydyttävästi, koskapa
"Lahren herrakin" tuli silloin täl-
löin ostoksille livre-pukuisen TefFa-
kuskin hevoskyydissä.

Pitääkseen huolia hankinnois-

taan liikkeellä oli eräs paikkakun-
nan ensimmäisistä puhelimista ja se
lähetti hevosen säännöllisesti Jo-
kioisten asemalle tavaroita nouta-

maan. Tietääkseni Talosen Taata,
Anselm Talosen isä, hoiteli tätä

tointa monet vuodet.

Taata oli huolellinen kyytimies,
joka tiesi tarkalleen, mitä oli tehtä-
vä, jos asemalla oli "jästipaketti":
talvella se oli käärittävä huolella
vällyihin ja haudattava reen olkiia,
jottei hiiva jäätynyt.

Tuoretta lihaa ja kalaa ei tieten-
kään voitu myydä liikkeessä, jonka
hankintamatkat olivat pitkät eikä
jäähdyttämöjä kuulunut varustei-
siin. Onneksi Somerolla oli karjan
"ylösosraja", maanviljelijä Nikolai
Kallio eli "Kuillaan Kalja", kuten
häntä kutsuttiin.

Kerran viikossa Kaljo myi tuo-
retta lihaa siellä Mantalan takana
vanhan pajan vaiheilla. Kaljo tiesi
tarkalleen, minkälaisen lihanpalan
kukin perhe tarvitsi, eikä hänen
päätökseensä olisi saanut muutosta
Korkeimmasta Oikeudestakaan.

Kun eräs rouva valitteli, että sun-
nuntaiksi aiottu paisti oli enemmän
soppaluun näköinen, katsoi Kaljo
asiakkaaseen isällisesti hymyillen ja
sanoi: "Sittenäs, ei luutoint Hhhaa
olekkan!"

Suurimman osan Someron isän-

niitä ostamastaan karjasta Kaljo
kuljetti laumana helsinkiläisille teu-
rastamoille. Vuosia myöhemmin,
Kaljon jätettyä karjan oston, hän
oli Säästöpankin monivuotinen ti-
lintarkastaja vanhempien! hoidel-
lessa laitosta, ja niinpä vetelin lap-
suudessani monet kerrat "limppi-
soppaa saman pöydän ääressä
Kaljon kanssa ja kuuntelin juttuja
hänen karjanajomatkoistaan.

Matka kesti muutaman päivän,
ja pahimmat taipaleet olivat Somer-
niemen, Pusulanja Nummen suuret
metsät, joita halkovilla teillä karjan
hallinta oli vaikeampaa kuin pel-
toaukeilla. "Somerolaiset ruukaa

sannoot semmottoon, ettei lisä pah-
haa tee muuta kun selkäsaunas ja
maantiän jaos, mut kyl se eron tek-
kee karjan ajos kans", selitti Kaljo.
"Meitil oli kerran tavallist isompi
lauma ia kmn mei tultiin sinnen
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Leppäkorven mettäl, käve sit sem-
mottoon, ett mulli öksys meitääj ja
meitil meni siin sit usjamman tuntii,
kun sitä muUii hajettiin. " NIullikka
löytyi lopulta Ja matkaa Jatketuin.
mutta Helsingin Töölön tulliin saa-
vilttiin aikataulusta pahasti myö-
hässä, ja karja oli saatava suojaan
vielä yhdeksi yöksi. Tarpeetonta sa-
noa, että se lisäsi muutaman pennin
lihan hintaan tai, jos markkinat oli-
vat huonot, oli voitto vähäinen.

Kun O. V. Nurmi, Makkara-
Nurmi, kuten häntä kutsuttiin, ava-
si ruokatavaroiden erikoisliikkeen

Joensuussa, saivat somerolaiset os-
taa tuoretta lihaa ja makkaraa j oka
arkipäivä ja toisinaan oli liikkeen
ovessa ilmoitus: "Tuoretta silak-
kaa". Kun kuorma-autot rupesivat
tuomaan tavaraa Jokioisten ase-
malta noin tunnisssa, olivat Some-

ron palvelut ottaneet aikamoisen
edistysaskeleen. Joensuun kaupun-
kilaistumisen alkuvaiheet voidaan-
kin varmasti sijoittaa tuohon aika-
kauteen.

Tuhat tiukua helähti soimaan

ja tähdet kimmelsi,
kun Tonttulan Toini ja Tiina.
metsään vaelsi.

He löysivät suuren vuoren.
Ja kumma kerrassaan:

Ovi aukeni vuoren syrjään.
ovi a ukeni Peikkolaan.

Oli Peikkolanjoulujuhla.
Oli kuusi ja kynttilät.
Jajoulupiirissä pyöri
ne Peikkolan pienimmät.

Myös Toinin ja Tiinan veivät '.S^*^^«
leikin pyörteisiin. .
Ja Peikkolanjoulupulla
mehun myötä tarjottiin.

Kotimatkana Tomi tuumi:

ovat hassuja kerrassaan,
Li kun väittävät - - ettei lainkaan

Peikkoja olekaan!

Ea

.^
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ESTER AHOKAINEN

Millainen luonne
kuusella on?

Kuusen kanssa voidaan elää

myös sellaisessa yhteydessä, jossa
luomakunta yhdessä huokaa ja
iloitsee. Ja tällä kohden muutan

myös kirjoitustyyliä persoonallises-
ti puhuttelevampaan suuntaan.

Haen luonnekuvia kuusesta. Sik-

si ensin kysyn: miten koet kuusen?
Millaisia luonnekuvia sille annat?

Millaisia muistoja sinulla liittyy
kuuseen? Anna jotain kuvia nousta
mieleesi ennekuin jatkat tämän kir-
joituksen lukemista.

Kentien voimakkain piirre kuu-
sessa on, että se on sielunhoitoja,
lohduttaja. Heikki Klemetti on kir-
joittanut ja säveltänyt kauniin lau-
lun Oi kallis Suomenmaa kansan-

marssin pohjalta. Ensimmäisessä
säkeessä toivotaan, että saisimme

kuunnella "sun koskiesi kuohuja ja
honkiesi huminaa, kunnes hetki
lähtöni lyö". Toisessa säkeistössä
kuohuvat kosket ja ylevät honkien
huminat vaihtuvat toieen kieliku-

vaan. Katsotaan sitä:

Oi, Suomi synnyinmaa
suo helmahas sun poikasi
onnellisena nukahtaa

kun hän henkensä halvan
sulle antanut on!

Ei muuta kunniaa
kuin kuulla kummultansa

sun kuusiesi kuiskinaa,
kun sä kätkenyt olet hänet
viime lepohon.

Hiljaiset, kuiskailevat kuuset
ovat tulleet juhlavasti humisevien
honkien tilalle. Surumieliset kuuset
ovat ystävällisiä lohduttajia ja ym-
märtäjiä. Merkittävällä tavalla on-
kin yksi kotimaisen kuusen noin sa-
dasta muodosta nimetty surukuu-
seksi nimellä Picea abies "Inversa".

Surukuusen muoto on kapea ja pyl-
väsmäinen ja sen oksat ovat hyvin
riippuvia.

Hautauksien yhteydessä kuusta
on käytetty hyvinkin paljon. Entisi-
nä aikoina kun joku kuoli kotona,
niin hänet kuljetettiin hevosella
kirkkomaalleja reen kulmiin oli lai-
tettu nuoret kuuset pystyyn. Ja vie-
Ia 1960-luvulla tuotiin autoilija Art-
hur Hugo Andersson kirkkomaalle
kuorma-autonsa lavalla ja kuusi-
puilla reunustettuna.

Hautojen havutus on edelleen
elävä tapa. Varsinaisissa hautauk-
sissa on havujen käyttö vähentynyt.
Varhempina aikoina vainajia kan-
nettiin usein havutettua käytävää
pitkin ja arkku laskettiin kokonaan
reunoiltaan havutettuun hautaan.

Myöhemmin siirryttiin käytävien
reunahavutukseenja samoin hauto-
jen reunahavutukseen. Suuremmis-
sa asutuskeskuksissa tästä on jou-
duttu luopumaan havujen vaikean
saannin vuoksi. Maaseudulla havu-
ja saa helposti nykyäänkin. Ja kyllä
ainakin Kuopiossa ja Hämeenlin-
nassa käytetään yhä hautojen havu-
tusta.

Kaksi suomalaista kirjailijaa
ovat käyttäneet kirjojensa nimissä
pesäpuu-aihetta. Katri Vala julkaisi
1930 luvulla runokokoelman Pesä-

puu palaa ja Matti Pulkkinen 1970-
luvulla romaanin Ja pesäpuu itki.
Pesäpuu voi olla monikin puu, mut-
ta huomionarvoisesti Matti Pulkki-
sen romaanin nimeksi Ruotsissa tu-

li Och den granen grät. Pesäpuu on
siinä nimetysti kuusi, ja kuusi on
piirretty myös ruotsalaisen niteen
kanteen. Voisi siis sanoa, että juuri
kuusen luonteeseen sopii olla suo-
jaa antava pesäpuu ja vielä puu, jo-
ka itkee ja on itkenyt.

Myös henkilökohtaisissa muis-
töissäni olen kokenut kuusen

suojanantajana. Olin nuorena kah-
teenkin otteeseen metsätöissä ja
siellä koin, kuinka vain kuusen alla
sai suojaa sateella. Kuusen tiheät ja
usein alaspäin laskeutuvat oksat
ohjasivat hyvinkin kauan vettä ok-
sistonsa kätköihin ja suoraan sivul-
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leen. Ukkossateella piti vain etsiy-
tyä tiheitten ja matalien kuusien al-
le.

Rehellisesti sanoen kuusi on

luonnejakoinen, sillä sen toinen
ominaisuus on hyvin kielteinen:
kuusi on tukahduttaja, tuhoaja. It-
sekin olen nähnyt, että synkissä
kuusimetsissä kuusten alla ei kasva

juuri mitään, on vain sammalta ja
sammalta ja harvoja mustikan var-
puja. Olen myös liikkunut niin ti-
heissä nuorissa kuusimetsissä, että
alla ei kasva edes sammalta. Kuusi
on tukahduttanut koko aluskasvil-
lisuuden ja muut kilpailevat lajit.
Kuusi on varjostava puu ja lisäksi
vielä kariste on hapanta. Niin ko-
meitä kuin sulkeutuneet kuusimet-
sat tavallaan ovatkin, niin muut la-

jit kaipaavat ihmisen tai luoniiovoi-
mien apua selviytyäkseen ahdistuk-
sen alta. Rinnakkaiselo kuusen
kanssa on kyllä mahdollista. Itsekin
tiedän kuusikkolehtoja, joissa har-
vennetun kuusikon alla kasvaa tes-
maa, imikkää, konnanmarjaa, tal-
vikeita, maariankämmeköitä, val-
kolehdokkeja ja muitakin lehtokas-
veja.

Kuusen kolmas luonneominai-
suus on pyrkimys ylimyksellisyy-
teen, metsän valtiuteen. Kuusi kas-
vaa pisimmilään yli 40 metrin kor-
kuiseksi. Tällä hetkellä pisin kuusi
kasvaa Muuramessa ollen pituudel-
taan 42. 60 cm. Yli neljänkymmenen
metrin kuusia on kasvanut myös
Lammin Evalla. Myös paksuudessa
kuuset yltävät muhkeisiin mittoi-
hin. Ylimyksenäkin kuusi on toi-
senlainen kuin metsän muut yli-
mykset kuten mänty (honka) ja
tammi. Metsän erilaiset puut virit-
tavat meidät erilaisille aaltopituuk-
sille, niin voisi sanoa.

Tule juhlimaan
tunopienija arka,
tule kuitenkin!

Luo Joulun lämpöä
:oteihin!

Runo pieni ja arka,
ole ystävä!
Sanoin Joulusta

sydämet sytytä!

Runopienija arka,
.ay sisään vaan!
rule kanssamme

laulua juhlimaan!.

Copyright Amanita productions
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LISADEGOROG

Viikkoa enne] 'joulun

Perheenemännän
mietteitä

1930-luvun alkupuolella

Höh, hoo! Mahtaaks täsä saara
unen päästäkää kiinen, kun not ja-
lakkin on kipjät niät. Kyl mar mun
ols tarttenu ottaat Laakson Emma
niit hiaromaan, mut mikä läsä sik
kerkii hiarojan kynsis makkaa-
maan!

Oli se sentään hyvä laaki, et mää
kuroin kakani kintaat ja tein sen
äijän pairan jo ajoistas. Mikä niit
siin sit ols värkäimy, kun tuli sika-
lahti ja kaikkee!

Huamen mun tarttee leipoot pi-
parkakkuu ja sit loppuviikost jou-
lutorttui ja kakkuu ja pullaa ja teh-
ra munajuustoo ja junttilooraa ja
sallattii ja kinkku uuniij ja... jeekala
sentään, mää unhotin kumminkin
muuttaat veten seheii lipjäkalasaa-
viin! Ei siit kalasi kans tiärä. Yhrel
vuarel mun kalain oli pehmust kun
sammakol kuttuu, toisel vuarel se
oii kovvaa kuin koivuhalkoo. Mut
kyl toi äijä sitä nurkumati söje. Se
sannoo ain, ettei se oi joulu eikä
mikkään, jolsei oi lipjäkallaa. Tekis
sitä kallaa ja mitä vaan, kun jalak
kestäisi

Kyl toi naapurin emäntä muu ain
pauhaa ja sannoo, et mää teel lii-
kaa. Se sannoo, et ostas sää sitä

Paulikin paahtoo, niin ei sun tartte
niit pöönii hellal ruskistaat, kun sitä

>

rännärii tarttee koko aika veivaat.
Se sannoo, et kyl Taalperir rouva
sun pöönäs jauhaa sen ison myllys
kans, mut em mää usko, ei se siit
tekkee tarpeen hianoo. Tälläs sää
sitä roukaa kaffee pannuuj ja kyl
sää siin kaffee haaskaat. Em mää
sentään niin supihoro oi!

Kyl sitä vaan nuuka tarttee olla,
ettei käv semmottoon niinkun sil
muijat, kun valtesmanni ja Soini
joytus panemaan sen maapaikan
pakkohuutokauppaaj ja muija se-
kos päästää niät. Huutokauppapäi-
van aamusi se vintti saunan paran

alla valkjan ja keitti koko paran
kuumaa vettä ja sano kyl se Soinij

42

ja valtesmannm kon-entaa oikeen
helvetin röyhys. Vaikka ei se Soinij
ja valtesmanniv vika ollu, mut kyl
se vaan niitten päälä kärmeisäs oli.

Kum mää sk jaksav viäl tuvan
permannon kuuraat, niin kyl muj
jouluin sit jo reeras onki. Sano toi
naapurin emäntä, et apteekkari! ja
valtesmanskal on semmotev värkki,
kun sitä ryykää permannol eresta-
kasin, se imasee kaikki issoon pus-
siij ja sit sun tarttee vaan tyhjentäät
se pussi. Mut mää sanov vaan, et
kyl varsluutaja lapjo sen saman aj-
jaa: ei se valtesmanskav värkkikän
sitä permantoa kuura! Ja tyyriskin
se kuulen o. Jos sehen vika tullee,

Kuusen muu kävttö

Kansa on vuosisatojen ajan osan-

nut käyttää kuusta monenlaisiin
tarkoituksiin.

Jo varhain kuusipuuta alettiin
käyttää airojen rakentamiseen sen
hitaan lahoamisen vuoksi.

Huomattiin myös, että puu on
kuivuttuaan kevyttä ja siksi sitä
alettiin käyttää rakennuspuuna eri-
tyisesti kattotuoleissa, tynnyreissä,
laatikoissa. Viime aikoina kuusta
käytetään mm. panelointiin, laude-
puihin, oviin ja ovenpienoihin. jne.
Kuusi soveltuu hyvin myös puiseksi
lipputangoksi ja mastopuuksi. To-
sin mänty ja lehtikuusi voittanevat
viimemainitussa tarkoituksessa.

Mutta erittäin suosittuja tarpeel-
Unen kuusipuu on ollut soitinraken-
tamisessa. Tosin mikä tahansa kuu-

si ei siihen kelpaa. Kuusen pitää täl-
löin olla tasarakenteiaen, ohutlus-
toinen ja hidaskasvuinen. Vanhaan
aikaan tottuneet soitinrakentaiat

löysivät katselemalla sopivat kuu-
set. Soitinrakentamisessa kuusen
käyttöpaikka on kaikupohjina.
Puun resonanssiominaisuudet ovat
erinomaiset. Viime alkoina japani-
laiset pianonrakentajai ovat olleet
hyvin kiinnostuneita hidaskasvui-
sista pohjoisista kuusista.

Puusepän teollisuudessa kuusi ei
ole erityisen suosittu, mutta toki si-
takin osataan käyttää. Myös vane-
riteollisuudessa käytetään kuusta.

Mutta muutakin käyttöä on kuu-
sella ollut. Kuori sisältää parkki-
happoja ja siksi sitä on käytetty
varsinkin vasikannahkojen parkit-
semiseen. Ja vielä on mainittava, et-

ta pihkasta on valmistettu tärpättiä,
pikeä ja hartsia. Myös viuluhartsia.

Luonnollisesti kuusi on tärkeä

puu nykyiselle metsäteollisuudelle.
Kuusta käytetään sahapuuna ja
kuitupuuna. Kuusesta tehdään pal-
jon puuhiokettaja selluloosaa.
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Serbian kuusta ja muita kuusia alet-
tu kasvattaa joulukuusiksi. Mänty
soveltuu harvojen oksiensa vuoksi
huonosti koristeluun. Pylväskataja
on nykyään rauhoitettu puu.

Joulukuusen haku kuului maa-
seudulla joulun aattoajan pyhään
tunnelmaan, sillä kuusihan haettiin
tavallisesti omasta metsästä tai lu-

väliä naapurin metsästä ja aivan
omanlaisella hartaudellaan. Ja kun
perheen varttuneet lapset saivat jo-
nain vuonna vanhemmiltaan val-
Iän ja luvan mennä hakemaan
omatoimisesti joulukuusta, niin se
oli luonteeltaan iso luottamustehtä-

vä. Valitettavasti vain varsinkin
kaupunkilaisten ja muitten taaja-
maihmisten on jo kauan ollut pak-
ko ostaa kuusi ellei sitten hanki sitä
sukulaisten tai tultaviensa avulla.

Joulukuusen koristekin historia
on oma lukunsa. Pitkään se on ollut

kuitenkin jo aika vakiintunutta. Si-
ta paitsi jokaisella perheellä on ko-
risteluunja kuusen tyyppiin nähden
omat mieltymyksensä. En käy päät-
telanaan kuinka paljon tässä perin-
teessä on esikristillistä ja kuinka
paljon kristillistä vaikutusta. Arvel-
laan kuitenkin, että tavan alkujuu-
ria voi hakea hyvin kaukaa mennei-
syydestä. Voihan olla, että "ikivih-
reän" puun käyttö pohjautuu sen
käyttöön maailman luomisen ja Ee-
denin paratiisin symbolina. Ja kun
kuusi tuodaan talvella huoneeseen
se vihreydellään muistuttaa elämän
voitosta.

Kuusi pihapuuna

Kuusi mainitaan Kalevalassa 30
kertaa. Vain mäntyjä koivu maini-
taan useammin. Jossain vaiheessa

kuusi on jätetty kasvamaan piha-
puuksi. Ja kun kuusi saavuttaa hel-
posti 150-300 vuoden iän, se on
myös todella jylhä pihapuu.

Ei ihme, että Z. Topelius kirjoitti

Kuusi kasvaa keväällä yhdessä muun Juonnan kanssa. Valokuva Tuula Kämi.

"Sitä kuusta kuuleminen, jonka
juurella asunto". Tiedetään, että
Topelius kirjoitti lauseen Maamme-
kirjansa motoksi Karjalohjan Kuk-
kasniemellä. Tosin tälle kuuselle it-
selleen kävi huonosti. Arvelun mu-

kaan kaamakuoriaiset tappoivat
sen 1800-luvun lopulla.

Mikko Raatikainen on (Sorbifo-
lia 3/83) tutkinut kuusen käyttöä
pihapuuna. Hän katsoo, että laa-
jentuneitten viljelysalueitten takia
pihoihin alkoi tulla tuulensuojan
tarve erityisesti noin sata vuotta sit-
ten. Aiemminhan ei tavallisia met-

säpuita tuotu pihaan. Vanhat pihat
olivat puuttomia tai ainakin kuu-
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settomia, kuten vanhat piirrokset
tai maisemamaalaukset osoittivat.

Mutta nykyisin myös tavallista
kuusta näkee pihapuuna. Raati-
kainen havaitsi, että kuusi oli Lou-
nais-Hämeen viljelyalueilla koivun
jälkeen toiseksi yleisin pihapuu.
Hän arvelee, että tämä johtuu siitä-
kin, että Lounais-Hämeessä on tä-
man sadan puolivälissä ollut kuusi-
valtaisia metsiä enemmän kuin
muualla. Muualla Suomessa kuusi

oli kolmanneksi yleisin pihapuulaji.
Kärkipaikoista kilpailivat koivun
lisäksi mänty ja kotipihlaja. Vaah-
terä ja tammi kun eivät voi yleistyä
kaikkialla maassamme.

Dooris Lee: Kiitospäivänä 1937.

mahtaaks Laineel Leokan sev vär-

kin päälä ymmärtäät. Helsinkist
valtesmanska sen kuulen osti. Jos
sehen vikaa tullee, mahtaaks se lä-
hettäät sen Tokmanil roplattavaks.
Sanom mää vaan, et tyyrist pellii se
o, mut kyl mar sil valtesmanskal
rahhaa o, kun kuulen on piikaki. Ei
se itte sitä värkkiis lykkä!

Kyl mar sil herrasväjel rahhaa o,
vaikka pöksyi ostaat. Likka tuli yh-
rel päiväl koulusi kotja parku suusa
ja sano, ettei se tällä ennää lanelli-
pöksyijalkaas, kun herrasväjel Iikat
oli koulun huusis nauranu sen pök-
syil. Mää sanoil likkaa, ettei niin
huanoo lintuu olekkan, ettei hyöhä-

miis kanna. Mut likka porraa vaaj
et se tarttee kansa ostopöksyt. Mää
sanoi! likkaa, et jolsei sus muuta
vikkaa oi kun sun pöksys, ei se sul
häpjäks oi. Ei se raha puusa kasva!

Kun ei toi äijä vaan olis ostanut
likal niip pöksyi! Kyl mää heitti;
kattelin siäl Taalperin puaris, mut
niin ne oli ku hämmähäkiv verk-

koo. Munaisvian se likka ittelläs ot-
taa semmottis pöksyis.

Kyl äijä niitten paketteis kans
siin kohnas, kun se kylält kotja tuli.
Mahtoks se ostaat mul sev villaja-
ku? Mää yritin sil hiukka viskut-
taat, et siäl Taalperin puaris oli niiit
erinommaisen karja jakku. Kyl
Taalperir rouva mun kokoin tiätää.

Akkiin toi likka on kasvaa rqjot-
tannu. Pian mul siit jo apu tullee.
Kyl mar se kuusijuhlaan ols uuren
lännmkin tamnnu, mut ei siit ruk-
kiist kans niin pal tullu sen alkusu-
ven kuivuren kans. Ei se raha vaan
joka lappeen piisa. Ei Iikka siit oi-
keen tykänny, kum mää tallasin sen
viime vuaren länninkiin uurer rain.
Se sano, kyl jakanen sen tiätää, et se
ov vanha länninki.

Kun ei vaan tulis lunta yälä! On
siit kakarain koulumatkast ain
murhetjos lyä tiät tukkoon!

Kyl mää vaan Luajaatain kiitän,
kun terrei ovat. On toi äijän selkä-
kin lämpynen niät... taitaa täsä jo
unimattikin tulla...
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ENSIO MÄNNISTÖ

Sauna, suomalaisen lempilapsi

PEKKA LAMPINEN

Kuusi

Sauna on suomalaiselle yhtä tär-
keä kuin jokapäiväinen leipä. Me
vanhempi väki vielä vaadimme, että
pitää olla hyvä vihta, jolla pieksem-
me itsemme niin enä varmasti kut-

ke kropasta lähtee. Hyvin haudottu
vihta tuo saunaan sen oikean tun-
nun, johon olemme tottuneet. Ke-
säaikaan ennen tuotiin saunaan vte-

la lehdeksiä ja yrttejä vahvistamaan
tunnelmaa.

Mutta kyllä jokaisen on syytä
tutkia kuntonsa miten paljon tätä
leikkiä kestää. Epäterveellinen on
myös huonosti lämmitetty sauna,
jossa ei saa itseään kunnolla hau-
dottua, voi käydä vilunväreet seu-
rauksineen.

Suomalainen sauna Acsrbin matkäksrjan mukaan ',799.

Ensimmäiset muistikuvani sau-

nomisesta on jo ennen kansalaisso-
taa, kun käytiin mummolassa sau-
nomassa. sillä kotimökillä ei ollut
saunaa. Se oli ehkä talvi 1916, kun

meitä naperoita peiteltiin rekivälly-
jen alle, että ei pakkanen päässyt
puremaan. Kyllä sieltä vällyjen alta
piti vähän kurkistaa, sillä reen nari-
na ja lumisen metsän vilkunta oli
niin erikoista silloin, kun kokemuk-

set vielä olivat vähissä. Kun oltiin
perillä, isomamma Lovisa otti mei-
dät suojelukseensa ja tuli Itse sauna-
muoriksi. Mutta kesken kaiken al-

kai tapahtua: täti toi hälytyksen, et-
ta Nokkalan taloon on poikennut
raskaana oleva kulkurinainen, jon-
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ka hetki on tullut. Nyt vaihdeltiin
meille huoltajaa, viestintuoja jäi ti-
lalle ja mummoa vietiin. Tuvasta
vaatetta päälle ja noutajan rekeen.
Tirkistelimme nokisesta saunan ik-
kunasta, miten hyvä hevonen rava-
si. Se ohitus oli kuin salaman väläh-

dys.
Tämä Lovisa-mummo oli sellai-

nen itseoppinut kätilö eli paarmus-
ka. Itsellä 13 lasta, joten henkilö-
kohtaista kokemusta oli niistä lou-
huista. Kerrottiin myöhemmin, että
kaikki sujui onnellisesti, kun tämä
nainen osui taloon, jossa tunnettiin
lähimmäisenrakkautta. Hänet otet-

tiin vastaan, ja kun vielä löytyi
paarmuskakin, jolla oli kokemusta,

Kotimainen kuusi (Picea abies)
oli Dendrologian seuran nimeämä
vuoden puu v. 1983, mutta itse
asiassa se on "vuoden puu" jokaise-
na vuonna ainakin joulukuussa, sil-
la kuusi, joulukuusi, on meillä yli-
voimaisesti käytetyin joulupuu.
Kuusi on metsissämme mahtava la-

ji, josta syystä puu ansaitsee oman
artikkelinsa Someron Joulussa. Sa-
maila aloitamme ehken seuraavina-
kin vuosina jatkuvan puusarjan täs-
sä lehdessä.

Kuusi kuuluu yhtenä lajina Pi-
cea-sukuun. Lajeja on kaikkiaan n.
40 ja niistä vain kaksi kasvaa luon-
nonvaraisesti svntvneinä esuntymi"

nä Euroopassa. Oman kuusemme
lisäksi löytyy pienialaisesti kasvava
Serbian kuusi, Picea omorica. Vii-
memainiltua on viime vuosina pal-
jonkin jo istutettu puisto- ja piha-
puiksi Suomeen. Suomessa kyllä
viljellään hyvin tai huonosti onnis-
tuen yhteensä noin 17 kuusilajia.
Lisäksi tulevat sitten Abies-lajit eli
pihdat (jalokuuset), joita myös on
lukuisia lajeja.

Tiedetään, että kuusi on euroop-
palais-siperialainen laji ja ns. konti-
nentaalinen (mantereellinen) laji,
joka on tullut maahamme männyn
ja koivun kanssa viimeisen jääkau-
den jälkeen, vaikkakin yleistyi vasta
kolmisentuhatta vuotta sitten.
Kuusi tuli Suomeen idästä ja olisi
vieläkin matkalla eteläiseen Ruot-

siin. Tanskaan ja läntiseen Norjaan,
ellei kuusta olisi istutuksin matkalla
autettu. Kummallista kyllä kuusen
nimi on englanninkielessä Norway
spruce, Norjan kuusi.

Kuusi kestää huonosti keväthal-
loja, siksi se etenee omalla taval-
laan. Sitkeästi se ensin sinnittelee
emo- tai verhopuuston alla, kunnes
sitten valtaa kasvupaikan. Lopulta
se on alueensa valtiaslaji ja tukah-
auttaa muut lajit joko kokonaan tai
ainakin melkein. Luonnonoloissa
vasta kulot tai myrskyt saavat met-
sään niin paljon valoa tai niin suu-

ria aukkoja, että muut puulajit pää-
sevät palaamaan alueelle.

Kuusella on silti myös omia vi-
hollisia. Näistä pahin on ns. maan-
nousemasieni eli juurikääpä (Hete-
robasidon annosuml. Sitä vastaan

ei oikeastaan auta muu kuin kulo-
tusja/tai toisen puulajin istutus alu-
eelle. Kuusella on myös n)uita la-
hottajasieniä. Lisäksi on olemassa
nsulastauteja kuten kuusensuopur-
suruoste, jota esiintyy kausittaises-
ti. Tässä taudissa neulaset muuttu-
vat keltaisiksi ja värisevät myöhem-
min aiheuttaen kasvutappioita. On
myös olemassa haittoja tuottavia
hyönteisiä kuten nimeltään tunnet-
tu tukkimiehen tai (Hylobius abie-
tes), joka voi tuottaa isojakin va-
hinkoia nuorissa avohakkuualueit-
ten kuusikoissa nakertaessaan ko-
loia taimen tvvelle.
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Kuusijoulukuusena

Emme ole ihan varmoja siitä
kuinka kauan kuusipuuta on käy-
tettyjoulukuusena. Joka tapaukses-
sa tapa on alkanut Saksassa 1500-
luvulla Elsasin alueella tai ainakin
v. 1605 Strassburgissa, jonne onjäl-
jitetty ensimmäisen joulukuusen
pystytys. Ilmeisesti tämä saksalais-
ien "Tannenbaum" on kuitenkin
ollut saksanpihta eli Abies alba.
Joulupuun käyttö yleistyi Saksassa
1700-luvulla, jolloin myös kynttilät
tulivat kuuseen. Pohjoismaihin en-
simmäiset joulukuuset tulivat 1800-
luvun alussa. Ja kuten kaikki "in-
novaatiot" tämäkin uutuus omak-
suttiin ensin herraskartanoiden sa-
leihinja sitten vähitelleen vauraisiin
talonpoikaistaloihin ja kaupunkien
porvariskoteihin ja lopulta työläis-
koteihin ja käytännöllisesti katsoen
joka kotiin. Ensimmäisen joulukuu-
sen tulo johonkin syrjäiseen kylään
oli tapaus, jota kutsuttiin naapurit-
kin näkemään. Kaarlo Wartiainen
(1858-1931) on kertonut kuinka
hän 12-13 vuoden ikäisenä eli noin
vuonna 1870 sai päähänsä valmiiksi
suunnitelman joulukuusen hankki-
misesta kun oli sellaisesta lehdessä
lukenut. Hän toteutti suunnitel-
mansa vanhempainsa vastustukses-
ta huolimatta ja näki siksi paljon
vaivaa mm. kynttilöiden hankkimi-
sessa. Kun poika sitten jouluaatto-
na sytytti kynttilät oli tunnelma niin
harras, että isä pyysi sammutta-
maan kynttiläl, että myös naapurit
pääsevät joulupäivinä ihmettä kat-
somaaan. Ja seuraavina päivinä oH-
kin pojan kotiin Tammistoor., Alas-
tarossa, oikea kansainvaellus - ja
seuraavina jouluina oli seudulla jo
kymmeniä joulukuusia. (Mainittu
kertomus ju;kaistaneen tässä leh-
dessä erikseen).

Suomessa on joulupuuna lähes
yksinomaan ollut kotoinen kuusi.
Vaikkakin viime vuosina on myös



set, jotka olivat näytteillä Pitäjän-
päivien yhteydessä Someron mu-
seassa ja sittemmin kunnantalolla
heinäkuussa 1987.

Jaatilan kylän kehitys

Esimerkiksi sopii ottaa oman ko-
tikylän kehitys. Jaatilan kylässä on
Schroderoksen kartan mukaan ol-

lut v. 1647 kolme taloa. Kuten ohei-

nen kartta (kuva l) osoittaa, ovat
talojen omistajat vapaasti suomen-
taen olleet Matti Matinpoika, Jaak-
ko Matinpoika ja Antti Santerin
poika. Miehiä kaikki, kuinkas muu-
ten. Tapa, että tilan omistajaksi
mainitaan mies on siis ainakin 340

vuotta vanha Somerolla. Eikä tapa
taida olla toinen vieläkään tasa-ar-

von vuonna 1987.

Karttaan on merkitty vain pellot
ja lähiniityt. Talojen paikka näytti
olleen nykyisellä ns. Mäkelän mäel-
la. Pellot sijaitsivat kaikki mäen ja
Jaatilanjoen välissä rajoittuen ete-
Iässä suunnilleen nykyisen museon
kohdalle ja pohjoisessa Larpan pel-
lon teollisuuslaitosten paikkeille.
Hämeen Härkätietä tai siltaa Jaati-

lanjoen yli kartalla ei näy, eikä
myöskään Pappilan kartalla. Sen si-
jaan Ruunalan kylän kartalle pätkä
tietä on päässyt merkinnällä "tie
Turosta Hämeenlinnaan". Jaatilan-
Joen länsipuolella Härkätie on siis
jäänyt Jaatilan ja Pappilaa väliseen
kartoittamattomaan vyöhykkee-
seenjoka on ollut kylien vainioiden
ulkopuolista aluetta.

Sitä, ovatko Jaatilan kylän tiluk-
set ns. hamarjaolla (vasarajako) tai
sarkajaolla (aurinkojako) jaetut, ei-
vät kartat yksiselitteisesti kerro.
Tulisi erikseen tutkia, olivatko ky-
Iän tilukset yhteisiä, jolloin nautin-
nat vaihtelivat tilojen kesken, vai
olivatko tilukset kiinteästi jaettuja.
Vasta isojaon avulla 1700-luvulta
lähtien määritettiin kylien kaikki
alueet, myös metsät, ja maa jaettiin

talojen kiinteisiin tiluksiin.
Isojaon kartta Jaatilan kylästä on

päivätty vuodelle 1765. Kylien ja al-
kuperäisten talojen rajat perustuvat
isojaon mukaiseen rajojen käyntiin
tänäkin päivänä. Myös tilojen maa-
rekisterissä oleva numerointi (aik.
maakirja) perustuu edelleen isojaos-
sa kirjattuun ja kartoitettuun järjes-
telmään.

Isojaon toimitti Jaatilassa And.
Hammar niminen maanmittari. Iso-

jakokartta on erittäin hyvin säily-
nyt ja kuvaa tilukset tarkasti. Kylän
eteläosaa kuvastavasta kartan osas-

ta (kuva 2) näemme mm. tieverkon,
viljelykset ja talot. Viljelyksiä oli
120 vuoden kuluessa raivattu "Mä-

kelänmäestä" länteen nykyisten Si-
molan (Talonen) ja Taka-Simolan
(Sariola) tilojen tonttimaiden lähei-
syyteen. "Larpan pellot" muodosti-
vat edelleen yhtenäisen suurimman
peltoalueen. Joen lähellä pohjois-
eteläsuuntaan kulkeva "tilustie"

halki peltojen on nähtävissä sekä
1647 että 1765 kartassa, mutta
myöhemmissä kartoissa reittiä ei
enää esiinny. Sen sijaan varsinainen
tieverkko, joka kattaa Hämeen här-
käden ja tilustiet pohjoiseen, on ra-
kenteeltaan yllättävän samankaltai-
nen kuin se on ollut tälläkin vuosi-

sadalla. Isojaon jälkeen viljelyksiä
raivattiin edelleen lisää, väestö li-
sääntyi ja tiloja jaettiin pienemmik-
si yksiköiksi. Tilojen palstat joufrui-
vat erilleen toisistaan ja syntyi seka-
va kiinteistörakenne. 1800-luvun

lopulta alkaen toimitettiin isojaon
järjestelyjä, joilla koottiin tiluksia
yhteen ja muodostettiin järkiperäi-
sempiä maatilayksiköitä.

Jaatilan kylässä isojaon järjestely
toimitettiin 1890-luvulla. Kartan

laati toimitusta varten varamaan-

mittari Matti Nordman v. l 893 (ku-
va 3). Kylän eteläosan viljelykset
olivat kartan mukaan kasvaneet

suunnilleen nykyiseen laajuuteensa.
Kyläkeskuksessa oli huomattavan
suuri määrä rakennuksia, jotka täl-
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Ia hetkellä ovat hävinneet. Osa lie-

nee ollut tilattoman väestön asu-
muksia.

Kartat ovat osa
historiaamme

Karttamateriaalia kuluvalta vuo-
sisadalta on runsaasti. 1900-luvun

suurimmat maankäytön uudistuk-
set liittyivät torpparilain (Lex Kal-
lio) mukaiseen torppien itsenäisty-
miseen 1920-luvulla ja siirtoväen
asuttamiseen toisen maailmanso-

dan jälkeen. Leimallista parille vii-
meiselle vuosikymmenelle on taas
ollut asutuksen kasvu taajamissa,
kuten Someronkin keskustassa.

Kaikki nämä muutokset on tallen-

nettu kiinteistömuodostuksen yh-
teydelle tehdyille toimituskartoille,
peruskartoille, kaavoitusalueiden
pohjakartoille ym.

Vanhoilla kartoilla on oma histo-

riallinen merkityksensä. Ne osoitta-
vat aikakautensa talojen ja viljelys-
ten sijainnin ja yhdessä muiden his-
toriallisten tietojen kanssa luovat
kuvaa yhteiskuntamme taloudelli-
sesta kehityksestä. Kun verrataan
Schroderoksen v. 1647 karttoja
myöhempiin 1700-luvun loppupuo-
Ien isojakokarttoihin ja 1800-luvun
lopun isojaontäydennysten karttoi-
hin, saadaan havainnollinen kuva

viljelysten, asutuksen ja muun
maankäytön kehittymisestä Some-
ron kylissä. Aihe sopisi tutkielmien
kohteeksi somerolaisille opiskeU-
joille ja alan harrastajille.

Nykyisessä nopeatempoisessa
yhteiskunnan muutoksessa on hyö-
dyllistä pysähtyä tutkimaan koti-
seudun maankäytön ja ympäristön
kehitystä menneinä vuosisatoina ja
saada näin syvempää näkemystä
yhteiskuntamme muuttumisen pe-
rasteista. Vanhat kartat tarjoavat
tähän oivallisen lähdemateriaalin.

sillä kaikki lähikylien senaikaiset
lapset ja nuoret olivat hänen opas-
(uksellaan elämäntaipaleensa aloit-
taneet.

Sitten lähdettiin kotimökille puh-
taana ja rikkaampana yhtä elämys-
ta, joka on säilynyt tuolla muistin
lokeroissa kuin olisi eilen tapahtu-
nut. Talvinen myöhäisiltä kuuta-
mon luodessa varjojaan - - - se oli
Jotakin.

Seuraava muistikuva on jo kan-
salaissodan jälkimainingeista. Sau-
nättiin naapurin pienessä riihessä,
kun saunaa ei vielä ollut. Riihen

parret vain oli työnnetty kasaan, ja
siellä tasapainoiltiin.

Kun täti minua siellä ylhäällä
kylvetti, niin ovi vedettiin auki ja
huudettiin, että "Tulkoo poihjaat
kylpöö". Ei sieltä ketään tullut ei-
vätkä he meitä sen enempää häirin-
neet. Tämä oli jokin haravointipat-
rulli ja murteesta päätellen vieras-
paikkaisia. Silloin oli jo suurimmat
rytinät ohi.

Seuraavaksi jo rakennettiin ta-
vallinen savusauna, jossa oli maa-
lattia, siinä vain joitain laudanpät-
kiä jalkojen alla. Seinävierellä oli
penkki, joka oli kiinnitetty lujasti
seinään. Lauteet oli hirrenpätkistä
ja lankuista kyhätty, raskasraken-
teiset mutta kuitenkin turvalliset.
Iso pata oli kiukaalla kivien päällä,
josta saatiin lämmin vesi. Siinä
vaan piti toimia harkiten, että ei
polttanut itseään sieltä vettä kuro-
tellessa.

Pojan mökillä on vielä tänä päi-
vanakin hyvä savusauna. Kun sen
hyvin lämmittää ja sen konstit tun-
tee, niin ei sen parempaa löylyä tule
mistään.

Vaikka on jo lähes neljäkymmen-
ta vuotta, kun siellä on viimeksi li-
hoja palvattu, niin tuoksu on yhtä
herkullinen kuin silloinkin. Systee-
mi on tässä sama kuin edellisessä-

kin, erotuksena vain sementtilattia.
Savusaunaa nykyään pidetäänkin
jo ylellisyytenä.

Saunat oli ennen moneen käyt-
töön. Siellä näki perheen uusi tulo-
kas päivänvalon ja sai ensi pesun ja
täältä ajasta lähtijä viimeisen pesun.
Siellä kupattiin, hierottiin kolotta-
via jäseniä, puoskarimummot kyl-
vetävät lapsia, jos pitkään vuoteen-
sa kastelivat. Siellä hierottiin "lyö-
pä' paikoilleen, tai jos oli "mako
muljastanut" kuten sanottiin. En
tiedä mihin tämä perustui vai oliko
se vain taikuutta, mutta tuosta pal-
lean kohdalta he kopeloivat.

Näin siellä saunassa hoidettin

puhtaus sekä terveys ja vielä osa
rimastakin: piapokset keitettiin ja
kuivattiin, maltaat idätettiin ja kui-
vattiin. Kun possu teurastettiin, piti
jo aamulla laittaa saunan pesään
puita, että saatiin kuumaa vettä
kalttaukseen ynnä muuhun. Silloin
olikin jo muuripata ja savu meni
ulos korsteenista.

Tähän koulutus- ja tietoyhteis-
kuntaan syntynyt ihminen varmaan
ajattelee, että oli se sauna silloin oi-
kein saastan pesä, kun sinne maa-
lattiaan kaikki vedet ja veret imey-
tyivät, mutta sitä se ei ollut, sillä sa-
vu desinfisioi sen hyvin. Voi olla,
että epäsiisti nykysauna on suurem-
pi pöpöjen pesä. Kun savusaunaa
alettiin lämmittää, niin ensin laitet-
tiin kaikki lävet ja luukut kiinni, et-
ta savu laski lattiaan asti. Eivät siel-

ta pöpöt ylös nousseet, eikä siellä
mitään vierasta ollutkaan.

Kun sauna oli näin monikäyttöi-
nen, niin sitä pidettiin lähes pyhänä
paikkana. Ei siellä saanut mekastaa
eikä paukutella. Sanottiin, että tu-
lee rupi takapuoleen, jos siellä
paukku pääsee.

Nykyään saunotaan jatkuva-,
kerta- ja sähkölämmitteisissä sau-
noissa. Tätä viimemainittua huuli-

veikot sanovatkin ihmisgrilliksi.
Kyllä kaikki saunat grilliä muistut-
tavat, kun on lämmitetty niin että
oven pieletkin jo polttaa. Ei tällai-
sessa pätsissä tule edes hiki, vaan
hikihuokoset supistuvat kokonaan
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sinä kipristellessä.
Kyllä sitä taitoa pitää olla sau-

nan lämmityksessäkin, vaikka sau-
na-Mikoksi noissa sotahommissa

laitettiin sakin yksinkertaisin. Tul-
koon tässä vielä kerrotuksi eräs

saunareissu siellä jossakin 45 vuotta
sitten. Teimme erään metsälammen

läheisyyteen hiekkakumpareen kyl-
keen puoliksi maahan kaivetun sau-
nan. Se oli noin l-1, 5 kilometriä
asemiemme takana. Oli ryhmäni
lämmitysvuoroja tehtävän sai kak-
si miestä. Sovimme ajan, milloin en-
simmäiset kylpijät saavat mennä.

Kun menimme, niin lämmittäjät
jo kylpivät häkälöylyjä pois. Toi-
nen syöksyi ulos ja lampeen, mutta
emme voineet olla nauramatta, sillä
hän oli aivan musta. Pojat olivat
kaataneet pystykuivan tervashon-
gan, ja siitä vaan hyvää saunapuu-
tajoka paloi komiasti. Mutta kiuas
nokeentui niin, että kun heitti vettä,
niin noki vain pöllähti. Kun tämä
tervaksen noki tarttui hikiseen pin-
taan, siinä olikin jynssäämistä, mut-
ta eivät pojat siellä pimeässä sau-
nassa tienneet muodonmuutokses-
taan ennenkuin tulivat päivänva-
loon.

Nyt alkoi tuuletusja saunan puh-
distus. Piti löytää kuivaa kuusta,
jolla saatiin kiuas niin kuumaksi,
että kivet punotti. Kyllä noki paloi.
Vielä samana päivänä siinä saunot-
din ja hyvät löytyt saaliinkin.

Monenlaisissa saunoissa on tul-

lut kylvettyä, kun niitä on muuta-
ma kymmenen tullut rakennettua-
kin.

Siis riihenparsilta aina eliittisau-
noihin asti.



SARI SALMINEN

Someron myytillisiä tarinoita

"Lähellä Kiiruun taloa asui mies,
jota kutsuttiin Lasi-Kustaaksi.
Markkinoilla hän vaihtoi hevosen,
mutta se katosi eikä sitä mistään
löydetty. Kustaa lähti tietäjän luo,
mutta tämä lupasi antaa vastauksen
vasta aamulla. Hän käski Kustaan

mennä yöksi naapuritaloon. Mutta
Kustaa ei viitsinyt niin kauas men-
nä. menikin lähellä olevaan latoon

yöksi, siunasi itsensä kolme kertaa
ennen nukkumaan menoaan. Yöllä
hän heräsi, kello oli kahdentoista
maissa. Hän näki noidan tulevan
tuvastaan ja selittävän asian jolle-
kin, jota ei näkynyt. Ilmasta kuului
vastaus kun noita oli sitä kolme
kertaa pyytänyt. "Hevonen on
haassa, sen jalka on puun rakoon
tarttunut ja se on kuollut. Vaan kyl-
la se kysyjä sen jo tietää kun on la-
dossa yötä ollut". "Me ja kierrä sen
niskat nurin'', noita huusi ja raivo-
si. "En voi, koska se on kolmen lu-
kon takana". Mies oli näet kolme

kertaa siunannut itsensä ennen
maata panoa. Enää ei Kustaa men-
nyt noidan luo, vaan suoraa päätä
kotiin. Hevonen löytyi haasta niin
kuin "tyhjä" sanoi. Sen jalka oli
puun raossa kiinni ja hevonen itse
oli kuollut."

Somerolla, kuten muuallakin
Suomessa on ollut runsaasti edellä
kerrotun kaltaisia tarinoita. Joissa
esiintyy olentoja, joilla on yliluon-
nollisia voimia ja kykyjä. Tapahtu-
mat liikkuvat salaperäisten asioiden
parissa. Yliluonnollisia olentoja on
paljon: vainajien henget, kummitu-
solennot sekä niin sanotut empiiri-
set luonnon olennot, kuter. haltijat,
jättiläiset, paholaiset ja noidat.2

Ihmiser ovat lujasti uskoneet ker-
tomiinsa tarinoihin. 1 Havainnolli-

sesti on kuvattu, miten käy, jos te-
kee kuten tarinassa on kerrottu. Us-
komuksen mukaan esimerkiksi aar-

nihaudan löytäjä ei saa kirota: 2

Vuodelta 1765 fsojaon ks. rttsi Jaatilan etsläosas-
ta.

^ÄAÄA^ q

"Härkälän maalla oli aarnihauta.
Jiihannusyönä haudalla palaa tuli.
Aarteet saa ylös, kun tietää, miten
ne on maahan pantu. Eräs renki
kynti härillä peltoa, jossa aarnihau-
ta oli. Kuinka ollakaan, aura tarttui
aarteeseen, joka oli tavallista mata-
Sammalia maassa. Renki kirosi,
mutta silloin aarre hävisi niin että
humahti. Vähän hopeaa siitä rengil-
le sentään jäi. 3
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Näin tarinoiden muodossa esite-

tyt "käskyt" ja "lait" ovat parhai-
ten jääneet ihmisien mieliin.4

Someron kansantarinoita on

koonnut vuonna 1956 Eeva Kilpe-
la. Aineisto käsittää satoja tarinoita

Vuodeha 1893 Isojaon järjestelyn
kartta Jzatilan eteläosasta.
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PEKKA KATTANEN

Someron vanhimmat kartat

Suomen kolmas maan-
mittari Somerolla 1647

>omeron vanhimpien kylä-
karttojen historia sai alkunsa so-
dankäynnistä. Kuningas Kustaa II
Adolfin palveluksessa oli saksalai-
siä maanmittareita, jotka olivat pe-
rehtyneet uuteen ns. pöytämittauk-
seen. Nämä olivat laatineet sotaa

käyvälle kuninkaalle karttoja mm.
Preussista v. 1626. Karttoihin ihas-

tuneena kuningas antoi Ruotsi-
Suomen silloiselle päämatemaati-
kolle, Anders Burelle v. 1628 valta-

kunnallisen kartoitusmääräyksen,
johon sisältyi mm. kaikkien kylä-
kuntien taloudellinen kartoitus. Bu-

re ryhtyi kouluttamaan maanmitta-
reita, joista ensimmäiset määrättiin
virkoihinsa v. 1633. Suomi sai tuol-
loin Olof Gangius nimisen maan-
mittarin Turkuun. Porin lääni sai

maanmittann seuraavana vuonna.

Kolmas Suomen maanmittari oli

Lorentz Schroderos, joka määrät-
tiin v. 1640 toimimaan Uudenmaan

ja Hämeen lääneissä. Hänen Some-
ron kylistä laatimansa kartat on
päivätty vuodelle 1647.

Kylien kartat tehtiin nimen-
omaan verotusta varten. Kamari-
kollegion ohjeissa vuodelta 1635
säädettiin mm. : "Kun kylä on mi-
tattu, on laskettava kukin aitaus
erikseen ja selitettävä, paljonko ku-
hunkin voi kylvää. Samoin on mer-
kittävä, kuinka suuri osuus kulla-
kin talollisella on tontteihin, kylvö-
peltoon ja niittyihin sekä montako
äyrinmaata kukin talo nykyään kä-
sittää. " Kun isojakoa ei tuolloin
vielä ollut toimitettu, olivat kylien
peltopalstat yhteisviljelyksessä.

Someron kartoitetut
kyläkunnat 1647

Schroderoksen 1640-1651 kar-
toittamat toistasataa kyläryhmää
sijaitsivat silloisissa Sääksmäen, So-
meron, Tammelan ja Urjalan pitä-
jissä. Näiden taloudellisten mittaus-
ten lisäksi hän suoritti myös maan-
tieteellisiä kartoituksia ja mm. Hä-
meenlinnan kaupungin ympäristön
kartoituksen.

Schroderoksen kartat ovatkin il-
meisesti vanhimmat tallella olevat

Someron vanhoja kyliä kuvaavat
karttapiirrokset. Niitä säilytetään
maanmittaushallituksen historialli-

sessa arkistossa Helsingissä. Lau-
rentio Schrodero, niinkuin hän on
nimensä kartoille kirjannut, kar-
toitti Someron 17 kyläkuntaa v.
1647. Nämä kylät olivat: Wihmla,
Sillanpää, Rautia, Prästgärden, Ja-
tila, Runal, Oinasjärfvi, Kopila,
Wiufvala, Jaakola, Palikas, Wesa-
näija, Kiäldäis, Hirsjärfvi, Härja-
näija, Härjenlahti ja Salckola. Itse
kukin voi näistä määritellä kylien
nimet siten, kuin ne tällä hetkellä
suomeksi kirjoitetaan.

Someron vuoden 1647 kyläkart-
toja on tallella 14 kappaletta. Vesa-
nojan, Keltiäisten ja Hirsjärven
kartat ovat hävinneet. Somero-Seu-
ra tilasi näistä valokuvajäljennök-

"V .

i - , > . . . . .... 'f-
». < >.. ^

. ..<,. f . l. t». .;. <1 ^*"^

...,. *. . A
l '

/'<
.... //

"'

.>'<

- l' -/>i
:I -.\

Vasemmalla Jaatilan taloudellinen kartta vuo'
delta 1647.

Someron myytti-hahmoista. Lou-
nais-Hämeen museo- ja kotiseu-
tuyhdistys on käyttänyt myöskin
tätä aineistoa tieteellisiin tutkimuk-

siinsa. Somero on osoittautunut

vanhojen kansantarinoidenja usko-
musten säilyttäjänä varsin antoi-
saksi pitäjäksi. Tarinoiden kerää-
jien ansiosta tarina- ja uskomuspe-
rinteet ovat säilyneet meidän päi-
viimme asti.5
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Somerolla on kulkenut kansan-

perinteenä tarinoita mm. paholai-
sista:

"Huikkonmäki, mikä sijaitsee la-
hellä Kultelanja Ihamäen rajaa, on
ollut varsinainen kauhun paikka.
Kerran yöllä oli joku kulkenut Iha-
mäestä Kultelaan päin ja nähnyt,
kun paholainen oli kantanut Man-
nin Annin arkkua Huikkonmä-
keen. Paholainen oli hakenut Annin
arkun hautausmaalta viedäkseen

sen Huikkonmäelle. öinen kulkija
oli kysynyt paholaiselta: "Mihes
sää sitä viat? Se on Männin Anni

kum mun seljäsäin on, mää vian si-
ta verovoitas maksamaan kun ei

papil verovoita antanu", oli paho-
lainen vastannut. " l

Someron tarinoihin kuuluvat

myöskin noidat. Tämän seudun
noita on ollut lääkekasveja tunteva
parantaja, mutta myös ennustukset
olivat hänen "alaansa":

"Isännält oli kuallu hyvä hevone
ihan noin vaa, ja sillan hän meinas
et ny hän mennee noiran tykö ap-
puu hakemaan, ja se noita oli otta-
nut viinapullon ja alkanut tuijotta-
maan sitä, sit se oli sanonut et syyl-
linen kyl näkkyy pullost mut sim-
mottas se on kränkkeelläs et hän ei
tahro saara selvil, et kuka se oikeen
on, mut rippikirkos se juur on, ja
kun se siält lähtee niin sillon selkiää

koko asja. Rippikirkko päättyi ai-
koinaan, viinapullossa näkynyt
olento oli isännän lähin naapuri, jo-
ka oli kadehtinut toisen hyvää he-
vasta niin paljon, että oli laittanut
silakan piikin hevosen kielen alle,
jolloin hevonen ei pystynyt syÖ-
maan mitään."

Tarina paljastaa, miten noidat
olivat selvännäkijöitä, kun heille vei
viinapullon. Harvemmin on kysees-
sä ollut kahvinporoista tms. katso-
minen.3

Somerolla, kuten muuallakin

myytilliset tarinat perustuvat ihmis-
ten uskoon tai luuloon yliluonnolU-
sista asioista. Pirut, noidat, jättiläi-
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set, kummitukset sekä haltijat ovat
somerolaisten mystisten tarinoiden
"pääosissa". Tarinat ovat kulkeu-
tuneet suusta suuhun sukupolvelta
toiselle. Nykyään nämä Someron
kansantarinat on "säilötty kirjoihin
ja kansiin" tulevia sukupolvia var-
ten.

Lähdekirjaluettelo:
Lounais-Hämeen kotiseutu- ja mu-
seoyhdistyksen vuosikirja XXVI,
Eeva Kilpelä, Lauri Simonsuuri,
Forssa, 1957
Someron Joulu, Osmo Rekolainen,
Kyllikki Kujanpää, Pirkko-Liisa
Rekolainen, Somero, 1978
Somerolehti, 26. 7. 1957
Somerolehti. 2. 8. 1957
Someron murrekirja, Pertti Virta-
ranta, Vammala, 1973

l. Somerolehti, 2. 8. 1957, s. 2
2. Somerolehti, 26. 7. 1957, s. 2

l. Somerolehti 26. 7. 1957, s. 2
2. Lounais-Hämeen kotiseutu- ja
museoyhdistyksen vuosikirja, 1957,
ss. 48, 55
3. Lounais-Hämeen kotiseutu- ja
museoyhdistyksen vuosikirja, 1957,
ss. 48, 55
4. Somerolehti 26. 7. 1957, s. 2
5. Lounais-Hämeen kotiseutu- ja
museoyhdistyksen vuosikirja, 1957,
ss. 48, 55

l. Someron murrekirja, 1973, s. 165
2. Someron Joulu, 1978, s. 28
3. Someron Joulu, 1978, s. 28

l. Lounais-Hämeen kotiseutu- ja
museoyhdistyksen vuosikirja, 1957,
s. 48



ELLA GRÖNHOLM

Tupalan Kallen elämäntyö

tomeron keskustasta n. 2 km

Helsingin tietä, tien vasemmalla
puolella on istutettua kuusimetsää
suorissa reiveissä ulottuen melkein

Suojan taloon asti. Talon takana
kulkee suuri rajaoja, joka erottaa
Harjun ja Ihamäen kylät. Silloin
tällöin kun satun kulkemaan tuon

metsän ohi, se aina puhuttelee mi-
nua. Eikä Ollenkaan siksi, että puut
ovat hyvin kasvaneet ja elinvoimai-
siä, koska alueella kasvoi metsä
vuosisadan alussakin. Ihmisen si-
sintä liikuttaa se; mikä paikalla kas-
voi näiden kahden eri ikäkauden
metsien välillä. Siinä iainehti vilja,
ja karja kävi laitumella, peltosarat
ulottuivat joenrantaan asti. Ne oli-
vat Tupalan pellot. Osan näistä pel-
loista oli Kalle Tuominen itse omin

käsin metsästä raivannut. Se oli hä-
nen elämäntyönsä.

Muistan vieläkin ne valtavat kan-
tokasat, jotka oli kerätty kuivu-
maan maantien veressä olevan rii-

hen luokse. Siinä tämä jo vanhene-
va mies hakkasi talviset polttolpuut
perheelle aina kun muilta töiltään
ehti.

Kalle Tuomisen isä, Joose, oli
svntvään Someron Lamminkvlän

Alatalosta. Viime vuosisadan lop-
pupuolella hän emäntineen ryhtyi
torppariksi Harjun Tupataan, kun
entinen isäntäväki oli sieltä lähtenyt
ja siirtynyt muihin tehtäviin. Nämä
rakennukset sijaitsivat hautaus-
maan ja Kirkonkoulun ulkoraken-
nuksen välissä. Hautausmaa ei ollut

silloin vielä näin laaja kuin ny-
kyään. Tupalan torpan maat olivat
jossain kirkon lähellä, eikä Helsin-
gintien varrella niinkuin uuden Tu-
palan, näin arveli Hannss Tuomi-
nen. Samoin ajatteli myös Artturi
Virta, joka on koko ikänsä asunut
Somerolla. Vanhana lamminkylä-
läisenä hän kertoi, että hänen lap-
suudessaan. vuosisadan alkupuolel-
la, Tupalar. torpan riihet olivat kir-
kon takana. Sinne johti oikopolku
lepistön halki, nykyisen kanttorilan

kohdalta alaspäin.
Kalle Tuominen svniyi l. 9. 1893.

Hän sai kasteessa nimen Karl Ei-

nar, mutta kaikki sanoivat häntä
Kalloksi. Sisaruksia oli kuusi.

Martta, Anna, Hilja ja Yrjö etsivät
itselleen omat tehtävänsä Somerol-

la. Janne muutti Amerikkaan, mis-
sä otti itselleen nimen John Suomi.

Kallosta tuli maanviljelijä ja samal-
lauudisraivaaja.

Kalle Tuominen solmi avioliiton

Helga Aaltosen kanssa. Heidät vi-
hittiin tuomiosunnuntaina v. 1916.

Pariskunta asui ensin Tupalassa
Kirkonmäellä jonkin aikaa, sitten
he muuttivat Rantalaan, lähelle Ur-
masta. Lapsia Tuomisen prheeseen
syntyi kahdeksan. Vanhin poika
Pentti kaatui sodassa. Lahja Kuis-
ma kertoi, että kun poika oli synty-
nyt joulukuussa 1921, niin seuraa-
van vuoden kesällä perhe muutti
omaan taloon uuteen Tupalaan.
Tämä talo sijaitsi Tupalan maiden
keskivaiheilla maantien veressä koi-

vukujan päässä ja oli Tuomisen per-
heen kotma noin 35 vuotta.

V. 1918 torpat itsenäistyivät. To-
dennäköisesti näihin alkoihin Kalle
Tuominen osti Harjulta nämä
maat, yhtensä 17 ha. Siinä oli peltoa
9 ha, metsää 6 ha, loppu luonnon-
niittyä ja rantaa. Metsän Kalle
Tuominen raivasi kokonaan pellok-
Sl.

Työ tehtiin silloin käsi- ja hartia-
voimin, joten se oli hidasta ja ras-
kasta. Pojat auttoivat isää raivaa-
misessa ja kuokkimisessa, kertoi
Hannes Tuominen - hänkin yhden
pellon kuokkinut kun oli "vähä
poika". Muuten heillä oli kuokki-
massa sellaiset miehet kuin Kalle

Lämpö, Kalle Bom (Pummi) ja
"Kuokka-isäksi" sanottu - hänen
oikeaa nimeään ei muistettu, Lisäk-

si oli vielä muitakin kuokkijoita.
Lahja Kuisma kertoi tapauksen

näistä kuokkijoista, joille annettiin
talonpuoiesta ruoka. Nurmisen Ida
(Iita) oli poikennut Tupalaan, ja
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miehet olivat tulleet syömään. Sil-
loin Ida oli istunut Kuokka-isän
paikalle ja tämä oli sanonut Idalle:
Men sää pois siit se on mun plas-

sein. Hän tahtoi aina pitää oman
paikkansa.

Lahja muisteli myös. kuinka he,
lapset, olivat usein koppa kädessä
keränneet puupalasia pellolta, kun
raivauksen jälkeen niitä aina nousi
pinnalle.

Tupalan isännän apuna ja työto-
verina oli hevonen, sellainen vakaa
ja rauhallinen. Paitsi maanviljelys-
töissä hevonen, oli talvisin tukki-
metsässä, kun isäntä kävi "souvis-

sa". Parivaljakko oli myös hiekan-
ajossa kun 30-luvulla kunnostettiin
maantietä ns. Hankasmäen ahieen
ja Urmaan kohdalta. Sota-aikana
tehtiin hautausmaalle sankarihau-
ta-alue. Sinne vedettiin hiekkaa he-

vosiUa - Ja ajossa oli mukana
myös Tupalan isäntä hevosineen.

Itse muistan Kalle Tuomisen sel-

laisena rauhallisena ja hyväluontei-
sena vanhankansan ihmisenä, joka
oli aina työnteossa kiinni. V. 1955
Kalle Tuominen myi Tupalan maa-
tilan Malmikaivos Oy:lle. Hyvin
ansaittua, hiukan helpompaa van-
huultaan hän vietti Joensuun kyläs-
sä Tuulentupa-nimisessä talossaan
Helga-emäntänsä kanssa. Hän kuo-
li 18. 5. 1968 ja hänet haudattiin So-
meron kirkkomaahan entisen lap-
suudenkotinsa pihamaan kohdalle.

Kalle Tuominen ei saanut kos-

kaan työstään kunniakirjaa tai an-
siomitalia, niinkuin nykyään saa-
daan. Hänellä oli vain tyytyväinen
mieli hyvin tehdystä päivätyöstä.

Somerolla hänenlaisiaan on ollut

monia.

Tietoja tähän kirjoitukseen olen
saanut Kalle Tuomisen lapsilta,
rouva Lahja Kuismalta sekä Hanne
ja Heimo Tuomiselta.
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KEIJO TOIVONEN

Jo ulumietteitä

Peltoviljelyyn liittyvä
nimistö: sorto, perko,
kuokkamaa

Uudismaan tekoon, maan vilje-
lykseen ottoon, liittyvää nimistöä
ovat monet kuokkasuotja kuokka-
maat.

Eira Söderholm pohtii Kuokka-
pelto-tyyppisten nimien proprisuut-
ta: "Pellonnimien joukossa on
myös useasti toistuvia appellatiivi-
siä nimiä, joista ei aina voi suoralta
kädeltä sanoa, onko ne katsottava
propreiksi vai appellatiiveiksi. Sel-
laisia ovat esim. Riihipelto, Kuok-
kapeita, Aviopelto ja Kotopelto."
Tällä hetkellä olemme jo kaukana
pellontekotapahtumasta ja nimi on
propristunut: "Itse asiassa nimeksi
tuleminen periaatteessa laitaakin
lähinnä olla sitä, että ilmauksen al-
kuperäinen käsitettä määrittelevä
merkitys katoaa ja nimitys jähmet-
tyy nimeksi."

Kuokkiminen oli 1700-luvulla
vähintään yhtä tärkeä tapa saada
maata viljelykseen kuin kaskeami-
nen ja kydöttäminen. Jokaisessa ta-
lonpoikaistalossa oli 2-3 rauta-
kuokkaa, joilla on ollut tärkeä mer-
kityksensä uudis- ja kauramaiden
raivauksessa.

Saksan talon maihin kuuluva
Kuokkamaa sijaitsee lähellä Rah-
kojaa Pajulan ja Kultelan rajamail-
la. Manunkuokkamaa taas kuuluu
Koivulan maihin. Kultelan peltoja
ovat Kuokkasuo ja Haankuokka-
maa. Kuokkasuon pellon kohdalla
on Penikkojantiessä Kuokkasuo-
nahde. Särkjärvi-mmisen lammen
vieressä on vielä Särkjärvenkuok-
kamaa. Tekijän nimi tai toisen pai-
kan nimi tuntuu liittyvän helposti
kuokkamaihin: genetiivi määrite-
osana on näinkin yleinen.

Lähelle kuokkia-samistoa. tulee
sorto-mmistö. Sortaa-sana merkit-
see äestämistä, maan kuokkimista

ensimmäistä kertaa. Pajulan kyläs-
sä on Isosortoja Pikkusorto -nimi-
set pellot aivan Pajulan alakulmilla
Somerniemen rajoilla. Kultelan pel-
loista Mäkitalon ympärillä oleva
pelto on nimeltään Kotopelto eli
Sorto; siitä jonkin matkaa etelään
päin on Mäkitalon toinen Sorto-m-
minen pelto ja vielä jonkin verran
etelään päin Sorrontakahäntä. Mel-
ko lähellä Mäkitaloa Penikkojan-
tien varrella sijaitsee pitkä pelto,
jonka nimi on Sorronoja.

Sorto-sansLTi vanhuudesta todis-

taa se, että osittain jo vanhempien-
kin ihmisten mielissä on sorto-sa.-

nan alkuperäinen merkitys hirn-
mennyt. Sorronoja pellon nimenä
lienee tulkittavissa yksiosaiseksi
paikannimeksi, siirrynnäiseksi: al-
kuperäinen ojan nimitys on siirty-
nyt pellon nimeksi. Sorrontakahän-
ta lienee saanut nimensä muotonsa

takia ja Mäkitalon 5orfo-pellosta.
Sorto-pe\\on synonyymi Kotopelto
kertoo sanan länsisuomalaisesta
asusta. A. E. Tunkelo mainitsee o:l-

lisen muodon kuuluvan itämeren-
suomalaisten kielten ns. etelä-Iänti-

sen ryhmän sanavarastoon ja ole-
van iältään ainakin kantasuomalai-

nen. Vanhassa kirjasuomessa koto-
muoto on ollut yksinvaltiaana.
Renvallin aikana se sai kodin tove-

rikseen; nykyisin koti on yhtä ylei-
nen kuin koto oli vielä 1700-luvulla.
Koto-sana. n alkuperäinen käyttöa-
lue on laaja: lounaismurteet, koko
Satakunta, Etelä-Häme, Iitti, Jaala,
Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjan-
maa ja Tornion murteen alue. Ko-
fo-muoto on ollut vallalla myös
väljässä ja virossa, (tunkelo 1933,
400-^tOl.)

Uudisraiviota tarkoittaa perko-
sana. Perko-nimmen pelto on Hirs-
järvellä Vanhalan entisillä mailla.
Pajulan Pruukan maihin kuuluu
Kujalanperko eli Kujalanpelto. Pa-
julassa Markulan mailla on Peron-
pelto ja Peronhaka. Nimen määri-
teosa viittaa perA-o-sanaan. Vanhat

16

somerolaiset käyttävät esim. Virta-
perko -sukunimestä muotoa Virta-
pero. Nissilä mainitsee Tyrvään
perko: pervon -muodon ja Kiven-
navan viljelmät: perkoja eli perkiöi-
ta, esim. Perkiö eller Koifwiko 1687
(j) 25: 975) Kivennavalla, niitty jos-
ta osa vanhaa pohjaa ja muu on rai-
vattu Kotselän kylän metsäosuu-
desta - Toisaalta on tietenkin
mahdollista, että Peronpelto on so-
merolaisittain Pedonpelto: d:tä So-
merolla käytetään vain kirjakieles-
sa.

Pajulanjoen toisella puolella on
Pummihaka eli Perkkiö. "Appella-
tiivi perk(k)iö on verbin park(k)ata
'raivata' johdannainen. Perk(k)iö -
nimien ja vastaavan käsitteen koko-
naislevintä on läntisesti painottu-
nut, joskin nimiä on jonkin verran
myös Laatokan Karjalassa."

Raivio-sa. n'd on synonyymi per-
Ao-sanalle. Alueen ainoa Raivio-m-
minen pelto on Kultelassa. Pelto on
uusi, Kalle Pirttilän 50-luvulla rai-
vaarna pelto, joka sijatsee Heinä-
suon lähellä, -io, iö -johdinten ryh-
maan kuuluu hyvin erimerkityksi-
siä substantiiveja. Yksi ryhmistä on
paikan nimityksiä tarkoittavien
substantiivien ryhmä. Uudessa kir-
jakielessä on denominaalinen -10, -
iö -päätteellä tietoisesti johdettu
suuri määrä sanoja. Sanalla perkiö
on lounaismurteissa mm. merkityk-
set 'metsästä raivattu niitty; niitty
vetisellä maalla; viljelemätön niitty
rannalla.'

" !. t
j 11 ., ' ." . » ^- '.-

Huhtia peltoa huhtikuussa 1987.

Tunnen suurta iloa joulun lähes-
tyessä taas tänäkin vuonna, ja mie-
leni palaa menneeseen aikaanja eri-
koisesti erääseen j ouluun.

Olin saanut tehtäväkseni vierailla
oman kotiseurakuntani joidenkin
vanhusten luona erään veljen kans-
sa. En ollut aluksi kovinkaan innos-
tunut asiasta "kiireisenä" aattoilta-
na, mutta kun sitten näin, miten nä-
mä vanhukset ilahtuivat siitä että

heilakin muistettiin, aloin ymmär-
tää seuraavan lauseen merkitystä,
jossain määrin: "Yksistänne lähim-
mäistemme palveluksessa olette Ju-
malamme palveluksessa". Kun kul-
jin kotiin päin pitkin hiljaisia katu-
ja, katsellen suurten lumihiutalei-
den leijumista hitaasti maahan tun-
sin sydämessäni todellista iloa ja
joulumieltä.

Muistan myös jouluaaton, jolloin
meillä oli vieraana kolme amerikka-

laista nuorta miestä. En ollut tästä-
kään ajatuksesta kovinkaan innos-
tunut aluksi, sillä jouluahan kai pi-
detään jotenkin perhekeskeisenä.
Mutta kuinka ollakaan, juuri nämä
kolme nuorta toivat joulun hengen
kotiimme.

He lauloivat meille, söivät kaiken
mitä tarjottiin ja olivat tyytyväisiä
saamiinsa arvokkaisiin lahjoihin
(rusinapussi, keksipaketti ja piimä-
limppu). Enkä voinut sillekään mi-
tään, että silmäni kostuivat, kun
yksi heistä sanoi lähtiessään: "Me
olemme kaukana kotimaastamme,
Ja tämä on meidän ensimmäinen
joulumme, kun olemme poissa ko-
deistamme. Ei ehkä merkitse teille
kovinkaan paljon, että saimme olla
teidän luonanne, mutta me tulem-
me muistamaan tämän aina."

Niin se taitaa olla, että joulumiel-
ta ei voi ostaa rahalla eikä itsekkyy-
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Valokuva Ttiula Känii.

della, se on ansaittava muulla ta-
voin. Nykymaailmassa joulun to-
dellinen merkitys on katoamassa.
Jotain samantapaista lienee liikku-
nut lauluntekijänkin mielessä hänen
kirjoittaessaan '"vaan muistamme-
ko lapsen sen" - mutta on selvää,
että ennenkuin voi muistaa ketään,
täytyy tietää, mitä muistellaan ja
mistä syystä. Ihminen jolla on Py-
hät kirjoitukset, mutta joka ei kos-
kaan tutki niitä, on samassa ase-
massa, kuin ihminen, jolla ei ole nii-
ta. Kun me nyt hiljennymme viettä-
maan Jeesuksen syntymajuhlaa, on
syytä muistaa, että vaikka se on tär-

keä tapahtuma, niin paljon tär-
keämpi on tieto siitä, että hän elää
tänäkin päivänä.



KOTISEUTUTYÖN VUOSI

Raili Hovila
3. 8. 1911-17. 11. 1986

Viime vuoden marraskuussa saa-

pui suruviesti: Raili Hovila, Some-
ro-Seuran pitkäaikainen johtokun-
nan jäsen, oli poistunut joukostam-
me.

Raili Hovila kuului niihin harvoi-

hin, jotka Somero-Seuran perusta-
misesta lähtien ovat kuuluneet So-
mero-Seuran johtokuntaan. Koko
Somero-Seuran kolmenkymmenen
kolmen toimintavuoden ajan Raili
on tuonut lämpöä ja kotiseuturak-
kautta kotiseuiuyhdistyksemme
toimintaan ja sitä kautta myös so-
merolaiseen kotiseututyöhön.

Kun Someron museota perustet-
tiin vuonna 1955, Raili osallistui
monella tavalla museon rakentami-
seen: Varojen saamiseksi museora-
kentamista varten järjestettiin So-
merellä tukinkeräystalkoot. Raili
organisoi lalkookahvit 19 taloon eri
puolille pitäjää. Someron museoon
Raili kutoi ja kudotutti kodissaan
matot, museon toistuvan ja kama-
rin lattialle, ja kun museon vihkiäis-
juhlia vietettiin vuonna ; 956 valta-
kunnallisten kotiseutupäivien yh-
teydessä, järjesti Raili valtaisalle
kutsuvierasjoukolle juhlapäiväliise;
Vanhalaan.

Railin perinneruoka-alan asiar.-
tuntemuksesta saatiin nauttia myös

vuonna 1978, kun Railin aloittesta
Somero-Seura järjesti vanhan ajan
ruokapidot Kiiruun koulun ruoka-
laan. Lähes kaksisataa ruokavieras-
ta antoi lämpimän tunnustuksensa
Railin johdolla toteutetuille pidoil-
;e.

Railin toinen rakas harrastus oli
kansanomaisten käsitöiden teko.
Vuonna 1980 rakensimme Railin
johdolla paljon työtä vaalineen yli
900 työtä käsittävän vanhojen so-
meroiaisren käsitöiden näyttelyn.
Ilman suuria innostusta ja rakkaut-
ta ei laajan näyttelyn onnisraminen
olisi ollut mahdollista.

Lukemattomat ovat ne perinne-
käsityöt, joita Raili on tehnyt ja
näin pitänyt y!;ä ja elvyttänyt kan-
sanomaista käskvöntekotaitoa.

Lukemattomat ovat myös olleet
ne Somero-Seuran järjestämät tal-
kootilais-jude;, joihin Raili keitteli
hernekeitotja hoiti muun tarjoilun.

Niin kuin Vanhalan ympärillä
kukkivat kuka: loihtivat onnea ja
hyvää oloa, niin perinneruuat, tal-
kootarjoihn ja vanhat perinteiset
käsityöt syntyivät muiden ihmisten
iloiseksi tekemisestä.
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Raili tunnettiin kotiseutuharras-

tdcsestaan myös Someron rajojen
ulkopuolella: Raili kuului useita
vuosia Lounais-Hämeen Kotiseutu-

ja Museoyhdistyksen naistoimikun-
taan jäsenenä, johon yhdistyksen
silloinen puheenjohtaja professori
Esko Aaltonen eritvisesri luotti.

Kotiseutuharrastuksistaan tun-

r.us:ukseksi Raili Hovila sai Some-
ro-Seuran kunniakirjan ja Suomen
Kotiseutuliiton harrastusmerkin.

Someroseuralaiset iloitsevat Rai-

Iin kaikista 33 Somero-Seuran vuo-
desta. Rakkauden säteet eivät

unohdu.

Tuula Kämi

teinen (SMS). Kuitenkm myös Län-
si-Suomessa on Pa/o-nimiä, vaikka
nimi on saattanut merkitä myös

'palanutta paikkaa' yleensä. Lou-
nais-Suomessa on Pa/o-nimiä mel-
ko vähän; poikkeuksena ovat Palo-
mrtsä-nimet, joiden valta-alue on
juuri Lounais-Suomi. Vaikuttaa sil-
ta kuin alueella olisi olut käytössä

appellatiivi palometsä, joka olisi il-
meisesti liittynyt kaskeamiseen.

Vaikka jo Kustaa Vaasan ajoista
saakka metsää kuluttavaa kaskea-
mistä oli pyritty rajoittamaan, jat-
kui kaskenpoltto Somerolla vielä
1800-luvullakin, ja sama oli tilanne
muuallakin Hämeessä. Kaskeami-
sen lisäksi somerolaiset harjoittivat
vielä kaskeamistakin ryöstävämpää
polttoviljelystä, kydöttämistä: piha-
maata poltettiin pelkillä paikalle
kuljetetuilla seunoilla eli puuntyvil-
la, joihin lopulta päädyttiin, kun
viertämällä polttaminen kehitettiin
huippuunsa. Kytömaa antoi hyvän

sadon pari kolme kertaa, mutta
maasta, josta niokamulta näin oli
poltettu ja sen tuhka kulutettu, oli
kasvuvoima niin kokonaan lopus-
sa, että viljelty pohja jäi miespolven
ajaksi heiltomaaksi, joäia ei ollut
edes lampaan laitumeksi. Jonkin
verran Somerolla kydöiettiin vielä
1800-luvun lopussakin.

Pentti Virrankoski antaa kydöt-
tämisestä positiivisemman kuvan
kuin Laurikkala: kydönpoltto laan-
tui 1600-luvulla, mutta alkoi 1700-
luvulla levitä uudessa muodossa.

Nyt pyrittiin yhteisvoimin kuivatta-
man todella laajoja suoalueita; niitä
viljeltäessä taas oli opittu varomaan
liikaa polttamista ja parantamaan
maata savea aiamalla. Tällaisten
kvdöttämisten tuloksena ei ollut-
kaan kasvuvoiman ehtyminen,
vaan suon muuttuminen pelloksi. -
Somerolla on hyvät ja vankat perin-
teei saven käytöstä suomaan elvyt-

täjänä ja päinvastoin, joten myös
järkiperäistetty kytöviljely saattoi
olla käytössä myöhemmillä ajoilla.

Koillisomerolaisiin nimiin kuulu-
vat Kytöniittu, Kortekytö ja Kau-
kainenkytö. Kytöniittu on Pajulas-
sa Paavolan pellon lähellä metsän-
rannassa. Pelto on kuulunut Tervo-
jan torppaan, Joka aluksi oli Mar-
kulan talon torppa ja myöhemmin
Maasillan torppana. Hirsjärven ky-
Iän Yanhalan talon maita on Korte-
kytö, ja Kultelassa Levonahteesta
itään sijaitsee pieni pelto, jonka ni-
mi on Kaukainenkytö. A'en-loppui-
nen määriteosa on melko harvinai-
nen. Kiviniemen mukaan vain kie-
lenkäytössä yleisimmät nen-johu-
misen adjektiiviattribuutin ja jon-
kin maastoappellatiivin konneksiot
ovat voineet propnstua saman-
asuisiksi vhdysnimiksi (vrt. Kivi-
nen-, Koivunen-, Heinänen-) (Kivi-
niemi 1975, 33).

Aamusumua Huhtiinn pellona elokuussa 1987. Valok. Tuula Ksna.
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Maan viljelemmen pellon nimen antajana

Polttoviljelyyn liittyvä
nimistö: huhdat, kydöt,
kasket, palot

Nimistö on omiaan valaisemaan

eri elinkeinojen historiaa. Varsinkin
poltto- ja peltoviljelyyn liittyvällä
nimistöllä on paljonkin kerrottavaa
maan viljelykseenotosta ja sen eri
vaiheita.

Keskiajalla ja uuden ajan alussa
oli Hämeen, kuten koko maankin,
maanviljelys joko polttoviljelystä -
kaskeamista ja kydöttämistä - tai
peltoviljelystä.

Kaskiviljelyssä on erotettu kaksi
ryhmää sen mukaan, millaista met-
sää kaskettiin. Varsinainen kaski

poltettiin lehti- ja sekametsään, ja
se voitiin kylvää kahtena tai kolme-
na vuonna. Sitten se jätettiin ahok-
si, joka metsittyi ja joka kaskettiin
uudelleen 15-20 vuoden kuluttua.
Huhta poltettiin järeään kuusimet-
sään ja siihen kylvettiin korpiruista.

ffuAte-nimistöä Someron koilli-
sesta osasta erottuu jonkin verran;
sen sijaan kaski-mmiä. on vain yksi:
Pajulan Maasillaan metsänreunassa
on Kaskenaho-nimmen syrjä. Kas-
Aj-sanalla on lounaismurteiden län-

siryhmissä merkitykset 'nuori koi-
vu , katkaistusta koivusta kasvava
verso tai oksa', 'puun vesa, nuori
puu . Myös viron kaski-ssLnan mer-
kitys on 'koivu'. Lounais-Suomessa
paikkojen koivikkoisuus ja kaskea-
minen sitä paitsi liittyvät yhteen:
kasket on siellä yleensä tehty lehti-
metsiin ja kaskeamisen jälkeen pai-
koista on tullut koivikkoja. (Pitkä-
nen 1985, 195.) - Ainakin tällä het-
keliä Koillis-Somerolla kasvaa hy-
vin vähän lehtimetsää, joten huhta-
sanaston suuri määrä kaski-sanoi-

hin verrattuna selittyy tästäkin
perspektiivistä.

Pajulan Vahlionkulmalla on laa-
jahka AuAfur/-sanojen nimiryväs:
Kärsälän Huhtun-mmmen pelto,

Mäkilän taloa Huhturinpelto, Kär-
sälän Huhturinmetsä. ja lisäksi
Huhturmsuo, jonka vieressä on
vanha Miilualassi, tervamiihmpolt-
topaikka. Kärsälän Huhturiin las-
kee Huhturinoja. Melko lähellä on
myös Ammäinhuhdanmäki.

ffuAturi-peltojen iänmääritys vie
1700-luvun loppupuolelle tai sitä
kauemmas. Vahlionkulma on saa-

nut asutuksensa isonjaon yhteydes-
sä, kun Pajulan kylän liikamaista
erotettiin Vaaljoki-niminen kruu-
nun uudistila vuonna 1797. Kärsä-

Iän talon vanhassa dluskartassa on

kuitenkin peltoa merkitty nykyisen
Huhturin kohdalle " kartta on vuo-

delta 1786.
1700-luvun lopussa tiedetään Pieta-
ri Torkkomäen raivanneen ainakin

kolmelle talolle alukset Vahlionkul-

malle.

Lauri Hakulinen manitsee, että
n-päätettä käytetään lähinnä teki-
jan nimissä - ajuri, taikuri - mutta
myös halveksivasävyisissä olennon
(tekijän) nimissä - kuhnun, nylkyri,
pelkuri - ja joskus harvemmin esi-
neen nimissä - hakkuri, vesiin tai
maastoterminä - hyppyri. Ritva-
Liisa Pitkänen puolestaan kirjoittaa
-n-päätteen olevan paitsi tekijänni-
mitysten johdin myös Hyvän, Ilma-
n -tyyppisten vanhojen henkilönni-
mien johdin. Myös paikannimissä
on ilmeisesti vanhastaan ollut käy-
tössä r/-nimenmuodoustusjohdin.
Samaa mieltä on Jouko Vahtola

pohtiessaan Kaitun-nimien levin-
neisyyttä: "Nimien paljous edellyt-
tänee tyypiltä melkoista vanhuutta,
mutta kun otetaan huomioon myös
se, että nimetyissä kohteissa on run-
säästi erilaisten pienmaastojen, pel-
tojen ja niittyjen nimiä, lienee tyy-
pin produktiivisuus jatkunut myö-
haan, ainakin keskiajalle."

HuA^-nimestä on Kotimaisten

kielten tutkimuskeskuksen kokoel-

missä Someron lisäksi esiintymistie-
toja vain Nakkilasta ja Kokemäel-
ta:2 Vuodelta 1902 on N. Ruususen
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antama tieto Nakkilassa olleesta Jo
kadonneesta maatilasta. Salme Per-
tilan cum laude -työssä (1954)-on
tieto Kokemäen Karekselan Hub-
(un-nimestä: Jussi Huhturi oli ollut

sellainen isäntä, jolla ojaa kaivaes-
saan oli kolme turvetta yhtäaikaa
ilmassa siinä kuin muilla yksi, eikä
kolme renkiä präjännyt Jussille pui-
den teossa. Nykysuomen sanakirja
esittää AuAtoa-sanan kohdalla
Aleksis Kiven sitaatin: "Mies huh-

toi kuin villitty, ryhtyipä mihin työ-
hön tahansa. " - Entäpä, jos Pietari
Torkkomäki, jonka hurjasta työn-
teosta ja jatkuvasta liikkuvuudesta
on Someron -seudulla vieläkin laaja
kasku-ja sananparsiperinne - "Toi-
sii tullee ja toisii mennee kun Tork-
komean Pietarin häisä." - olisikin
jättänyt työnteostaan sanallista pe-
rintaa Pajulan Vahlionkulman laa-
jaan ffuAtim-nimistöön! Huhta ja
huhtoa voisivat näin molemmatkin

viitata Pietari Torkkomäen suun-
taan.

ffuA(ur;-johdannaisen lisäksi on
alueella toinenkin ilmeisesti huhta-

sanasta tullut johdos: Kivisojan ky-
Iän Keltanummen talon takana on
//uAri/no-niminen pelto, -mo, -mo -
loppuiset johdokset ovat lähinnä te-
kopaikan nimiä: veistämö, kutomo,
valimo.

Huhta-sana sinällään tarkoittaa
kaskea, 'järeään metsään raivattua
kaskea ja 'kylvettyä kaskimaata'ja
kuuluu vanhoihin omaperäisiin
kulttuurisanoihin.

Kaskeamiseen saattaa liittyä
myös pa/o-nimistö, jota Koillis-So-
merellä edustaa Palikaistenpalo,
Pajulan Alakulmalla lähellä Somer-
niemen rajaa oleva jo metsittynyt
alue fsosortoja. Pikkusorto -nimis-
ten peltojen vieressä. Palo sanana
tarkoittaa sekä kaskea, polton jäl-
keistä kaskea että tulipaloa. Ritva-
Liisa Pitkänen kirjoittaa väistökir-
jassaan, että arkistotietojen mu-
kaan kaskisanastoon kuuluva palo
'(poltettu) kaski' on selvästi itämur-

Somero-Seura kiittää

Kuluneen vuoden aikana Somero-

Seura on saanut seuraavia lahjoi-
tuksia

Pertti Virtanen, Koski TL: kaira.
Helena ja Tenho Alitalo: 5 kpl kai-
teitä, sokerisakset, kävelykeppi,
parta veitsen säily tyslaatikko.
Antero Tuomi, Helsinki: talkkuna-
jauhoja pusseineen.
Valma ja Ilkka Koskinen, Somero:
3 kappaletta vanhoja kirjoja.
Leo Jaakkola, Parikkala: kapio-
kirstu.

Armas Tuominen, Somero: tasku-
matti.

Lahja Aukio, Somero: sukset, kas-
vipuristin ja perhosteline vuodelta
1931, kasvikokoelma vuosilta
1930-34, vanhoja koulukirjoja ja
vihkoja sekä Otto Aukion tekemiä
hauleja. Lisäksi Lahja Aukio on
lahjoittanut Otto Aukion erittäin
arvokkaan negatiiviarkiston, joka
siirrettiin Someron Säästöpankin ti-
loihin. Arkistoa siirtämässä olivat
Voitto Ollonqvist, Esko Helminen
ja Mauri Kämi.
Emil Niiranen, Somero: 25 Osuus-
liike Orasta esittävää valokuvaa.

Eero Lauren, Somero: vanhoja
asiakirjoja de Poatin suvulta.
Reino Hurme; Pitkäjärvi: pen-
kasaura.

Erkki Lemberg, Pitkäjärvi: peruna-
jauhomylly.
Perttu Ylikorpilo: multapohdin.
Vilho Nokka, VähäHirvelä: terva-
tynnäri.

Tauno Taskinen, Kivisoja: 2 kuok-
kaa, harava, justeeri, vesikelkka,
pasmankaide, kaasuvalo lamppu.

Aarne Pelto-Lampola, Kerkola: 4
kpl kalamertoja, kerinpuut, nippu
tupakkaa 40-luvulta, heinänsiemen-
kylvökone, tuhohyönteisten pöly-
tin.

Eeva Jokinen: Itsenäisyyssenaattia
kuvaava piirros.
Anja Känkänen: isänsä Kaakko
Pirttilän kertoma kasku.
Yrjö Nieminen: Savivati.

Nestori Lämpö: kanahautomako-
ne, konelihta-ja loukku, tiiliraana.
Palikaisten kartano: kertausaurat,
sementtitiilikone, lantunylösajoau-
ra, tynnyri, kaksisiipinen penkasau-
ra.

Erkki Lindholm: matka-arkku.
Urho Vuorisen perikunta: puuse-
pan työkaluja, puristimia, suksien-
kärkimuotit, kerinpuut.
Someron Työväenyhdistys: Van-
hasta työväentalosta kaappikello,
köydet, sankoruisku, mainostaulu-
ja 11 kpl, 3 savivatia, pystykirnu,
pelikeilat, saavinkatopuu, paperi-
köysiä, levysoitin.
Saila Mako: vanha arvokas kirkko-
silkki.

Irene Lampila: rihvelikynä ja -kaa-
voja.

Matti Kultanen: sementtitiilejä.
Raitasen sementtivalimo: kaivon-
kansi.

Martta Paltta: käsikäyttöinen juu-
rikkaankylvökone ja harayhdistel-
mä, puinen matka-arkku, erilaisia
tekstiilejä.
Kaisu Karlström: perunasahrat.
Heimo Ojala: suunnittelutyö vilja-
makasiinien sähköistämistä varten.
Sähkö-Erkki: viljamakasiinien säh-
köistämistä.

Hellsten: kaapeliojia viljamakasii-
nien sähköistystä varten.
Katri ja Kosti Korpihuhta: saven-
valajamuseon ympäristön kunnos-
tustöitä.

Eeva Haapala: koulumuseon sii-
voustaja esittelyä.
TVL: kilometri to Ippa.
Kyllikki Kujanpää, Tapio Horila.
Voitto Ollonqvist: valokuvia ja ku-
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vien tekstitystä.
Ensio Männistö, Jussi Suhonen,
Helvi Torkkomäki, Toivo Suvila,
Tanja Rasila, Ritva Helminen: kou-
lujen museopäiväa havaintoesityk-
siä ja esittelyä.
Aiia Talonen ja Tanja Rasila sekä
Voitto Ollonqvist: vanhojen kartto-
jen näyttelyn laatiminen ja pystytys
museolle.

Sirkku Kurkikangas, Maila Lehti-
nen, Aila Talonen, Lahja Aukio,
Marjatta Jalonen, Ella Grönholm,
Lyyli Honkia, Kyllikki Kujanpää:
Somerolaiskuvia -näyttelyn pystyt-
täminen ja näyttelyn valvominen
Aholassa. Kiitämme myös kaikkia
näyttelyyn töitä antaneita sekä Pek-
ka Leppälää avajaistilaisuuden mu-
silkistä.

Kiitämme kaikkia Somero-päivän
järjestämiseen ja ohjelmansuorituk-
seen osallistuneita, palkintojen lah-
joittajia ja lippujen myyjiä, samoin
heinänniittotalkoisiin ja Kalle Sjö-
blomin varaston järjestelytalkoisiin
ja maatalouskoneiden kuljetuksiin
osallistuneita. Someron Joulun te-

kijöitä, siihen kirjoittaneita, tekemi-
seen sekä markkinoimiseen osallis-
tuneita.

Kiitämme lämpimästi kaikkia lah-
joittajia ja samalla kaikkia muita
Somero-Seuran toimintaa tukeneita
ja toiminnassa mukana olleita sekä
yksityisiä että yhteisöjä, erityisesti
Someron kuntaa Somero-Seuran
työn tukemisesta sekä Someron
seurakuntaa. Somero-lehteä ja So-
merpainoa hyvästä yhteistyöstä.
Onnea vuodeksi 1988.
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Somero-Searan sihteenn ja rahastonhoitajan
tehtäviä 16 vuotta tunnollisesti hoitanut Eija
AIstalo. Kuva \iiosikokouksesta 29. 2. 87. Va-
iokuva: Voilta Ollosqvist.

Vesaistea taabuajat viihdyttivät pitäjänpäivien yleisöä nyt niinkuin monesti ennenkin. Valokuva:
Olavi Virtasen.
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"Kaksikolmosellakin" pääsee
Hervantaan. Astuin bussiin ja sain
taakseni hirvittävälle kessulle ia

kossulle lövhkäävän vanhanherran.

Edessäistujan korvalaput möykkä-
sivät täysillä järkyttävää hevimu-
saa.

Pari penkkiriyiä edempänä olin
huomaavinani vanhan koulukave-

rinja hyökkäsin tervehtimään. Nai-
nen kurtisteli äkäisesti kulmiaan ja
tiuskaisi "NO?". Punaisena luimis-

telin akteeksipyyntöä, rymistelin
nolona seuraavalla pysäkillä ulos ja
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kävelin loppumatkan kaatosatees-
sa.

Eteisen lamppu oli palanut. Hä-
märässä törmäsin roskapussiin.
Moskat lensivät lattialle, tonnikala-

purkit kierivät keittiöön asti. Posti
oli tuonut muistutuksen myöhästy-
neestä vuokranmaksusta.

Rentoutukseksi halusin leipoa
omenapiirakan. Rasvaa ei ollut -
oli tehtävä muna-sokeri -pohja.
Vatkain ruksutti ja kär\'si. Kaneli-
kin oli loppu. Jäin lukemaan Aa-
mulehteä ja piirakka kärvähti uu-
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niin. Viskasin luomukseni roskiin

miettien kelpaakohan se edes dyyk-
kareille.

Tyydyin syömään ruisleipää ja
jugurttia. Leivässä oli iso homepilk-
ku. Kaivoin sen pois ja iskin koloon
viimeisen nokareeni Oltermannia.

Jääkaappiin Jäi enää kaksi kanan-
munaa.

Heitin repun kirjoituspöydälle,
avasin minimaalisen mustavalko-
teeveenija leväyiin ruumiini sängyl-
le. Juuri parakiksi TV2:n viehättävä
kuulutraja ilmoim hymyillen, että
suosikkisarjani sijasta tänään esite-
täänkin hindulaisesta jumalakult-
murista kertova ohjelma.

Ovikello pirahteli. Avattuani
viiksekäs mies vilautti valkoista
korttia ja ilmoitti olevansa TV-lu-
patarkastaja. Säikähdyksissäni tius-
kaisin, ettei moiset tarkastelut nyt
sovi ja riuhtaisin oven kiinni. Lu-
vattomana katselijana jäin pelkää-
maan uutta vierailua kotietsiniälu-

pineen.
Tartuin "Johdatus kirjallisuustie-

teeseen" -opukseen. Lauseet vilisti-
vät yli aivopoimujeni. Lukematto-
mia sivuja oli vielä 443, luettuja vii-
si. Kerrosta ylempänä joku yritti
musertaa viimeisetkin keskittvmi-

sen rippeen!. Samantha Foxin ällöt-
tävä diskojumputus tunkeutui kaik-
kien talon asukkaiden tärykalvoi-
hin.

Puhelin soi. Kämppistäni kysyt-
tiin jo kolmatta kertaa. Ensimmäi-
nen soittaja oli halunnui tenttikir-
jansa takaisin, toinen pyyteli levyjä
ja kolmas ruikutti nyt sisäänraken-
netulla mikrofonilla varustettua

mankkaa.

Vetäisin härvelin irti seinästä. Ec

käynyt edes rassaamassa puruka-
lustoani. Hyppäsin sijaamattomaan
petim ja nostin herätyskellon napin
ylös. Samassa muistin, että olin
unohtanut ostaa siihen uuden pai-
tenn.



TANJA RASILA

Opiskelijana Mansessa

Herätyskello ei ollut soinut. Vii-
sarit viittoivat puolta kolmea. Pat-
teri loppu. Ranneketlo - mikäli ei
sekin ollut irtisanoutunut - kieli
kiirettä: varttitunti bussin tuloon.

Aamuhetki kullankallis: maito
hapanta, palaneen puuron keittoon
ei aikaa, murot oli heitettävä kuivi-
na nassuun. Ja roskiskin purskahte-
li yli kantokykynsä.

Hissin tulo kahdeksanteen ker-
rokseen kesti ikuisuuden. Peili ker-
toi tukankin jääneen kammotta-
vaan sotkuun. Ulkona satoi. Stock-
männiltä kiskurihintaan ostettu au-
tomaattivarjo ei halunnut aueta.
Marat sormikkaat liuottivat käteni
sinisiksi.

Tulimme yhtäaikaa pysäkille
minä ja täpötäysi ruuhkabussi. Sain
sopivan vetoisan paikan oven edes-
ta. Lääppien tankoa ja vieressäsei-
sojaa selvisin kurveista jotenkin
hengissä.

Yliopiston kohdalla yritin Jäädä
pois. Sateenvarjo taas ei. Se levähti
auki kriittisellä hetkellä mikkien
vähäisetkin vetensä naapurien sil-
mälaseille. Kirouksien kannusta-
mana, naama tomaattina loikkasin
bussista niin pitkälle kuin jaksoin.
Satutin nilkkani.

Olin unohtanut lukea aamun
klassikkopraktikumiin Danten "Ju-
malaisen näytelmän". Jälleen ker-
ran toivoin olevani Näkymätön
Mies. Eikös Herra Haukankatse
keksinyt kysyä mielipidettäni Dan-
ten helvetin kidutuskeinoista. Tot-
tuneena säveltelijänä sopersin tules-
ta ja tappurasta. Vastaus näytti ole-
van ilmeisen huvittava. Punoitin
jälleen.

Olin suunnitellut viettäväni va-

paatunnin kerrankin hyödyllisesti:
lainailemalla seuraavan viikon tent-
dkirjoja. Kirjastossa joku räpelsi
kortistoa puoli tuntia kriittiseltä
kohdalta. Hyllystä en kirjaa löytä-
nyt ja kun lopulta sain virkailijan
kiinni, tämä iloisena ilmoitti, että
heidän ainoa kappaleensa oli juuri-
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Lahja Aukio lahjoittamassa Otto Aukion ne-
gatiiveja. Somero-SeuraJle 5. 4. 87. Lahjoitusta
vastaanottamassa F.sko Helminen ja Mauri
Kämi. Valokuva: Voitto OHonqvsst.

10. heinäkuuta pistettiin taIkoslSa museon heinät seipäille. Kuvassa. oikeaSla Ensio Männistö. Valoku-
va: Olavi Virtanen.

Viljamakasismt sähköistettiin keväällä. Ku-
rassa Arto Väyrynen ja Erkki Ojala (Sahkö-
Erkki). Valokuva: Voitto Ollosqvist.

kin lainassa.

Lähdin hakemaan valtion tuke-
maa, ravitsevaa ruokalalounasta.

Kasvisruokalajia ei ollut, joten kah-
desta pahasta, maksapihveistä ja
siskonmakkarakeitosta valitsin pie-
nemmän ja halvemman. Joku on-
nistui tönäisemään ja keitostani
roiskahti puolet lattialle. Voi oli pi-
laantunutta.
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Raivoisan hotkimisen jälkeen
laukkasin neljä kerrosta ylös eh-
liakseni seuraavalle luennolle. Ei

ketään missään - oven lapussa lu-
ki: "luento peruutettu". Keiton
loiske oli tuskin tyyntynyt mahassa-
m.

Pikapikaa Keskustorille. Maha-
haavaa ja ryppyilevää sateenvarjoa
uhmaten rämmin lätäköiden halki

pitkin pääkatua. Loikin päin punai-
siä valoja saapuakseni laiturille juu-
ri kun kolmekymppinen" sulavasti
liukui liikenteeseen.

Polttomoottori käy museon pihalta 13. 7. 87. Kuvassa Esko Helminen: "Se on tält osin valmist. antaa
posottaa vaan . Pohtomoottori käynnistettiin pitäjänpäivien työnäytöstä varten. Valokuva: Voitto
OIlonqvist.
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Museon mäen nostoremontti 7, - 15. 9. Re-
monttimiehet: Lauri Koskinen, Veli Lukumaes
ja Mauri Roto. Valokuvat Voitto OIlonqvist.



12. syyskuuta K::n:^r: ko'-lun kq::s£utukerholKisst K&skiston yr:t:kcrpssr. tutusti. -ns. sss. Oppaana
Rasia 'Vahnns. Valokuva: Tuula Kämi.

parkusin, kun koulu loppus ja läy-
tys sannoot hyväst hänel.

Muutama päivä aikasemmin oli
rippi-isäl annettu yhteinen lahja. Se
oli kristallinen kukkamaljakko, ja
Korven Taimi oli SSG hommannu.
Taimi ei uskaltannu lähteet sitä

pyäräl kuljetiammaan, ja niin sen
antaminen fiiraus yhrel päiväl, kun
Korven kaikki hevoset tarvittiin sel
päivää kylvötöisä. Mut seuraaval
päiväl se lahja annettiin, ja Laaksi
kiitti ja esitti kutsun saapuut syksyl
issoonpappilaan, sit kun kirkos il-
motettaan.

Niin tapahtus. Uus pastori Pelio-
kalliokin oli siäl ja molemmat papit
sano kärest päivää, puhhei pirettiin
ja Akatan kahvepöyräs oli usjem-
pää sorttii. Lämmiahenkinen se yh-
resolo oli, ja siin oli yks ainutlaatui-
nen seikka: saatiin kosketus oman
seurakunnan pappilakulttuurun.

Erespääsypäiväl ei ehtopuala
saanu lähteet miheskään, ei eres lä-

hinaapuriin. Tuskin sitä kaivattiin-
kan. Päivän vaikutelmat ja elämyk-
set oli niin miäleenpainuvii. Nua-
ren, vasta elämää opettelevan ihmi-
sen koko olemuksen täytti vilpitöin

pyrkimys osata ellääl elämäs oi-
keen. niin ettei siit tulis vaan "kup-
la, mi hohti ja haihtui".

On kulunu 60 vuatta, elämää on

jo enempi puali takan, moni onjää-
ny leskeks, moaest on tullu lääkä-
rein vakituttava, moni on jo siirtyny
"Kirkkaurest kirkkautteen", min-
kun rovasti Karasen hautakives sa-
notaan. Yhieist usjemmil on kestä-
vä kiintymys lapsuren ja nuaruuren
kätösiin maihin. 0'ikoon siit oivana
esimerkkinä Loimaan Kurpan Tai-
mi-emäntä: Suvel 1941 lähti kaikki
miähet sottaan, niin Kurpankir.

isäntä. Nuariemäntä hoiti talloo ja
kahta pikkast poikaa. Kun väkisiin
iski miäleen kova kotoikävä, ajo
Taimi-emäntä yhrel heinäkuun py-
hai polkupyäräl Loimaalta saakka
Hautalan Seppäiään. Matkaa tuli
erestakasiin samal päiväl 110 km.
Kotonolloo Syypäläs jäi vaan joku
Ivhkänen tunti, mut se riitti. Yllätys
oli siin, et iuur kun oli päässy kotja,
tuli karjakko pyytämään appuu,
kun kaikki lehmät oli kauramaasa,

ja kello oli pual kymmenen ehtol.
Sekin homma vaan tuli jaksettuut,
vaikka vähän väsyttikm.

Simmost sankarimatkailuu on
elämä tarjonnu kaikil Taimeil,
Marttoil, Rauhoil, Hilkoil, Irjol,
Meereil ja muila. Kun se parast on
ollu, on se tuska ja vaiva ollu. Ja
kumminkiin elämäl kiitos! Kiitok-
sen nät likat pannee päälimäiseks.
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likkaa kortteeriin kirkonmäen
Rummil. Rummi oli puuseppä ja
nikkaroitti ruumlsarkkui ulkora-

kennukses. Hän oli silloin jo vanha
miäs, ja vintil oli omatekonen ark-
ku hänt itteetäs varten. Siäl se var-

tos aikaatas. - Korven Taimi taisi

olla jonkun yän Talosel ja kuka
kortteeras misäkin sukulaisis takka
tuttavis. Mut kun ilmat lämpis, kä-
velliin kotja, takka ajettiin polku-
pyäräl. Taimi Seppälä-Kurppa
muistaa, kuinka isä vallankin huh-
tikunsa lähti likkoi kyytiin, kun sa-
to viäl luntakin, ja tiät oli rapakun-
nos.

Liki Rummii oli kirkonmäel Saa-

rinen ja Eepperi. Eepperska paista
munkkei ja leipos korvapuustei,
Saariselt Rummin kortteerilikat ha-

ki käsikärryil limunaatii, ostettiin
koko kori kerrallas, niin saatiin
hiukka halvemmal. Ei siin mittaan

vitamiinei surtu, ei tullu miäleen-
kän, ei muuta kun poskeen vaan, ja
oli niin taitamattoman hyvvää. Ja
vaikka Rummin nurkis oli toista-
kymment eläväist likkaa, niin sii-

vostas vaan oltiin ja päähomma oli
läksyin luku. Kun kevväiset yät kä-
vi valosemmiks, luettiin aamusin ja
ehtosin seunustalkin. Joku oli nous-

su yäläkin kahren aikaan luke-
maan.

Oltiin siin iäsä, et pastori Laaksin
kihlaus rovasti Karasen kasvattityt-
tären Hannan kans anto lisähohtoo

ja romantiikan aineksii rippikou-
luaikaan. Hanna Karanen oli kau-

nis kun kuva takka enkeli ja sitä-
paitti erinommainen pianisti, ja ol-
tiin vannoi, et kohta hääkellot soi.
Niin ei sit kumminkaan käyny kos-
kaan. - Monta vuatta myöhem-
min oli Martta Larpan elopellol,
kun oli tullu tiato Hanna Karasen

kualemast ja pyytty Ranssii kanta-
maan. - Taimi Kurpan miäleen on
jääny valtavan kaunis, suuri neilik-
kakimppu Hannan haural. A. E.
Laaksi oli sen laskenu sihen 1949,
kun Someron 500-vuatisjuhlii viä-
tettiin.

Helatorstai oli määrätty ripellas-
kupäiväks. Mut olipas sitä ennen
monenlaist touhuu ja möyhyy! Kai-
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kil oli Valkonen rippipuku, Marttal
sen neulos Linruusin Saara, Taimi
Seppälä, Vainion Anna, Äijälän
Impin rippipuku ostettiin oikeea
Salost. Siin meni kauluksesi paltee-
seen saakka aika levjä helmikoriste.
20-luvun muati vaatis, et helma oli
lyhkänen ja vyä alhaal. Melkeenjo-
kasel oli jo polkkatukka. Arkjona
oli käyty kouluu esliinat eres ja
varskenkät jalas, mut helatorstaiks
saatiin jostain Joensuun kaupoist
kiiltonahkakenkät. Oikeen hianoi

ja nättei oltiin.
Alttaritkin vaan kaikki yhtaikaa

mahruttiinja vastattiin pappein ky-
symyksii, eikä kukkaan eres pyärty-
ny, vaikka ahrast oli. Yhteiseks alt-
tarilauluks oli harjoteltu "Nyt ylös
sieluni . Se kaikas mahtavana ko-

tokirkon kattoholveis, kun 126 lik-
kaa tosisas sitä laula.

Tuli hyvästjätön aika. Hyvästel-
tiin kaverei, mut ennen muuta itte
Laaksin pastori, vapun päivästä
lähtein kirkkoherra. Martta muiste-

lee: "Voi voi, kuin mei kaikki Laak-
sist tykkäsin, ja voi voi, kuin mei
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asiakkailleen toivottaa
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KAARENA POLLARI

Rippikoulukaverei 60 vuaren lakkaat

Täsä tuanaan suvel oli Lahtia
Martta rehvannu kirkas entisen rip-
pikoulukaveris. Kun hän vilkas;
siulas, niin eiks vaanjuur viäres sen
saman penkin pääsä istunukkin
Salmisen Tyyne' Terreetettiin niin-
kun voitiin, ettei ols tuatettu papil
ja seurakunnal häirjöö. Sit Martta
viskutteli Tyynen korvaan: "Muis-
taks sää, mikä merkkipäivä tänä-
pan on?" Ei Tyyne mittaan simmost
äkkiin muistanu, ennenkun Martta
valasi: "Tänäpän on tasan kuus-
kymment vuatia siit, kun mei ripel
päästiin." - Toisel kerää Martta
osus joutumaar. sammaan kirkon-
penkkiin Jokiniämen Meerin kans,
kun on entisii Klemelän tytlärii
Saarentakkaat. Siia käve melkeen

niin päin, ei pappi ja kirkonmeinin-
ki häiritti Mantan ja Meerin muis-
teluksii. Rippikulukaveruus on ollu
sattoi vuasii niin suuri asja, et se on
muistettu koko elämän ajan. Vasta
nyt on maailma muuttunu Ja rippi-
koulukin jollain tappaa laimistun-
nu.

Likkalapsilja miksei pojaapualil-
kin oli ennen aikaan huaneentaulu
simmoten, ettei sopinu lähteet ai-
kaihmisten pahurea pessiin, misä
tanssata rytkytettiin lakka korttii

lyätiia, eikä iltamiinkan muuten
kun yhes isompain kans. Jos luppaa
pyysi, tehtiin tiättäväks, et viäi ei oi
aika mennä, "kun es oi eres papin
sormii nuallu". - Kun oli käyny

rippikoulun, tuli aita jo matalem-
maks. Uskalsi pyytäät, jonsei vallan
säilää karkaat.

Rippikouluun ei niin vaan lähret-
ty, sinne oli pyrittävä. Syrän-
talvel oli lukuset, ja sinne mentiin
kuulusteltavaks. Näin on varmaan
runkattu ain Ketseeliuksen aivoist

alkain, ja siit tullee kohta 300 vuat-
ta. Martta oli kirjoit Lautelan kyläs,
ja sel talvel oli lukuset Lautelan
Mattilas. Osus oikeen lukuspakka-
sekkin. Maritan kotja Heleniukset
oli tammikuun alus syntyny poika-
vauva. Äiti-Heleniuska kääris tän

piänen "pakanan" lämpöseen kää-
röön monenkertasen peiton sisäl, ja
lukusväki oli toristamas, kun Mai-
tilan tuasa miähenalku sai nimen

Veikko Valtteri.
Väki jakkaantus lukusil kahteen

ossaan. Kaikki rippikouluun pyrki-
väisel käskettiin kamarin pua-
la. Joka ainoa pelkäs kamariin
mennesäs, kuin täsä käy. Sit kuu-
lustelut alotettiin. Pastori Laaksi

pyysi nähtäväks kansakoulun toris-
tukset, niitten kuulus olla fölis.
Laaksi kattosja sano: "Jaaha, iässä
Martta Heleniuksen todistuksessa
on uskonto peräti kiitettävä l O." -
Eikä hän sit ennää tehnyt Mantal
kun kolme kysymysi;, luetti uikoot
ensimäisen käskyn ja kysy, et mon-
taks evankeljumii on. Kolmas kysy-
mys oli kristinopin pualta, et mikä
on ihmisen kalkin asja. Ja niin
Martta lapasi. - Muut meni sam-
maan malliin, katkesmust oli erelli-
sil viikoil ajettu päähän niinkun
kauhal vaan. Sai joku sentään eh-
loikin, kuka sisä-, kuka ulkoluvust.
Rosteeruksen Vieno-vaina meni

koija ja Hermanni kysy, et kuis kä-
ve. Vieno vastas: "Muuten meni,
mut ulkolukkuu tantis petraat, tuli
ehrot". Hermanni, lunki miäs, loh-
ru:ti likkaa: "Olsit sanonu, ettei
näin koval pakkasel voi uikoot
lukkeet."

Kirkonkuluiuksis oli rippikoulu
ilmotettu alkavaks 4:s päivä huhti-
kuula. Oli siin sakkii sel päivää kir-
konmäel niät kihisi, 126 likkaa,
muutamii Kiikalankin pualta! ja
vuasi oli 1927. Itte kirkkosallii ei
käytetty. Peräsi päin ihmeettellee,
kuin näin suuri likkaparvi mahtus
sakastiin tällätyin pukkipenkkein
päälä istumaan. Liä ollu happi jo
koko laila lopus, kun välitunti a!ko.
Mailman kaikkein aikain koululais-
ten taval yritti muutamat piileskellä
koko päivän sisäl, mut silloin pasto-
ri Laaksi määräs: "Sisällä välitun-
nin ajan olleet tytöt menevät kienä-
maan kirkon ympäri kahteen ker-

taan!" Ja likat ravas tukka suarana.
Muutama! päiväl kiärsi kaikki-

kin Iikat kirkkoa. Levis simmoten
lekenta, el entinen nainen oli tappa-
im piänen lapsesja kätkeny ruumiin
kirkon kivijalkaan, ja e: sel kohtaa
on kirkon seinäs risti. Sitä ristii nyt
joukol haettiin, muttei perältäskän
löytyny.

Monenlaist hassuu leikkii puhut-
tiin, ja senikäsil likanhatikoil riitti
nauruu vähästäkkic. Herra varjele,
kuin Tuorilan Kaarina ja Karvian
Annakin keskenäs kikatti, kun toi-
nen kysy: "Koskas sää olet synty-
ny?" Toinen selitti, et sihen ja sihen
aikaan, ja kello oli niin ja niin pal-
jon. Toinen jatko ihmeisäs: Mistäs
sää sen tiärät?" Ja toinen taas vas-

las: "Mul oi kello viäres."
Et mitä opetettiin? Paljon raama-

tunhistoriaa, ka:kesmust ja virsii,
virsii, virsii; kouluu oli 31 päivää ja
virsii yhtä monta. Joka päiväks oli
uus virsi läksynä ja simmottii, et
kvmmenii väräyi. Tosisas niit koton
takka kortteeris päähän paukutet-
tiin. muttei niist koskaan laiskal

jääty, eikä muustakan. Pastori
Laaksin opemst kuunteli miäliist,
uskonnon aiheist tykättiin ja ennes-
laskin muistettiin, kun niit oli luettu

jo kansakoulus.
Tirehtööri Salminen piti virslau-

luharjotuksii urkuparvel ja iehteril.
Vuaros jälkeen Joutus ain kaks lik-
kaa urkui polkemaan, ettei virs ols
seisaunnu. Salmisel oli iltelläskin
oikeen mahtava laulunääni, puhu-
matrakan pastori Laaksist, sel ei ols
pärjänny nykyset eikä tulevat oop-
peralaulajat. Kun Laaksir. lenori
kajjaatti Someron kirkos, niin vai-
kutus oli valtava, ylittämätöin. Hä-
nen messuumas Herran siunaus -
ei, ei voi puhhuut, tullee niin kauhia
ikävä, nousee pala kurkkuun.

Yäseeks pystys aika moni mene-
maan kotjas, mut syrjäkylilt oli jää-
tävä kortteeriin, niinkun Häntäiän,
Talvisillan ja Kerkolan kylän lik-
käinkin. Heitti sijottus peräten 13



rattiin tuntikausi joka päivä. Suu-
ren talouden johtamista neidot jou-
tuivat opettelemaan emäntänsä
myötä jokapäiväisissä askareissa.
Mahtavatkin rouvat valvoivat itse

kymmenien, jopa satojen henkien
taloutta.

Uudella ajalla ylhäisöpiirit alkoi-
vat käyttää taloudenhoitajia. Aate-
lisneitqjen kasvatuksesta jäi talou-
denhoko kokonaan pois ja sen sijal-
le tulivat seuraelämän taidot.

Synnyttäjä

Tytön henkinen kasvatus erosi
pojan kasvatuksesta vielä enemmän
kuin fyysinen. Siinä missä yhteis-
kunta piti joka miestä mahdollisena
sotilaana, se piti joka naista mah-
elollisena synnyttäjänä. Tytöt kas-
valettiin lapsesta lähtien vaimoiksi
ja äideiksi. Patriarkaalisessa yhtei-
sössä tämä asetti tytölle vaatimuk-
siä, jotka kasvatus pyrki parhaansa
mukaan täyttämään.

Ensimmäinen Ja tärkein vaatimus
oli se, joka yleensä asetettiin lapsil-
Ie, nimittäin tottelevaisuus ja kuu-
liaisuus. Mutta tyttöjen kohdalla ei
ollut kysymys vain kuuliaisuudesta
vanhempia kohtaan vaan myös
nöyryydestä miehen edessä. Kasva-
tus keskittyi alituisesti muistutta-
maan tytölle, että hänen ensimmäi-
nen velvollisuutensa oli olla alistu-

vainen ja nöyrä. Siinä missä pojilta
odotettiin aloitekykyä ja vastuun-
tuntoa, tytölle ei niitä missään ni-
messä sallittu.

Toinen tärkeä vaatimus oli si-

veys, ja tämä liittyi saumattomasti
edelliseen. Tytölle opetettiin, että
hän kuului ehdottomasti ainoas-

taan aviomiehelleen jo ennen avio-
liittoa. Epäilykin siveettömästä
käytöksestä saattoi tuhota hänen
avioliittotoiveensa. Pojille ei tällais-
ta vaatimusta luonnolisesti esitetty,
koska heistä ei voinut tulla synnyt-
täjiä.

Siinä missä yhteisö halveksi
mammanpoikaa, se inhosi määräi-
levää naista. Pieni hyvinkasvatettu
tyttö oli kaino, hiljainen ja lempeä.
Hänen ei sopinut pitää itseänsä esil-
la, kun taas nuoren miehen tuli an-
taa edullinen kuva itsestään. Tyttö-
jen oli varmasti helpompi kuin poi-
kien alistua isänvaltaan, koska hei-
dan kasvatuksessaan ei ollut ristirii-
taisia odotuksia.

Yllä kuvaamani kasvatustavoit-
teet ovat tänä päivänä erikoisesti

tyttöjen kohdalla tyystin toiset. Yh-
teiskunta ei juuri arvosta nöyrää,
aloitekyvytöntä ihmistä, joka ei
osaa eikä halua kantaa vastuuta.
Tämän päivän tyttöjä ei rohkaista
jättämään kaikkia asioita tulevan
miehensä ratkaistavaksi.

Vanhat ideaalit elävät kuitenkin
vielä nykyihmisenkin ajatusmaail-
massa epämääräisinä toiveina ja en-
nakkoluuloina, ja ne tuntuvat vielä
selvästi arkipäivän kasvatuksessa.

Tekstin kuvat Copyright by Amaaita. Oy Amanita pro-
ductjons Ltd.
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Jos sinulla on Koti-

Sampoja sen lisäksi
jokin muu vakuutus, voit

tulla Sammon sopimusasiak-
kaaksija säästää varmaa rahaa.

SAM PO-YHTIÖT
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SOMERON PIKA-PESU
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TÄYDEN PALVELUN TILI-
JA ISÄNNÖINTITOIMISTO

Hyvää Joulua Ja
menestyksellistä Uutta vuotta

toivottaa asiakkailleen

LEHTOSEN
KASVATTAMOky

puh. 48S 110

TILITOIMISTO
EKONOMIA

hoitaa maatalous- ja liikekirjanpidot, tilin-
päätökset sekä veroilmoitukset
asiantuntemukfilla.
Yhteys ekon. Kalle Älli, puh. 45 183
klo 11-14 Rantatie 10 C 17.

TIETOA JA HL VIA SOMERNIEMELTÄ
Kai Linnilä - Kaari L'trio:n Somero - viljan maa
SE MITÄ HALUAT TIETÄÄ SOMEROSTA
Ssveri P^rko: Savikuopp£Ja kuiissi
SE MITÄ ET TIENNYT SOMEROSTA JA TAITEISTA
Kaari Utrio: Esv-an tyttäret
SE MITÄ ET USKONUT NAISISTA
Kaari U:"c: Kalevan tyttäret
SUOMEN NAISTEN TARINA
Kaari Utrio: Eevan hiätoria
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Kai Linnilä, Meri Utrio, Sata vuotta sitten
SE MITÄ ET TIENNYT
VANHASTA MAAILMASTA
Kaari Utrio - Kaarir. a. Helakisa
- Maikki Harjanne
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LAPS' SUOMEN, SUOMALAISEN LAPSEN TARINA

Poikien kasvatus

Meillä Pohjolassa pojat näkivät
isänsä puuhaavaan vain joko maan-
viljelyksen tai aseiden parissa, joten
heitä eivät kiinnostaneet opilliset
harrastukset. Tämä johtui siitä, että
Pohjolassa oli vähän kaupunkeja ja
papistokin oli vähälukuinen. Muun
kuin maanviljelijän tai sotilaan am-
matit olivat poikkeuksia. Sen sijaan
maanviljelijä joutui helposti soti-
laaksi, ja sotilas oli usein myös
maanviljelijä.

Talonpojan poika oppi maanvil-
jelijän ammatin miesten mukana
työssä. Hän siirtyi pihalta äitinsä
hoivasta työskentelemään miesten
piiriin, talon ja pihan ulkopuolelle,
talliin ja pelloille. Tämä kasvatus,
jota ei kasvatuksena lainkaan pidet-
ty, täydennettiin sitten yleensä jos-
sakin sukulaistalossa muutaman

vuoden renginpalveluksella.
Ylempien luokkien pojat koulu-

tettiin ammattiin. Käsityöläisren ja
porvarien pojat palvelivat viisi kuu-
si vuotta oppipoikina jollakin mes-
tarillajöka antoi heille täysihoidon
ja opetuksen usein varsin huomat-
lavaakin rahasummaa vastaan.

Oppipoika-aika oli perinteeliises-
ti ankaraa aikaa lapselle. Kuri oli
kova, ruoka usein huonoa ja riittä-
mätöntä, työ raskasta ja päivät p::-
kät. Lisäksi tuli poikien keskuudes-

sa traditionaaUsesti kävtet:v oenna-

lismi, vanhempien terrori nuorem-
pia kohtaan. Mutta oppipojan
paikkoja ei ollut aina helppo saada,
ja poika tiesi, että vanhemmat oli-
vat joutuneet maksamaan hänen
koulutuksestaan suuren summan.

Ammattiin ei päässyt ilman oppi-
poikavaihetta.

YlhäisÖn pojat !ähetet:im toisiin
kartanoihin, joissa he palvelivat en-
sin paashipoikina, joiden tshtävä
oli esimerkiksi tarjoilla pöydässä ja
huolehtia isäntänsä mukavuudesta,

ja sitten aseenkantajina. Koulutuk-

seen liktvi yleensä raskaina asehar-

joituksia. Kuri oli kova Ja ruumiilU-
nen rangaistus, lähinnä ruoskinla,
kuului asiaan siinä kuin oppipoi-
kienkin pieksäminen. Parikyinmen-
vuotiaana aseenkantaja sai ritarik-
silvönnin, mutta usein häntä siitä

huolimatta pideKiin lapsena, kun-
nes hän oli solminut avioliiton.

Lasten opetusvastuun siirtämi-
nen maallikoilta el: kodilta ja isän-
niitä koululle tapahtui Euroopassa
vähitelleen 1600-luvulta alkaen.

Lasten kävttäminen koulussa oli

kuitenkin niin kallista, että se oli

mahdollista vain ylemmille säädyil-
le. Talonpoikaistoa - ihmisten suur-
ta enemmistöä - sisäoppiiaitokset
eivät liikuttaneet lainkaan, ja al-
keisopetuskin alkoi laajassa mieles-
sä esimerkiksi meillä Suomessa vas-

ta kansakoulun perustamisen jäl-
keen 1800-luvun jälkipuoliskolla.

Sotilas

Poikien kasvatukseen vaikutti

ratkaisevasti se seikka, e:tä yhteis-
kunta edellytti jokaisen miespuoli-
sen kansalaisen paitsi papin muut-
tuvan tarpeen vaatiessa sotilaaksi.

Poikien kasvatuksessa rohkais-

tiin näin oi. er. sellaisia piirteitä, joi-
den katsottiin kuuluvan urhoollisen

soturin varustukseen: rohkeutta,
uskollisuutta, pelot:omuutta, ko-
vuutta ia kuriin alistumista. Vasta-
kohta soti;aspoja;le o;i mammapoi-
ka, jollaista yksikään isä ei sietänyt
silmissään.

Kuriin alistumisen vastakohtana

pojilla odotetuin zloitekykyä ja
huomattavaa vasf-untuir. oa. Heilie
muistufeuiin farkuvasti, että mies

oli perheen herra ja vastuussa sen
hyvinvoinnista. Pojilta odotettiin
sekä kykyä alistua että kykyä toi-
mia johtavassa asemassa. Risdrii-
taisten odotusten vaikutusta voi
vain arvailla.

Tyttöjen kasvatus

Poikien lähtiessä elämänsä suu-

reen seikkailuun miesten pariin,
pois pihapiiristä pelloille ja metsiin
tytöt jäivät kulkemaan navetan ja
aitan, tuvan ja ryytimaan väliä.

Talonpoikien tyttäret oppivat
emännäntaitoja kuten pojatkin
isännäntaitoja aivan pienestä pitäen
ilman varsinaista opetusta. Työ:,
karjanhoito, kankaanvalmistus
kaikkine vaiheineen, ompeleminen,
ruuanlaitto, maitotalous opittiin
auttamalla äitiä ja mahdollisia pii-
koja.

Samoin kuin pojilla taionpoikais-
tytön ammattikoulutus huipentui
yleensä muutaman vuoden piikana
oloon. Seitsenvuotiaana tyttö oli jo
käypä lapsenpiika ylöspiroa vas-
taan, sitten pikkupiika, ja viisitois-
tavuotiaana hän alkoi ansaita palk-
kaa.

Keskiajalla oli tytöillä monissci
maissa mahdollisuus päästä oppiin
ia harioittaa itsenäistä kuten esi-

merkiksi helmsnompelijan ammat-
:ia. Oppitytöks: men:iin yleensä
seitsemän - yhdeksän vuotiaina,
mutta paljon varhaisempiakin op-
pisopimuksia tunnetaan, jopa kol-
mivuotiaille tehtyjä. Uuden ajan
alussa ammattikunnat sulkeutuivat

naisilta ja jättivät heille vain avusta-
via tehtäviä.

Keskiajalla ja uuden ajan alku-
puolella ylhäisön tyttärer, jorka ku-
ten pojatkin, kasvoivat pitkä.t: pal-
velijoiden huomassa, lähetettiin
poikien tavoin johonkin toiseen
perheeseen niin sanotuksi neidoksi.
Samaan aikaan vanhemmat ottivat

huomaansa vieraita lapsia antaak-
seen heille saman kasvatuksen, jon-
ka heidän omat lapsensa saivat vie-
raan katon alla.

Kasvatuskodissaan tytlö oppi
kohteliaita tapoja samoin kuin
paashipoika, muita pöydässä hän ei
koskaan tarjoillut. Käsitöihin uh-



kissa. Yleensä lapsi lähetettiin pois
kotoa seitsemän " yhdeksän vuoden
ikäisenä. Alemmat luokat lähettivät

lapsensa palvelukseen tai ammatti-
oppiin, ylempien luokkien lapset lä-
hetettiin vieraaseen perheeseen tai
kouluun.

Paitsi puhtaasti taloudellista pää-
määrää - eli yksi suu vähemmän
syömässä - tavan tarkoitus oli kou-
luttaa lapsia tulevaan rooliinsa.
Vanhempien arveltiin olevan liian
hellämielisiä vaatimaan lapsilta
kaikkea sitä, mitä roolin oppiminen
edellytti.

Roolikasvatuksen pemsta oli tie-
tenkin sukupuolijako. Poikien ja
tyttöjen kasvatus oli erilainen, kos-
ka heidän tehtävänsä yhteiskunnas-
sa olivat aivan erilaiset.

Pikkulapset

Kaikki lapset viettivät elämänsä
ensi vuodet naisten hoivassa. Rah-

vaan lapsilla oli tietenkin kiinteä
kosketus miehiin koko lapsuutensa
ajan olosuhteiden pakosta. Miehet
eivät kuitenkaan osallistuneet las-

ten hoivaamiseen. Sen sijaan he
aloittivat lasten opetuksen töihin
noin kolmen vuoden iästä.

Pienten poikien ja tyttöjen työt
olivat yhteiset. Lapset kokosivat,
keräsivät ja poimivat risuja, käpyjä,
lehväksiä, marjoja, lastuja, havuja.
Kaikki mahdollinen käytettiin hy-
vaksi, ja pikkulasten tehtävä oli ke-
rata se.

Samoin pienet lapset, niin tytöt
kuin pojat, saivat kantaa kaiken,
minkä jaksoivat puista ja vedestä
alkaen. Monen aikuisen muistitie-

don mukaan pojat kantoivat puita
ja tytöt vettä, mutta mitään tutki-
musta tästä työnjaosta, jos sellaista
oli, ei ole tehty.

Pikkulasten pukeutuminen oli
myös yhteneväinen. Kapaloinnin
jälkeen noin vuoden vanhana lapsi
puettiin paitaan, ja paitaressuna
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Hyvää Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta

hän pysyi sitten pari kolme vuotta.
Ylimmissä luokissa paitaressu

tarkoitti sitä, että kaikki lapset, niin
tytöt kuin pojat, puettiin ylhäisö-
naisen vaatteisiin, korsettiin, ha-
meeseen, esiliinaan, korkokenkiin,
jopa sulkahattuun.

Tytöt puettiin naisiksi loppui-

kansa, mutta pojat saivat housut
neljän tai viiden vuoden ikäisinä,
joskus vielä myöhemmin. Samoihin
alkoihin, mutta viimeistään seitse-
man vuoden ikäisinä pojat siirtyivät
pois naisten hoidosta miesten ohjat-
taviksi. Samalla poikien ja tyttöjen
kasvatus eriytyi lopullisesti.

Lounais-
Hämeessä

HYVÄN
PALVELUN MYYMÄLÄT

Someron Sähkö & Kone
Suurmyymälä Somerolla
Jukolantie 2 924-45 888

Forssan myymälä
Turuntie 1 916-20240
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Herkkuja
tunne Imointiin. . .
Hyviin hetkiin huomaavaisuutta par-
haimmillaan, makujen ja aromien juh-
laa: pehmeäntäyteläistä Special Kat-
riinaa ja Kultaleima konditorian iki-
ihania jouluherkkuja, toiselle kupille
Pandan rakastettuja suklaakonvehteja.

i/VIARKET

Kun ote joulukim palamatoij
ja uus vuas menis ilmav
valkjav vaaraa

toivottaa
VAKUUTTAVA SOMEROLAINEN

. HAMEEN-UUDENMAAN
^TVAKUUTUSYHDISTYS

"Tuu tsiikaan!"

Digrtd 2C3D

HYVÄLAHJAVIHJE:
Vaihda nyt vanha puhelimesi uuteen näppäin-
malliin tai hanki kotiin kätevä rlnnakkaispuhe-
Iin. Meillä on mistä valita. Pöytä-ja seinämalle-
ja. Kaikissa lempiväreissä. Tuu tsiikaan.

SOITELLAAN
SOMERON PUHELINOSUUSKUNTApuh. 46441

Joulumunl?

AAMUPALAKSI
Omena-Kultamunajuoma
l Kultamuna
2 dl omenatuoremehua

Appelsiini-Kultamunajuoma
l Kultamuna
2 dl appelsiinituoremehua

Sekoita tehosekoittimella.
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Lasten alistaminen

Lasten alistamisessa aikuiset
käyttivät kolmea keinoa: väheksyn-
tää, pelottelua ja ruumillista kuri-
tusta.

Väheksyntää kuvaavat sellaiset
sananlaskut kuin "Kiitos pilaa lap-
sen". Lähtökohtana oli lapsen tie-
tämättömyys, taitamattomuus ja
kokemattomuus. Armoa ei annettu

sen vuoksi, että lapsella ei toki ollut
mitään mahdollisuutta hankkia tie-

toja, taitoja tai kokemusta ilman
vanhempien apua. Pilkka ja iva
epäonnistuneista suorituksista oli-
vat kasvatustapoja, joita ei yleensä
täydennetty kehuilla onnistuneista
suorituksista. Pelattiin, että kaikki-
nainen ylistäminen tekisi lapsesta
turhamaisen ja itserakkaan.

Pelottelu oli helpoin ja nopein a-
pa saada lapsi alistumaan. Lapsia
peloteltiin paitsi ruumiillisella väki-
vallalla ja luonnollisilla olennoilla,
kuten pedoilla ja poliisilla ja musta-
laisilla, myös monenlaisilla yliluon-
nollisilla ilmiöillä. Yksi seuraus täs-

ta menettelystä oli menneisyyden
ihmistä yleisesti vaivaava pimeän-
pelko, joka lisättynä menneen mie-
Ien maagiseen maailmankuvaan ra-
kensi mahtavia taikauskon järjes-
telmiä.

Ruumiillinen kuritus käsitettiin
terveelliseksi tapahtumaksi. Luke-

mattomat sananlaskut ja sanonnat
kertovat tästä. Jokainen tietää, että

se, joka vitsaa säästää, se lastaan
vihaa. Vitsa oli mahtava, aina läs-

näoleva hahmo lasten elämässä.

Vitsalla, kepillä tai remmillä lyömi-
nen olijuhlava kuritusmuoto. Ohi-
menevään, pikaiseen kuritukseen
käytettiin iskuja korville tai poskil-
Ie, hiuksista repimistä tai lapsen pis-
tämistä terävällä esineellä. J. W.

Snellman löi lapsiaan kasvoihin
märällä pyyhkeellä, kun nämä i!ta-
myöhällä väsyivät vastaamaan hä-
nen läksynkuulusteluunsa.

Ruumiillinen kuritus aloitettiin
viimeistään vuoden vanhasta, mut-

ta yleensä jo aikaisemmin, joskus
heti kasteen jälkeen. Niitä aikaisem-
min piiskaus aloitetuin, sitä kun-
nollisemmaksi ihmiseksi lapsen ar-
velliin kasvavan.

Nykyaikana suosittua kasvatus-
keinoa, piiskan sijasta, porkkanaa,
ei juuri käytetty. Lapsen hellimistä,
hyväilyäja kiittämistä pidettiin her-
kasti hemmotteluna, jolla oli lur-
miollinen vaikutus lapsen luontee-
seen.

Talonpoikaisvanhemmat eivät
suudelleet lapsiaan koskaan. Jos
suukkoja annettiin, ne antoi isoäiti,
mutta hänkin osoitti hellyyttään
yleensä hieromalla nenäänsä lapsen
nenään. Menneisyyden maalaislap-
set pitivät nimenomaan isoäitiä
tunteitten osoittajana, ja mummo-

la-käsitteellä oli heille suuri psyyk-
kinen merkitys.

Sylissä lapsia sen sijaan pidettiin,
jopa isä saattoi ottaa lapsen syliin-
sä. Sylissäoloon liittyi yleensä lap-
selle osoitettu opetuspuhe tai nuhte-
lu.

rt

Kasvatus rooleihin

Lasten alistaminen ei siis johtu-
nut silkasta ilkeydestä tai pahasta
tahdosta, vaan erittäin monimut-
kaisista yksilöllisistä ja yhteiskun-
nallisista tekijöistä.

Alistettu lapsi oli helppo kasvat-
taa yhteiskunnan edellyttämään
rooliin. Tärkeimmät, joka ihmisen
elämään ratkaisevasti vaikuttavat
roolit olivat tietenkin sukupuoli-
roolit. Mutta niiden lisäksi oli luke-
mattomia muita rooleja, joihin ih-
minen valmistettiin pienestä pitäen.

Rooli määräytyi menneessä sää-
ty-yhieiskunnassa vanhempien yh-
teiskunta-aseman perusteella. Syn-
tymässä määrätystä osasta ei ollut

juuri poikkeamista mikäli halusi
pysytellä sovussa ympäristönsä
kanssa. Harvoja sallittuja, jopa
kiitettyjä poikkeuksia oli talonpoi-
kaispojan kipuaminen pappissää-
tyyn. Naisten kohdalla kiitetty oli
niin sanottu hvvä avioliitto, mutta

liian suuri ei osapuolien välinen yh-
teiskunnallinen ero saanut olla.
muuten uusi piiri ei ottanut tulokas-
ta vastaan.

Kasvatuksen tärkeä piirre oli vie-
raan vastuu siinä. Mitä ylhäisem-
pään asemaan lapsi syntyi, sitä pie-
nempi oli vanhempien osuus lapsen
hoidossa ja kasvatuksessa. Euroop-
palaisen yläluokan lapset lähetettiin
säännöllisesti imettäjälle, jonka luo-
mi he viettivät kaksi tai kolme en-

simmäistä vuottaan. Tämä tapahtui
myös Pohjoismaisen aatelisten ja
osittain porvaristonkin keskuudes-
sa. Jos varallisuutta riitti, imettäjä
saatettiin myös palkata kotiin. Ta-
lonpoikaisnaiset taas imettivät
palkkaa vastaan vieraita lapsia, jol-
loin omat lapset jäivät vähemmälle.
Tämä oli varteenotetava tekijä Kes-
ki-Euroopassa, mutta ei Suomessa,
jossa yläluokka oli hyvin suppea.

Lapsen kotonaoloaika jäi varsin
lyhyeksi kaikissa yhteiskuntaluo-
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Isänvalta

Jotta lapset aina ja ehdottomasti
toimisivat niin kuin vanhemmat
heitä opettivat - joka perinteellisen
yhteiskunnan ajattelutavan mu-
kaan oli henkiinjäämisen ehto - las-
ten oli sokeasti alistuttava hyväksy-
maan kaikki vanhempien käskyt ja
kehotukset.

Perinteellinen yhteiskunta ei hy-
väksynyt uusia ajatuksia ja tapoja.

Vanhat keinot takasivat suurim-

man mahdollisen ihmisryhmän hen-
gissäsäilymisen. Kaikki poikkea-
miset totutuista tavoista merkitsi-
vät riskin ottamista. Lapset piti pie-
nestä asti koulia kunnioittamaan
vanhoja arvoja.

Tässä koulimisessa oli keskeisellä

sijalla juutalaiskristilliseen patriar-
kaaliseen järjestelmään kuuluva lä-
hes ehdoton isänvalta. Tietyissä
oloissa isä saattoi jopa surmata lap-
sensa, kun taas lapsi ei saanut kos-

kaan eikä minkään syyn nojalla
nousta vanhempiansa vastaan.
Isänvalta ulotettiin isännänvaltana

koskemaan myös palkallisia.
Ehdoton isänvalta synnytti lap-

sissa turhautumisen, vihan ja voi-
mattomuuden tunteita. Jotta nämä

tunteet eivät olisi purkautuneet vä-
kivaltaista tietä, oli joka ihmisen si-
säistettävä tiukka säännöstö suoje-
lemaan isän valtaa.

Esimerkkinä tästä otan 1500-lu-

vulta Ruotsin maanpaossa eläneen
katolisen arkkipiispan Olaus Mag-
nuksen teoksesta Pohjoisten kanso-
jen historia kuvauksen siitä, kuinka
isä siunaa lapsensa. "Pohjoisissa
maissa on ikimuistoisista ajoista as-
ti ollut maallikkojen ja heidän jäl-
keläistensä keskuudessa tapana, et-
ta ennen levolle käymistään lapset
ikäjärjestyksessä lukevat Herran
rukouksen ja enkelin tervehdyksen,
minkä jälkeen he vastaanottavat
isän siunauksen. Ja tämä hurskas

tapa, joka juontuu niistä kaukaisista
ajoista, jolloin kristillinen usko luo-
tiin maahan, on yhä voimassa. Van-
hempien suurin huoli on nimittäin
varjella lapsiaan huonolta seuralta,
etteivät he auttamattomasti turmel-

tuisi. Lihallisten vanhempien ohella
uskolliset ystävät auttavat nuoria
kasvamaan hyviin tapoihin ja tie-
töihin sekä kotona että muualla. ""

Tämän jälkeen kirjoittaja sitee-
raa Herran rukouksen ja jatkaa sit-
ten:

"Niin, totisesti he eivät joudu hä-
peään tätä hurskasta tapaa noudat-
laessaan, jos he muuten samalla ta-
väliä noudattavat tottelevaisuutta
vanhempiaan kohtaan, niin että he
eivät sanoissa eivätkä teoissa asetu

vastustamaan isällisiä käskyjä. Vie-
la omana aikanani tunnen ihmisiä,
joilta isä on erikoisen epäkunnioi-
tuksen ja tottelemattomuuden
vuoksi kieltänyt siunauksen: he
ovat heti joutuneet kaikenlaiseen
onnettomuuteen, köyhyyteen, kur-
juuteenja häväistykseen.

Hyvää Joulua j a
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KAARI UTRIO

Kesällä 1962 muuan nuo-

n ja tottumaton suomenkie-
Ien opiskelija oli Tammelan
kunnan Kaukolan kylässä
tekemässä murrehaastatte-
lua kansan tavoista. Hän ju-
tutti munatta hämäläiseksi

vilkaspuheista kaukolalais-
mummoa myös lapsiin liit-
tyvistä asioista. Lopuksi
hän kysyi kaikella akateemi-
setiä ylemmyydellä:

- Kertokaapa nyt, kuinka
sitä ennen täällä Kaukolas-

sa lapsia kasvatettiin.

Mummo, joka kovasti ha-
lusi olla haastattelijalle mie-
Uksi, huolestui kerta kaik-
kiaan:

- Voi voi, em mää muista
että niittä sen kummemmin
koskaan kasvatettu olis.

Kasvatuksen päämäärä

Haastattelijan ja kaukolalais-
mummon lauseet kuvaavat hyvin
menneen ajan käsitystä siitä, mken
lapset sopeutettiin yhteiskuntaan.
Yläluokat kasvattivat uutterastijäl-
kipolveaan, rahvaan lapset kasvoi-
vat aikuisten elämän mukana.

Käytännön eroista huolimatta
kaikilla säädyillä oli sama ajatus
lapsen olemuksesta ja kasvatuksen
tehtävästä. Lapsi oli olemassa van-
hempia varten. Kasvatuksen tar-
koitus ei ollut tehdä lapsesta onnsl-
lista ihmistä, vaan sellainen ihmi-
nen josta oli hyötyä vanhemmille ja
sen kautta koko sille yhtieskunta-
ryhmälle tai kollektiiville, johon

Entisajan kasvatus

vanhemmat kuuluivat.

Vain yhtenä kouriintuntuvana
esimerkkinä tästä oli tapa kasvattaa
lapset kiinnittymään tiukasti
omaan säätyynsä: hyppäyksiä sää-
dyn ulkopuolelle esimerkiksi avio-
liiton avulla paheksuttiin yhtä lailla
ylhäisön kuin alhaisen keskuudes-
sa. Tämä tapahtui piittaamalla sii-
ta, mitä etuja, materiaalisia tai hen-
kisiä, yksilö saattoi tavoittaa astu-
maila säätynsä ulkopuolelle.

Ajaras siitä, että kasvatuksen tu-
lee rakentua kokonaan lapsen hy-
vaksi on hvvin nuori. Pohdittaessa

erilaisia menneen ajan kasvatuk-
seen liiuyviä seikkoja, siis myös
kasvattamista mieheksi tai naiseksi,
on pidettävä mielessä, että kasvatus
ei siis lähtenyt lapsen omista, vaan
vanhempien ja yhteiskunnan tar-
peista.

Näistä tarpeista seurasi päämää-
ra; joka oli yhleinen kaikelle kasva-
tukselle, oli se skten tiedostettua ja
järjestettyä tai tiedostamatonta,
arkielämän myötä tapahtuvaa toi-
mintaa. Menneisvvden kas\'atuksen

päämäärä oli lapsen tahdon ehdo-
ton alistaminen vanhempien tah-
toon, niin ettei lapsi koskaan eikä
missään tilanteessa asettanut kv-
seenalaiseksi vanhempien, erikoi-
sesti isän, auktoriteettia.

Erikoisesti ehdottoman alistumi-
sen velvollisuus koski kahta elämän

merkiträvin:ä päätöstä: hänen avio-
liittoaar. ja pojan kohdalla hänen
uraansa.

Yhteiskunnassa, jossa nuoria ih-
misiä ei lainkaan eroteltu omaksi

ryhmäkseen, mies oli riippuvainen
ja tavallaan lapsen asemassa - vaik-
ka hän olisi ollut vuosiltaan aikui-
nen - jollei hänellä ollut omaa am-
mattia tai pemettä tai määrätyn
suuruista omaisuutta. Nainen oli

riippuvaisessa asemassa koko ikän-
sä, ellei jäänyt leskeksi.

Yhteiskunta ja kasvatus
Lasten kohtelu ja kasvatus vai-

kutiavat ratkaisevasti siihen, min-
kälaisen yhteiskunnan tämän kas-
vatuksen muovaamat aikuiset ra-
kentavat. Tämä ajatus toimii myös
toisin päin: kasvatus muomutuu
yhteiskunnan tarpeitten mukaisek-
si. Yhteiskunnan tarpeisiin taas vai-
kiittävät lukemattomat eri tekijät
alkaen niin alkeellisista asioista
kuin ilmaston muutoksista.

Esimerkkinä otan tässä niin sa-
notun pienen jääkauden; joka vai-
keutti vakavasti Euroopan sääoloja
uuden ajaa alkupuolella.

Ihmisten elämä oli varsin anka-

raa, kolme vuotta kymmenestä oli
katovuosia ia nälkävuosia sattui

paljon.
Näinä vuosisatoina käytiin lo-

puttomia uskonsotia, poltettiin noi-
tia ja kerettiläisiä. Samaan aikaan
meillä Suomessa siirryttiin käyttä-
maan tuomioistuimissa äärimmäi-

sen ankaraa Mooseksen lakia enti-
sen, Moosekseen lakiin verrattuna
suorastaan humaanin maanlain si -

jasta. Ja samaan aikaan vanhem-
mat pieksivät innokkaasti lapsis-
taan pois perisyntiä, jonka suhteen
he aikaisemmin olivat olleet melko
välinpitämättömiä. Kaikki tällaiset
seikat ovat keskinäisessä vuorovai-
kutuksessa.

Hengissäselviämisperiaate, joka
kovan paikan - kuten nälänhädän -
tullen oli vanhan maatalousyhteis-
kunnan ainoa periaate; asetti lasten
kasvatukselle tieuyjä vaatimuksia.
Nämä vaatimukset vanhempien oli
pystyttävä täyttämään tai seurauk-
sena oli katastrofi: kasvattamaton

lapsi ei hoitanut tehtäväänsä yhtei-
sössä. Lapsi ei oletettavasti hoita-
nut mvöskään tärkeintä olemassa-

olonsa oikeutusta vanhempiensa
suhteen: huolehtinut heistä heidän

vanhuudenpa! vinään.



OSMO TURKKI

Inhimillisyyden suojelemiseksi

Joulu on vuoden tärkein "ihmi-
sen luonnonsuojelu" -tapahtuma.
Sen sanoma ja sen hoitava tunnel-
ma pystyy hoitamaan ihmistä ko-
konaisvaltaisesti, ei vain ruumiin
hyvinvoinnin, vaan parhaimmassa
tapauksessa myös sielun ja hengen-
osalta. Ja tätä ihminen todella tar-
vitsee. Eikä vain ihminen, vaan ko-
ko tämä maailma.

Inhimillisyyden suojelemisen ja pe-
lastamisen juhlaksi joulu nousee ni-
menemään perussanomastaan kä-
sin. Itse Jumala, luomakunnan su-
vereeni Herra, puuttui kaksi vuosi-
tuhatta sitten tämän maailman ke-

hityksen kulkuun ihmisen pelasta-
miseksi - koko maailman pelasta-
miseksi. Hän teki sen osoittamalla
ihmisen aseman tärkeyden ja ihmi-
seen kaiken tämän keskellä liittyvän
suuren toivon: Jumala tuli ihmisek-
si ihmisten keskelle. Kaikki juma-
lalliseen joulusanomaan liittyvä pu-
huu Jumalan tahdosta ja rakkau-
desta pelastaa ihminen ja elämä.
Tänä jouluna pysähtykäämme juuri
tämän näkökulman ääreen, sillä se
on valtavan ajankohtainen ja tär-
keä - se myös antakoon joulun
viettämiseen uutta tarkoitusta ja
merkittävyyttä.

Monelle joulu on täysin vieraan-
tunut niin alkuperäisestä sanomas-
taan kuin myös inhimillisyyttä ra-
kentavista tekijöistään. Ympärillä
kihisevä markkinahumu, lähes ih-
mis rääkkäykseen vivahtava pakko-
valmistelu joulua varten, ihmissuh-
teensa katkaisseen lähimmäisen pii-
nallisen hiljaisuuden leimaamat pit-

Kuva Tuula Kämi.

kät pyhät - ne monen muun asian
kanssa ovat tuoneet jouluun syvästi
epäinhimillisiä ja ihmisyyttä vääris-
tavia piirteitä, eivätkä suinkaan ih-
misestä jumalan suuntaan. Tekisi
mieleni sanoa: tällaiselle ihmiselle ja
hänen kohdallaan joulusta pitääkin
nimenomaan tehdä ihmisien luon-
nonsuojelujuhla! Paluu vanhaan
kunnon jouluun todella pitkällä ai-
kaperspektiivillä katsottuna - se
on tarpeen. " Heinillä härkien kau-
kalan" löytyy rääkätylle ihmiselle
paljon, löytyy ihmisen arvo muiden
luontokappaleiden rinnalla, ilman
rahatalouden ja kilpailuhysterian
kylmiä kahleita.

Vielä on syytä korostaa joulua
ihmisen suojelun juhlana niillekin,
jotka eivät näe ihmistä missään eri-
tyisasemassa sen enempää luoma-
kunnan muiden eläjien kuin Juma-
lankaan edessä. Useinhan aatel-
laan. että ihminen on elämän uhka

ja pilaaja numero yksi tällä planee-
talla - kaikkea muuta elämää tulisi
suojella ja nimenomaan ihmiseltä.
Näinkin ajattelevaa tahdomme kut-
sua kunnon joulunviettoon ja ihmi-
sien suojelemisen juhlaan - nimen-
omaan kaiken muun elämän tähden

tällä maapallolla! Sillä ihmisessä tu-
lee suojella ja vahvistaa sitä joulun
sanoman tarkoittamaa ihmisyyttä
- rauhan ja hyvän tahdon ihmistä
- ettei hänestä tule pelkkää tuhoo-
jaa tälle kaikelle. Ihminen käy kaik-
kein vaarallisimmaksi ympäristöl-
leen silloin, kun hän pelkää ja ko-
kee olevansa uhattu - siitähän
muistuttaa meitä jouluevankeliu-
mien Herodes-kuningas lasten sur-
mineen. Jouluna meidän on koko
maailman rauhan ja elämän tähden

ihmiselle julistettava yhdessä py-
hien enkelien kanssa: "Älä pelkää".
Ja meidän on tehtävä kaikki, että

jokainen ihminen voisi tuntea ole-
vansa turvattu, rakastettu ja moni
rohkaistua elämään rauhan, hyvän
tahdon ja todellista "Jumalallisen
inhimillisyyden elämää.

Siksi varjeltakoon joulun viettoa
kaikilta ihmistä uhkaavilta vaaroil-

ta niin sielun kuin ruumiin puoles-
ta. Mitoitettakoon joulun valmiste-
lu inhimillisten mittojen ja ihmiselle
tarkoitetun ilon mukaan. Kaikki
taloudelliset vaateet ja ihmisen riis-
to tietoisesti pyrittäköön poista-
maan. Ihmisen sielulle ja ruumiille
on annettava aikaa lepoon ja rau-
haan. samoin on annettava aikaa

etsiä aitoa, mutta hukattua inhimil-
lisyyttä toisten seurasta ja parhaista
inhimillisistä hengen tuotteista. Al-
kohdin myrkyltä Jumala varjel-
koon jokaisen kodin ja ihmisen: se
estää kestävän ja hyväksytyn ihmi-
senä olemisen löytymisen. Ennen
kaikkea tärkeää on saattaa itsensä

ja auttaa toisiakin siihen ihmiselle
välttämättömään hoitoon, mitä ih-
misen rukoukseen hiljentyminen
suuren Luojan eteen on, mitä Juma-
Iän sanan ja pelastavan evankeliu-
min kuunteleminen merkitsee, ja
missä Jumalan Henki virvoittaa ih-
misen sielua.

Jeesus itse sanoo tulleensa maail-
maan, että meillä olisi "elämä ja yl-
täkyllin". Jumalan ihmisen ja Ju-
malan maailman elämä on yhtei-
nen, oikea ihmisen elämä varjelee
luomakuntaa. Siksi aidossa ihmisen
elämässä Jumalan tarkoittamalla
tavalla ja ihmisen ilossa kaikuu Ju-
malan kunnia!
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ouluna on pehmeys muotia, pehmeää lunta toivotaan, pehmeitä pa-
kettejaja pehmeää mieltä.
Omatekoinen on myös suosittua, lahjoina ja leivonnaisina, koristeina
ja kortteina, itsetehtyä arvostetaan.

Pehmeä ja omatekoinen olkoon joululehti.
Tutut ihmiset kertovat oman paikkakunnan historiasta ja henkilöistä tai
ympäristön läheisimmistä asioista, esimerkiksi perheen tai pihapuun histo-
nää.

Yhteisvoimin ja talkootöin syntyi Someron Joulu, joka haluaa toivottaa
viihtyisiä pyhiä kaikille lukijoille ja kiittää jokaista tämän omatekoisen
lehden syntyyn ja markkinointiin osallistunutta.



SISÄLLYS

Inhimillisyyden suojelemiseksi

Entisajan kasvatus

Rippikoulukaverei 60 vuaren takkaat

Opiskelijana Malisessa

Maan viljeleminen pellon nimen antajana

Someron vanhimmat kartat

Kuusi

Vierailu peikkolassa

Impi Leppälän testamentti

Leirillä (katkelmajatke 86 Someron jouluun)

Lunta sataa auringon lävitse

Kustaa Ollonqvist, satulaseppä työssä

"Puariasjoist"

Tulejuhlimaan

Viikkoa ennej joutuu

Sauna, suomalaisen lempilapsi

Someron myytillisiä tarinoita

Tupalan Kallen elämäntyö

Joulumietteita

Kotiseututyön vuosi

Raili Hovila 3. 8. 1911 - 17. 11. 1986

Somero-seura kiittää
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Osmo Turkki

Kaari Utrio

Kaarina Pollari

Tanja Rasila

Tuula Kami

Pekka Raitanen

Pekka Lampinen

EA

Tapio Horila

Ester Ahokainen

Tuula. Kämi

Hanna OUonqvist

Lisa de Gorog

EA

Lisa de Gorog

Ensio Männistö

Sari Salminen

Ella Grönholm

Keijo Toivonen

Toimituskunta

Ulkoasu
Piirrokset
Levikki

Ilmoitukset
Julkaisija
Paino

Tuula Kämi
Tapio Horila
Sirkku Kurkikangas
Sirkku Kurkikangas
Heikki Pa.akkasen
KyHikki Kujanpää
Sefja Luoto
Pekka Kurkikangas
Somero-Seura
Somerpaino
Somero 1987

Hyvää Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta

Someron TB-Huoltamo
A. Koskela, puh. 45 411

SÄHKÖTÖITÄ-VESILAITTEITA

SÄHKÖ-
ERKKI OY

Puh. 45 339

Hyvää Joulua j a
Onnellista Uutta Vuotta

Someron Puutavara ky
puh. 485 307

Somerpaino oy

Hyvää Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta

Hallikaisen Auto
puh. 45 588

Hyvää Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta

Kaihdinvalmistam o
K. Lehtonen
puh. 45 814

Hyvää Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta
asiakkailleen toivottaa

Someron Taks it
puh. 485 030
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