
Etsimme joulua

Etsimme joulua metsästä.
Löydämme kuusen

ja koristamme sen.

Etsimme joulua myymälöistä.
Löydämme lahjat ja käärimme ne

kirjopapereihin.

Etsimme joulua keittiöstä.
Löydämme kinkun, torlut

ja tählipiparkakut.

Etsimme joulua lauluista.
Löydämme joulupukkeja, tonttuja

ja enkeleitä.

Etsimme joulua taivaalta.
Löydämme tähden toisia

kirkkaamman.

Eikä joulu kuitenkaan
ole meissä.

Katso: Joulu nukkuu

olhivuoteella

pienen pojan vierellä,
joka pyyteettömin käsin

ojentaa sen lahjana
kaikille lapsenmielisille.
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5 e/me n luona

Valkea puku,
hohtavat siivet,

loistetta silmäin ja tähden...
Kanssasi, lapsi,

ohjaamanasi
jouluun Ja seimelle lahden.

Kohoaa katto...

Enkelivirsi

helhkyen ilmoja täyttää,
Hohtava tähti

polkua mulle
lapsuuden jouluun näyttää.

Seimi ja oljet,
enhelilaulu...

Jeesuksen jalkojen juureen
polvistun, lapsi,

sun rinnallasi.

Katsomme lahjaamme suureen.

Lapsien lailla
suo ottaa vastaan

lahjasi, lapsonen pieni.
Joulusta jouluun

tähtesi alla

ohjaa ja viitoita tieni.

Kiitosta laulan

seimesi luona.

Enkelien kuoro on myötä.
Kiitämme, pienet,

taivaan Herraa,

Karitsan lunastustyötä.

Ester Ahokainen
Kirsti Inkinen



K aa r l o M eri m a a Yhteinen joululahja
TAPAHTUI KIMALAN KARTANOSSA

Syksyisten iltojen pimetessä ja kartanon poppelien
känsäisten oksien kurkotellessa alastomina kohti hämärty-
vää taivasta, siivitti luonto mielikuvitusta.

Varsinkin sinä vuonna, jolloin talven tulo viivästyi ko-
vasti. Oltiin jo joulun kynnyksellä. Mutta yhä laahasi-
vat pilvet matalalla ja antoivat tämän tästä vettä niin,
että mustaksi kuloutunut maa oli yhtä liejua. Tiet upot-
tivat ja ihmiset pysyttelivat ankeina sisässä, missä kau-
histcllen kerrottiin oudoista kulkijoista ja ounasteltiin
martaiden lukehtivän maanteillä.

Kimalan väentuvassa, jonka salaperäistä hämärää
vain pari kituliaasti tuikkivaa pärettä leikkasi, tuntuivat
haltijat ja mcnninkäiset liittyvän kumman todellisuus-
tuntuisina elämänmenoon. Siellä tiedettiin Zidbäckin -

kartanon kummituksen - näyttäytyneen karjapihalla ja
Lerpakan emännän, jonka pirun sanottiin pääsiäisyönä
torpan palaessa korjanneen uunin pankolta, huhuilleen
sieluaan Saarentaan tien varressa.

Ties häntä. Mutta se kiihotti. Ja veti puoleensa.

Varsinkin kartanon nuoria tyttäriä, joiden jännittynyt-
ta mielikuvitusta väkevä tarina ruokki niin, että vuotees-
sakin vielä kylmät väreet vapisuttivat selkäpiitä. Siksi
Kimalan "forsmestari" olikin kieltänyt heitä viettämästä
iltojaan pirtissä. Mutta kun silmä valtti, he ympärilleen
pälyillen pujahtivat sinne. Ja kuunnellen karmivaa tarinaa

pelkäsivät sydän kurkussa isänsä ilmestymistä.

Sillakin kertaa. Sillä tuskin he olivat päässeet pkkäl-
le penkille, kun ovi kävi. Nopeasti he painuivat pöydän
suojaan. Mutta se oli vain Joensuusta palaava Niinisaari,
joka poikkesi tupaan kertomaan hevosensa vauhkoutu-
neen Rautelan nummella niin, että hän vain voimalla oli
saanut sen pysytetyksi tiellä.

Tiedettiinhän se: Teilauspaikalla ne aina säikkyivat!
- Mutta olisipa kirkko saatu lähemmäksi Rautelaa,

kuten Konsinl-vainaa voimallisesti ajoi, niin jo olisivat
aaveet kaihtaneet kellojen ääntä eivätkä teilauspaikalla
enää luontokappaleita säikyttellsi. Mutta kun kappeUlai-
set sen myrkyttivät, oman rovastinsa.

Toiset hätkähtivät. Olihan siitä pitäjällä kuiskaihu,
mutta että se sanottiin näin julkisesti,

Paljoa hullumpi se on Krannin metsä siellä
Längsjön takana, Someron ja Kosken välimäillä, sovitteli
Vanha-Miina ja alkoi hampaantyngillään pureskella ruti-
kuivaa kyrsää herrasväen lapsille nieltäväksi. - Eivät

kai noidat muuten sinne kerääntyisi pääsiäisyönä Kyope-
liin lentääkseen.

- Sinäpä sen tiedät, yritti äskeinen kertoja Vanhalle-
Miinalle, mutta Mullivuori keskeytti hänet rutostl.

- Hullumpi se on, hän muljauttaen vahvisti. -

Sanotaan Längsjön kruununvouti-vainajan, sen "riimuu-
rarin , noutaneen sieltä öisin paholaisen pajassa lyötyjä
seteleitä tehtyään herran kanssa ensin sellaiset kirjat, että
piru auttaisi häntä eläessä ja saisi sitten kuoleman jälkeen
hänen sielunsa.

Siunatkoon! Ja sitten piru tietenkin viimeisenä
päivänä korjasi omansa tulenlieskassa! parahti pikku-
piika.

- Ei sentään, rauhoitti Mullivuori. - Sagulimi-vainaa
oli ovela mies ja osasi hoitaa asiansa. Kun hän tunsi
kuoleman kolkuttavan, niin hän lähetti kiireesti noutamaan

rovastia ja tunnusti tälle syntinsä. Kansiini oli oppinut
herra, mutta silloin kävi hänen otsansa kurttuun. Ja ku-
kaan ei tiedä, mitä siinä puhuttiin. Lopulta rovasti kui-
tonkin kastoi kruununvoudin uudestaan. Ja kun piru sitten
hetken kuluttua ilmestyi kamariin ja ahnehti vuoteessa
lcpääjää, selitti rovasti, että siinä makaa vasta kastettu.

Eikä pirun auttanut muu kuin tyhjin toimin hypätä vau-
nuihinsa. Mutta niin raivoissaan hän ajoi alas Hovlrin-
nan ahdetta, että mustien hevosten sieraimet savusivat

ja tuliset kypcnct sinkuivat pyöristä. Saguliim ennätti
kuitenkin ennen kuolemaansa latoa rovastin kouraan ai-

ka la jan seteleitä liitettäväksi kirkon rakennusrahastoon,

lopetti Mutlivuori.
Tytöt katsoivat pelokkaina toisiinsa. Vaiettiin.
- Varmaan siinä kasassa oli paholaiseltakin peijat-

tua rahaa, huomasi Vanha-Miina.

Joku hörähti.

Mutta Rekolan ukko oli toisen puhuessa käynyt vaka-
vaksi. Hän muisti vaariltaan kuulemansa kaamean tari-

nan Puolimatkan kievarista, joka myöskin oli tehnyt "pas-
mat paholaisen kanssa, ja mainitsi siitä.

- Mutta sitten . . ., hän empi jatkaa.
Toiset pidättivät hengitystään.
- Kertokaa! vaativat kartanon nuoret jännityksestä

vavisten.

Rekola sylkäisi lattialle. - No niin.

- Kievaria sanottiin vielä niihin alkoihin Puolimat-

kaksi, se kun oli justiinsa sillä hollilla härkätien varressa.

Kerran, hän jatkoi, kun Kimalan miehet palasivat Hci-
kin markkinoilta Turusta ja ajoivat Krannin metsän hal-
ki pitkin talvitietä odottaen kohta saapuvansa Puolimat-
kaan, he huomasivat edessään oudon talon, jota kukaan
ei muistanut ennen nähneensä. Ihmetellen he pysähtyi-
vät. Mutta kun ikkunoista tuikki vielä valkea, niin he
päättivät poiketa taloon hevosiaan syöttämään. Kavuttlin
portaat. Pirtissä istui iso, tummanvercvä herra suuren
pöydän takana ja kirjoitti jotakin paksuun kirjaan niin
mietteissään, että ei huomannut tulijoita, vaikka nämä
hyvän illan toivotettuaan pyysivät heiniä. Uskaltamatta

LAPSI OLI HÄNKIN, VAIKKA
ILMEIN TOTISIN

SYRJÄÄN JÄTETTYNÄ NOJAS
TUKIS AUVOIHIN!

VIIME JOULUN, PUKIN, TONTUT,
MUISTOT MENNEHET,
KUUSEN KORUT, KAIKKI MUISTI

SILMÄT SATEISET.

ÄITI KERRO, KERRO ISÄ
TAASKO PUKKI SAA?

OLENKOHAN KILTTI OLLUT,
RAMPA OIVALTAA.

VOI, NIIN KILTTI POIKASENI -
PARHAIN MAAILMAN.

PUKKI ÄIDILLE JO KUISKAS
LAHJAN TULEVAN!

SYNTYNYT ON PIENI POIKA
JUHDAN SEIMEHEN.

KERRAN SAIRAAT PARANTAA. HÄN
POIKA IMMEINEN.

TVKISAVVAT UNOHTUIVAT
POJAN MIELESTÄ.

LAHJA TÄMÄ, VAILLA VERTAA,
TOTUUS - ÄIDILTÄ.

POIKA OTTI ASKELEEN. HÄN
OTTI TOISENKIN!

ÄITI TÄTÄ LAHJAA SIUNAS
ILONKYYNELIN.

VAATIMATON, VILPITÖN KAI
PARAS JOULU ON.

TERVEYS JA MIELENRAUHA,
LAHJA VERRATON!

Mauno Alanne
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Ester
Ahokainen: K. K.

Pete seisoi navetan ylisten kynnyslaudalla ja vislasi
yhden pitkän ja kolme lyhyttä merkkiääntä.

Hyvin sytytti.

Viivana pyyhälsi Jarkko rantatietä. Jo näkyi kuusikon
reunassa Vekankin utelias naama.

- Mitäs sä nyt? huohotti Veka.
Meinaaks sä? Jarkkokin uteli.

- Meinaan! Sisään, sisään vaan. Ja ovi sisäpuolelta
säppiin. Tänne ei nyt oo isoilla asiaa.

Jarkko ja Veka istuivat heinäkasalle ja tuijottivat sil-
mat tapillaan, mitä tuleman piti.

Pete liippasi takin hihaan vielä kerran nenanalustansa,
työnsi kädet syvälle housimtaskuihin ja rykäsi:

- Perustetaan salaliitto.

- Alas! pääsi Vekalta.

Voi jytky! riemastui Jarkko.
- Mikä nimeksi?

Niin. Mikä nimeksi? Kaikilla liitoilla on nimi, Vaa-
liliitto, Kansainliitto, Toivonllitto, lateli ja Veka,

- KOLME KESKINKERTAISTA, julisti Pete ja
veti taskustaan kolme pikasitecstä leikattua nauhanpätkää,
joihin oli suurilla kirjaimilla piirretty K. K.

- Mitä sä noilla teet? ehätti Jarkko.
- Nuttu nurin! Pete komensi. - Tuohon syrämen

kohralle mä tän pranttään. Siinä on tunnus. Sanotaan he
nyt miehissä.

- K. K. Kolme keskinkertaista, kajahti kaiku ylisten
seinähirsistä.

- Meinaaks sä jotain mullistavaa? Veka suhahti sa-
laperäisenä.

- Meinaan! Tehrään nyt lopultakin selväksi, missä
on suuruuden ja pienuuden raja.

- Mää en oo kärryillä koko liitosta, epäili Jarkko.
Kohta oot. Kattos - mua piinaa se aikuisten kie-

rous. Yhtenä päivänä me ollaan liian suuria, toisena taas

liian pieniä. Kyl te sen ootte ittekki hoksannu. Se on

ainaista soutamista ja huopaamista.
- Joo. Nyt sytyttää. Töllöttimeen me ollaan melkein

aina liian pieniä.

Niinpä. Kielletty alle kahreksan. Kielletty alle
kaksitoista. Kielletty alle kuusitoista.

- Sama kielto leffaankin mennessä.

- Joo. Mutta kun mää tänäankin laskin kuopuksen
kelkalla, niin mutsi kohta huutamaan akkunasta: "Iso

poika ja kiusaa pienempäa."

- Juu juu. Ja kun mää en millään ilveellä jaksanu
kantaa Iin j urista kanankalkkisäkkiä, niin kohta kiljuttiin
portailta: Melkein mies, eikä tuon vertaa jaksa."

- Tosi on. Ja joulukestcissä ajettiin meidät nurk-
kaan ja komennettiin, että pienet viimeiseksi.

- No niin. Siinä nyt näette. Ja mitä ne isojen "telk-

kari kuvat on? Kun mää yhtenä ehtoona kurkistin salaa,

niin faija siellä torkkui täyttä hakaa. Ja kuvaruudussa
seisoi: Valitamme teknillistä häiriötä.

- Mitä järkyttävää siinä oli?
- Sanopas se! Faijan niidestä niissä kielletyissä ku-

vissa muka ammutaan liikaa.

Se on kukkua! Eikö Rin-Tin-Tinissa muka am-

muta?

Ja Vuosisatamme kasvoissa ja sen Winstonin
muistelmissa .

- Joo. Aikamoinen räiske niissä käy, mutta se ei

meitä järkytä.

- Meirän mutsi taas tuumi, että kielletyissä on ko-

vin löyhä moraali, todisti Jarkko, liipaten hihalla ne-
naansa.

- Mikä se sellainen moraali on? Veka uteli.

- Jos se olikin koraali. Meidän harmoonin päällä on

sellainen paksu kirja.

Höpsis! Tietysti sun mutsis tarkoitti kolaria. Niissä

kielletyissä kuulemma vallan vilisee sellaisia, valisti

Pete.

- Ja seko muka meitä järkyttäisi. Onhan niitä kota-
reita nähty nalliakin teillä tämän tästä.

- Ja millä oikeudella aikuiset tuppaa lasten kuvia
kattoon?

- Sepä se. Jotain niiltäkin täytyy kieltää.

- Joo. Ja nyt nämä KOLME KESKINKERTAISTA
selvittävät tilanteen.

- Kannatetaan!

Sellainen oli navetan ylisten poppoo.
Ja kun isä kiirehti seuraavan kerran Rinttiä kuvaruu-

dusta katsomaan, oli ovi suljettu. Suurin painokirjaimin
komeili ovella:

KIELLETTY YLI KOLMEKYMMENVUOTIAIL-
TA.
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sen enempää häiritä, he asettuivat oven pieleen odotta-
maan. Silloin avautui yhtäkkiä viereisen kamarin ovi ja
kaksi nihtia kuljetti riimusta kievarin isäntää pöydän
ääreen, jossa herra rupesi kampaamaan tämän hiuksia
ja veti niin, että veri roiski.

- Se kampasi siltä kastetta pois, huomasi Vanha-Mii-

na.

Sitten nihdit vuoroonsa tanssittivat isäntää, kunnes

verinen vaahto pursui paidan läpi, jolloin toinen näistä
avasi lattialuukun. Punainen lieska vain leimahti aukosta,

kun he syöksivät vapisevan miehen pätsiin. - Herra Jee-

sus! parkaisi silloin joku kyytimlehista. Ja samassa he
huomasivat seisovansa nummella, hevoset puihin siclot-
tuina. Hurjaa ravia he ajoivat tiehensä ja saapuivat hevo-
set vaahdossa Puolimatkaan, missä renki lupasi heille hei-

niä. Mutta kun he hamuilivat niitä pimeässä suojassa,

niin Vatajan sotamies törmäsi outoon riippuvaan esinee-
seen. Haettiin lyhty. Ja siinä roikkui kievarin isäntä hir-
ressä, iho vielä lämpimällä niljalia, päätti Rekola kaa-
mean tarinan.

Tytöt takertuivat toisiinsa.

- Tällaisia kerrot, vaikka neitien silmät seisovat kuin

huuhkajan, torui Vanha-Miina, joka itsekin oli henkeään
pitlätellen kuunnellut karmivaa tarinaa. - Jumalan ni-

men maininta sen paholaisen talon hajoitti, hän samas-

sa huomasi. - Ei se voi mitään, kuii vain muistaa siu-

nata.

Ei voi, vahvisti Mulhvuori.

Kaikkia karmi väkevä tarina. Tytöt vapisivat. Miten

he uskaltaisivat kotiin pimeäii pihan poikki, jonka sivulla
olevien piilipuiden alla sanottiin olleen sen kamalan Pit-

kä-Pienan saunan, jossa hän elävältä oli polttanut mor-
siamensa. Hennot kädet sulkeutuivat salaa pöydän alla
ristiin, kun samassa ovi narahti ja itse forsmestari il-
mestyi tupaan.

Isä! kajahti kuin yhdestä suusta pitkäkä penkiltä
ja kouristuksen omaisesti tytöt takertuivat äkäisesti hei-

luviin takin liepeisiin. Isänsä mukana he palasivat karfa-
noon.

Rangaistukselta he tosin eivät välttyneet, mutta talla

kertaa se tuntui heistä kuin pelastuksen ihmeeltä.

KIPERÄN
MIKKO
(»Somero" 1925)

Entisaikaan tavattiin silloin tällöin kookkaita ja voi-
makkaita miehiä. Paraimpia sankareita kuleteltiin ympäri
maita ja näyteltiin rahan edestä. " Mutta moni tällainen

suurmies teki rauhallisesti työtään kotitanhuillaan ja
vain matkoilla ollen joskus hämmästytti ulkopitäjäläisiä.
Yksi tällainen voimamies oli Kipcrän Mikko Someron
Hirsjärveltä. Hän oli tavallinen torpan mies, joka vil-
jeli alkoinaan kahtakin torpaa Lystilaa ja Kipcrää. Hän
oli syntynyt Kiperan torpassa 1843 maalisk. 7 p. ja kirkon
kirjojen mukaan Mikko Backman, vaikka hän yleisemmin
tunnettiin vain Kiperän Mikon nimellä. Hän oli kooltaan
oikea Goljatti, sillä mittaa hänellä oli 6 tuumaa yli kol-
mcn kyynärän, hartiat huomattavan leveät ja pää kookas.
Oli miehellä painoakin koon mukaan, silla vielä 70 vuo-

tiaana Mikko painoi 120 kg. Nuorena hän painoi 18 van-
haa leiviskää. Voimamiehcnä hän esiintyi jo 18 vuoden
vanhana. Väkikapula oli senaikuinen yleinen voimain koe-
tustapa. Kahdeksantoistavuotiaana hän jo veti voimak-
kaasti ja voitokkaasti vanhojen ennen tunnettujen voima-
miesten kanssa. Silti Mikko ei kerskaillut. vaan voitostaan

varmana tuumi hiljalleen vetäessään: noin Seeterin kar-

tanon harjatkin vetävät". Paljon on Mikosta kertomuksia,
jotka osattavat hänen harvinaista kokoaan ja voimaansa.

Kerran oli Mikko Helsingin matkallaan joutunut to-
distajaksi käräjille, joiden vuoksi hänen matkansa viiväs-

tyi. Siltä hän ei ollut hyvillään ja oikeussaliin mennessään
kiivaasti, meni hän ovesta sisään niin, että leveät hartiat

puuttuivat piukasti oven pieliin, eikä Mikko ollut päasevi-

nään pois siitä. Koko lautakunta nousi paikaltaan tuota
suurta todistajaa sisään kiskomaan ahtaasta ovesta. Onnis-
tuen siinä lopuksi.

Mikko oli rauhan mies, ci hän riitaa haastanut, mutta

ei sitä pelännytkään, mutta kun Mikko ilmaantui riitele-

vien joukkoon, niin tappelu taukosi. Somerolaistcn maja-

paikoissa Espoon Gröndahl'issa yöpyi Mikko kerran. Ilta-

myöhällä tuli sinne juopuneita, jotka pitivät pahaa cla-
mää, niin että Mikkokin heräsi ja nosti päätään. Sen näh-
tyään miehet hiljenivät heli ja Mikon suuret saappaat
havaittuaan etsivät muualta yökortteeria.
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Toisen kerran tunkeutui Mikon majapaikkaan rähisevä
Joukko häiriten hänen rauhaansa. Mikko hyppäsi ylös sän-

gystään ja nosti täysinäisen vesisaavin korvien rei'istä peu-
kaloidensa varassa huulilleen - juodakseen ensin ja sitte
tapcllakseen. Mutta ennenkuin Mikko ennätti janonsa sam-
multaa, pakenivat rauhan häiritsijät kauhuissaan ulos

ovesta, sillä he olivat kuulleet Mikon sanovan: "täytyy
juoda ensin ja sitt paiskella räyhääjät akkunasta ulos."

Turun markkinoilla Ollessaan Mikko katseli kun Alan-

din miehet koettivat kalapaattimsa viedä kahden vuoden
vanhaa varsaa, jonka olivat markkinoilta ostaneet.
Kaikki yritykset menneet myttyyn. Vähän aikaa katscl-
tuaan turhia yrityksiä sanoi Mikko: "antakaa minulle l
tuoppi viinaa, niin nostan varsan paattiinne". Älandin mie-
het katselivat suut; ja silmät selällään kookasta maalaista
ja lupasivat pyydetyn palkkion. Mikko sylkäsi käsiinsä ja
koppasi äkkiä varsan syliinsä ja kantoi sätkyttelevän var-
san Alandin miesten paattiin ja sai viinatuopin. Villivarsa
sätkyttelt siksi pahoin, että M'ikon selkä vähän louk-
kaantul, kuten hän jälkeenpäin valitti.

Helsingin lahtihuoneella tuli kerran kma kaupungin
miesten ja maalaisten vällliä, sillä kaupungin miehet väit-
tivät, ettei maalainen saa yhdellä lyönnillä suurta tcu-

rassonnia nurin. Mutta somerolaiset väittivät vastaan ja
vaativat vedonlyöntiä, mihin kaupungin miehet suostui-
vat. Vetona oli kannu rommia. Someron miehet tiesi-

vät KIperän Mikon olevan kaupungissa, sillä hän teki
lihakauppaa Helsinkiin ja oli siis teurastaja. Mikko haet-
tiin paikalle ja hän otti asian hyvin vakavalta kannalta,
sillä kaupungin miehet vedon voitosta varmistuakseen ha-

kivat suurimman sonnin, mitä paikalla oli. Mikko riisui
lammasnahkaturkkinsa ja valitsi suurimman kirveen aseek-
seen, jolla lyödä jysäytti kuin väkevä Matti ja sonni kaa-
tui paikalla yhdellä lyönnillä. Lyönti oli niin voimakas,
että sonni iskun saatuaan lysähti istuallcen ja sieltä nuriin
selälleen. Somerolaiset voittivat siis vedon.

Kerran nostelivat Pajulan kylän miehet suurta kiveä,
siinä kuitenkaan onnistumatta. Mikko näki nuo turhat yri-
tyksct ja lähelle päästyään tuumi: onkos se kivi tiellä,
kun sen kimpussa niin hääräätte." Sen sanottuaan nosti
kiven korkealle ja viskasi sen yli aidan. Mikkoa käytettiin

avisjooneissa meklarina pääasiallisesti hänen suuren ko-
kansa ja jyrcän äänensä vuoksi. Sillä hän oli päätä pi-
tcmpi muita ja kuuluttcli siis tavaran hintaa yli muiden
päittcn. Sitä paitsi oli hänellä meklarin ominaisuuksiin
kuuluva sujuva ja liukas kieli.

Syönnissä Kipcrän Mikko myös piti puoltaan kolmelle
tavalliselle ruokamiehcilc ja joikin - janoonsa kuin aika
mies. Kahdella ryypyllä joi hän puolcntuopin pullon, silti
olematta mikään juoppo, sillä juovuksissa ei Mikkoa mil-
loinkaan nähty. Terveys oli hänellä hyvä aina vanhuuden

päiviin saakka. Vahva tukka ei hiventäkään harmaantunut,

vaan pysyi kauniina mustan kiiltävänä ja aaltoilevana

kuni nuorukaisella. - Vanhcinmalla puolella ikaänsä
muutti Mikko Pusulaan, sillä hän osti Nakin talon Ik-

kalan kylässä ja siellä hän kiiolikin 1921.

Jaakko Sivula

Vilukselan Vitka

ja Viuvalan Pispa,
Syvän-Ojan Sonni,
ja Sylvänän Jalli!

Näitä sakeita käyttää Jukolan Eero säestäessään Juha-
nin tanssia Seitsemässä veljeksessä. Hokema tunnetaan -
ei tosin lauluna - Somerolla vielä nykyisin ja täältä se
on myös lähtöisin, koska siinä puhutaan Someron kylien
taloista. Se on luultavasti ollut viime vuosisadalla yleinen
kansan suussa, koska nurmijärveläinen Kivikin sen tun-
tee.

Nykyaikainen elämänmeno ci ole vielä tukahduttanut

vanhaa somerolalsta kansanperinnettä. Entisiä paikannimiä
muistetaan vielä, vaikka niihin liittyvät tarinat ja usko-
mukset ovat hämärtyneet eikä niiden alkuperää enää pys-
tytä selittämään. Someron paikannimiä on kerätty kesällä
1954 viitisensataa ja kesällä 1955 ehkä parituhatta. Ke-
räystyön ollessa vielä kesken ei varsinaisesta palkannimi-
tutkimuk.sesi.a vielä voida puhua.

Pyrin seuraavassa sieltä täältä valottamaan sellaisia
aihepiirejä, jotka ovat kiinnittäneet huomiotani kcrätcssä-
ni Someron paikannimistöä.

Oman ryhmänsä muodostavat raamatulliset nimet.
Luultavasti vanhimmat näistä ovat olleet pilkkanimityksiä,
joiden rinnalle helposti on syntynyt samaan aihepiiriin
kuuluvaa nimistöä. Talvisillalla ovat lähekkäm Samana ja
Peetlehemi seka Kaanaanmaa. Kaksi ensin mainittua ovat

entisiä torppia, Kaanaanmaa sen sijaan on pelto. Tictääk-
seni Somerolla on kolme Kaanaanmaata: Talvisillalla, 01-

liiassa ja Ihamäessä. Lahden kylässä on paikannimenä
Paratiisi. Samassa kylässä voi joutua myös Siinainkorpeen,
Laitiaisissa taas Egyptinmaakan.

Raamatullisissa nimissä ilmenee vastakohtaisuutta:

Paratiisi - Siinoin korpi ja toisaalta Peetlehemi - Sa-
maria. Samasta ilmiöstä ovat selvimpänä esimerkkinä PyÖ-
Iin talojen nimet Oikja ja Väärä. Mainittakoon, että Tal-
visillalla tunnetaan pellonnimmä Sokja ja Lanka.

Henkilö nimet voivat kiteytyä paikannimiksi joko sel-
laisenaan tai äänneasultaan muuntuneina ja säilyä näin

jälkipolville. Suulinki on talo Ylenjoella ja Syöperin kai-
nalo Hirsjärven lahdelma. Kansan suussa alkujaan vieras-
peräiset nimet ovat vääntyneet kotoisemmiksi: Syöperi on
tullut Sjöbergistä, österkulla-nimestä sen sijaan on keh-
keytynyt Esterkulta. Talonniminä näyttävät olevan suosi-

ossa myös etunimet: Terttilassä on Kaapo, Lautelassa

Pentti, Kultelassa Lauri ja Joensuussa Akusti. Hirsjärvel-
la tunnetaan Pirtti-Miinan mäki; paikalla kerrotaan jos-
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tekeillä olevasta uudesta kirjasta . . .

koska en voi havaita hänellä minkäänlaista näkyvää
aseistusta sen paremmin kuin edes vyötäkään. Tcatteriasu
on täydellinen. Samassa kaj ahtaa sadankunnan metrin
päässä olevan naapurivartioni kysyvä huuto:

Mitä siellä oikein on? Tarvitsetko apua?

--Vain omia, vastaan. - Joku meikäläisistä on pa-
laamassa naapurivierailultaan.

On vielä hetki nayteltävä puupääta, että partion
muutkin jäsenet uskoisivat kaiken luistavan laskelmicnsa
mukaan. Sitten äänen sävy vaihtuu:

- Pysähdy siihen, ei enää askeltakaan!

Mies tottelee käskyäni, jää tuijottamaan konepiStoolin
piippuun, jonka olen juuri työntänyt esiin pensaikkoni
sivusta. Hän kysyy ivallisella äänellä :

- Pelkäätkö sinä, vai mitä pelleilyä tämä oikein on
olevinaän? Heitä se torvelosi helvettiin taikka saat kor-

villesi!

En pelkää . .. Vain yksi kysymys .. .

Miehen vartalo jännittyy, vaikka hänen äänensä py-
syykin edelleen tiukasti roolissa. Se melkein nauraa -

mutta se on hänen kuolinnauruaan:

- Kysy sitten, hyvä mies, mitä sappesi halajaa. Sit-
i-cii saa pelleilysi loppua. Käteni väsyvät.

Etusormeni koskettaa jo kevyesti liipaisimen viileäa
terästä. Sanani putoilevat harvakseen:

- Keitä sinulla on mukanasi Suomen-poika? Ei
suinkaan vaan ryssiä?

- Ja missä sitten?
- Takanasi ojanvarressa.
Heittämän! totuus on kuin juuri sytyttimestaan ny-

käisty käsikranaatti. On sekunti hiljaista, ehkä kaksi. Sit-
ten pamahtaa.

Ponnahtavan jousen tavoin mies heittäytyy kohti pen-
saikkoa, käsi tavoittelee aseeni piippua - mutta jo
murto-osaa aikaisemmin siitä pärähtääkin luotikuuro. Sar-
ja osuu rintaan, kaulan seutuville, kasvoihin, päälakeen -
on pakko osua, koska mies syöksyy suoraan luotisuihkun
lävitse. Tyhjää ilmaa haronut koura tapailee vielä hetken
kenkäni vartta. Sitten valesuomalainen on lopullisesti
kuollut.

Tapahtumasarjat jatkuvat yhtenä kiivaana nauhana.
Laukausten kaiun vielä lonkuttaessa yönhiljaista metsän
rantaa takoo aseeni jo toistamiseen. Tähtäimeni edessä

häilyvät nyt kauempana olevat oJanplentareet, joiden
vaiheille jo ensimmäiset sarjani näyttävät puhaltavan elä-
man ja liikkeen. Tummat liikkumattomat läiskät vaih-

tuvat poukkoileviksi kyyristyneiksi ihmisiksi, jotka yrittä-
vät etsiä edes jonkinlaista näkösuojaa ympäristön heini-
kosta.

Konepistoolini tikittää. Sitten nopea lippaan vaihto.
Ammun hampaat yhteen purtuina, sisimmässäni tappajan
varisyttävä hurma. Oikealle, vasemmalle - vasemmalle,

oikealle. Samassa yhtyvät myös leikkiin naapurivartioitten

aseet. Pauketta ja konepistoolien kumutusta. Sitten viholli-
sen valojuovaluoteja kipunoiva, harvatahtisempi koneki-
väärituli.

Vihdoin ase toisensa jälkeen vaikenee. Vielä jokin hä-
täisesti pärähtävä lyhyt sarja - yksinäinen kiväärinlau-
kaus - ja viimein oudolta vaikuttava hiljaisuus. Sitten
naapurivartion huuto:

- Ensimmäinen vartio!

- Täällä.

- Tovereitako ne olivatkin?

Tovereita.

Aseitten pauke on jo ehtinyt hälyttää paikalle ama-
kin osan komppaniaa. Erotan takaani vaimeaa astuntaa,
matalaäänistä supattelua, sitten tulijat pysähtyvät. Pen-
saikkojen pimeydestä kuuluu ääni. Jonka tunnen. Jouk-
kueemme johtaja, vänrikki Vainio on tulossa.

- Tourul Oletko siellä?

- Puhelimessa, vastaan. - Kuuluuko huonosti?

- Kuuluu Ja näkyy. Mikä tilanne?

- Selvää toistaiseksi.

- Hienosti pelattii.

Tunnen itseni väsyneeksi. Jännityksen lauettua hiipii
uupumus ylitseni entistäänkin raskaampana. Hyökkäys-

vaiheen satojen kilometrien marssit, kymmenet yövartio-

vuorot) hyökkäykset ja taistelut ovat imeneet jo parhaim-

mat voimat. Ja sitten vielä äskeinen yllätyskahakka. Her-
matkin vaativat leponsa.

Vänrikki Vainio ilmestyy pensaistojen hämäryydestä,

takanaan pari ryhmätoveriani sekä joitakin muita.

- OHko se partio? vänrikki kysyy ja nuuhkaisee
ilmaa. - Täällä haisee.

Selostan lyhyesti tapahtuneen ja mitä pidemmälle

pääsen, sitä epäuskoisemmiksi vaihtuvat tovereitteni ilmeet.
Vänrikki hivelee miettiväisenä leukaansa ja muiden sil-
mat sojottavat hämäryydessä kysymysmerkkeinä. Kun
olen lopettanut, henkäisee Vainio;

- Johan pirulaiset pelasivat kierosti. Ihme, ettet men-
nyt lankaan.

- Vanha kettu kun ci syö myrkkyä, naurahdan,
vaikka totta puhuen hilkulla se oli.

Vänrikin töytaisyssä olkavarteeni on toverillista läm-
poa.

- Ja nyt nukkumaan, hän jatkaa, - sen olet to-
tisesti ansainnut. Niemi jää vartioon. Vaihdatte vain pys-
syjä. Tämänöinen temppusi tullaan vielä muistamaan.
Alahan nostella.

Luovutan koncpistoolin sen oikealle omistajalle, so-
tamies Niemelle, ja keinautan häneltä saamani sotasaalis-
Emman alalleni! - Mennään nukkumaan, Emma. Tääl-

Ia voi saada lyijymyrkytyksen. . .
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YÖ - katkelma someroluissyntyisen kirjailijan

Työnnän edcllispäivän tihkusateesta vielä nahkeana

olevaa päällystakkini hihaa hieman ylemmäksi. Ranne-
kellon fosforihohdc kertoo vartiovuorostani huvenneen jo

reilut kolmeneljänncstä. Vielä puolisen tuntia, vaihto ja
vihdoinkin nukkumaan. Juuri vartiovu arojen viime mi-

nuutithan ovatkin kaikkein raskaimmat, sen tiedän jo ko-
kemuksesta. On vain yritettävä vielä hetken tappaa alkaa
ja samalla karkoitettava silmiin ja koko olemukseen hii-
pivä raukeus.

Kohottaudun hetkeksi polvien! varaan, hieraisen koh-
mettuneita kämmeniäni, kunnes nousen kokonaan seisaal-

leni. Näin on loppujen lopuksi kaikkein turvallisinta,
ajattelen. Seisaalleen ei voi nukkua.

Säpsähdän. Jostakin pimeydestä on taivaalle singahta-
nut valoraketti. Lepattava liekki loistaa sinertävänhoh-

toisena, vaihtuu kellertäväksi kuin kuolleen kasvot, tait-

tuu loivasti alas ja sähisce kohti maata. Rauniokylän
nurkkaus kylpee kelmeässä valossa. Ojansyvennykset ku-
vastuvat varjomaisina silhuetteina, Jotka näyttävät hl-

taasti liikkuvan ja pysähtyvät viimein paikoilleen. Sitten
pimeyden esirippu hulmahtaa jälleen kiinni. Aavemaise-
ma on kadonnut.

Vetäisen ilmaa keuhkoihini, sillä kuin tahtomatta olen

tullut pidättäneeksi hengitystäni, öisessä vai o raketissa on
aina jotakin pahaa ennustavan kammottavaa. Minä ai-

nakin vihaan tuota kelmeän kellertävää, yön päiväksi
vaihtavaa valopistettä - olen vihannut jo talvisodasta
lähtien.

Sul j en hetkeksi silmäni, sillä siten ne nopeammin
mukautuisivat jälleen hämärään. Siirryn askeleen verran
leppäpensaiston sivulle ja kyykistyn matalaksi. Kuulos-
tan hievahtamatta. Ei hiiskahdustakaan mistään vieraas-

ta äänestä. Vain heinikko hymisee hlljaa, kun ruohojen
latvukset hankaavat tuulessa toisiaan.

Hiljainen yö on omiaan antamaan ajatuksille siivet.
On vapaa kiitämään minne haluaa. Vaikkapa kotiin.

Koti .. . Ajatus maistuu hetken vieraalta. Se ei täällä

vaikuta oikein todeltakaan: Vesantolankylä Hämeen lai-
tamilla - korkeakallioinen Ämpärlmäkl, jonka kupeessa
asuintupa kaksine kamareineen - pari ulkorakennusta --
viitisen hehtaarin suuruiset entisen torpan maat ja p
harmaahiuksisiksi käyneet vanhemmat. . .

Kuva muuttuu selvemmäksi. Mieleeni muistuvat: isä-

ni jäähyväissanat:

... ole varovainen . . . älä urheile hengelläsi. . .
Kahahtiko jokin . . . ?

Muistikuvat katkeavat, katseeni ja kuuloni terästyvät.
Etusormeni työntyy vartioaseenani olevan koneplstoolin
varmistimeen. Pidätän hengitystäni.

Toimin puolittain vaistonvaraisesti, sen enempää toi-
mintatapaani kuin tilannettakaan ajattelematta. Siirryn
matalana ja äänettömästi vasemmalle ja pysähdyn ojan-

syvänteessä rchoittavan pensaan taakse. Nousen varo-
vasti polvien! varaan. Konepistoolml kohoaa.

Erotan jo heinänlatvusten heilumisen, kuii ne siir-
tyilevät hitaasti sivuun kuin aavekäden koskettamina .-
kahisevat, taittuvat... ja sitten on jälleen hiljaista. Hei-
nikossa matelija on pysähtynyt. Ehkä hän kuulostaa.

Mietin kiivaasti. Aivoni takovat kiihkeinä kysymyk-

siaan:

Onko vihollisia useitakin?

- Päästänkö ne lähemmäksi?

- Mikä on ryömijän tarkoitus?

Onko se antautuva yliloikkari . . . sieppausryhmän
kärki - kenties linjojen takaa palaava oma partio...?

Kahina jatkuu jälleen, mutta entistaänkin varovai-
semmin. Hcmikko lakoaa aueten viimein kapeaksi syvän"

teeksi. Yön tummentamassa maisemassa erotan jo jota-

kin liikkuvaa, josta vähitellen muodostuu ryömivä ih-
minen.

Koncpistoolin piippu väklsinkm pyrkii värisemään
kuin hienoisessa vilussa, mutta tiukennan otettani. Olen

jo tiulckaamaisillani tunnussanaa, kun hiipi jan käsi ko-
hottautuu hetkeksi ylös kuin merkiksi jonnekin taakse,
Katseeni suuntautuu kauemmaksi ja naulautuu matala-

pohjaisecn ojanvartecn. Sekunnin murto-osa paljastaa
kaiken: ryömimisurassa näkyy kokonainen rykelmä tum-
mia olentoja, ojanvarsien sivustoja vasten matalaksi li-

tistaytynema.

Kokoan kaiken tahdonvoimani, että en puristaisi lii-

paisinta. Ensi kertaa olen myös vartiotehtävissäni joutu-
nut tilanteeseen, jossa on vaikeaa päättää, olisiko viisainta
hälyttää taisleluvartiot vai olisiko yritettävä tulla toimeen
omin neuvoin. On kuitenkin jo myöhäistä perääntyä. Jäi-

jella on vain yksi ratkaisu: ensin on varmistettava asia
ja sitten toimittava.

- See-is! Tunnussana!

Ryomijä pysähtyy ja kohottaa sitten kasvonsa kohti
pensaikkoani.

- Eilen se oli Laatokka . . . olen omia . . . jäin van-

giksi . . . karkasin . . .
Olen hetken ymmällä. Mieshän puhuu selvää suomea.

Olisiko hän sittenkin omia . . . ? Mutta miksi hän ei

maininnut sanallakaan taaempana odottelevista!

Tule sitten tänne, käsken tiukasti, - mutta rä-

pylät kauniisti ylhäällä. Tämä ci ole leikkiä.

Tulija tottelee. Parinkymmencn metrin päässä ko-
hottautuu näkösälle keskikokoinen sotilas, jonka puseron

ja kenttälakin harmaat värit tunnistan hämärässäkin
oman armeijan varusteiksi. Katson hänen ohitseen pitkin
ojanvartta. Vain tummia, liikkumattomia läiskiä. Miehen
toverit eivät yritäkään näyttäytyä.

Valcpukuinen vihollissotilas lähestyy kädet ylhäällä
verkkaisin askelin. Rauhoitun kuitenkin jonkin verran,
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kus asuneen kupparin nimeltään Pirtti-Miina, tämän sa-
maa ammattia harjoittaneen tyttären mukaan puhutaan
myös Pirttt-Iitan mäestä. Terttilässä on metsälohkon ni-

menä Ketomatti ja siellä on myös Kapa kka m ikko -niminen
pelto.

Ennen vanhaan toimivat lukumies ja vakkuri kruunun
veronkantajina. Vakkuri mittasi - ilmeisesti vakalla - ja
lukumies piti rätlnkiä. Koska talot saattoivat saada ni-

mensä omistajien ammatin mukaan, syntyivät Kultelaan

Vakkuri ja Lukumies. Alkujaan tekijännimiä ovat myös
Kivisojan Toukuri, Kasööri ja Räätäli sekä Pajulan Huh'
tun.

Pitkäjän/cllä kerrotaan jättiläisämmän kantaneen
hiekkaa Ämmänkuo pasla. Muutamia Sudenkuoppia on
Somerolla niin ikään säilynyt. Hirsjarven Karhunkorpi on
on kuulemma saarmt nimensä siitä, että siellä on kaadettu

Someron viimeinen karhu. Somerolaisesta härkäkulttuu-

rista kertovat Härkjoki, Härkäkaljo ja Härkähaka sekä
Härkälän kylän nimi. Someron vanhin mies Pruukan pap-
pa kertoi, että Pajulassa olevan Airamäen nimi on aikai-

semmin ollut Aittamäki. Mäkeen oli sotien aikana viety
tavaroita talteen ja sen kalliorotkoissa onkin erinomaisia
kätköpaikkoja. Hirsjärven rannalla kohoaa jyrkkä Atin-
mäki.

Ihamäen kylässä olevasta Huikkonmäestä kerrotaan ta-

rinaa, Jonka pääosissa ovat Männin Anni ja Piru. Kun
Anni ei maksanut kunnolla verovoita papille, hän joutui
kuoltuaan pirun haltuun, joka "vittaköyres" kantoi hänet
Huikkonmäkeen verovolta maksamaan. Kuuleman mu-

kaan mäen päällä vieläkin on "vittaköyren pätkiä". Sa-
maten siellä on korkealla Männin Annin suo. Tämä muu-

tämän aarin ala suota on antanut; aihetta kuvitteluun. että

Huikkonmäki onkin muinainen tulivuori!

Kun härkäpari Lähteensuolle upposi, niin Uskelassa
nostettiin ylös - näin on tapahtunut Lautelassa. Saman
kylän Kakonkaljolla taas kerrotaan pirun tulleen "vanhaa
Rinttiä vastaan huomauttamaan papinkirjojen epäpuh-
taudesta.

Somerolla on vanhastaan ollut huvipaikat omasta ta-
kaa. On runsaasti Keinumäkiä, jokunen Helavalkjanmäki
ja Terttiiässä Kansanpuisto - eräs oman onnensa varaan

jätetty tuparöttelö - joten ajan tasalla ollaan. Kultelan

ja Pajulan rajalla voi tutustua Rakkausmäkeen, joka entis-
alkoina on kuulemma ollut nuorten suosiossa. Osoituksena

somerolaistcn perinnälsistä teollisuusharrastuksista mainit-

takoon Terttilan perukoilla olevat Tehtaantie ja Tehtaan-
puutarha; tosin on selitetty niinkin, että pitäjälälsten vii-
natehtailu olisi aiheuttanut nimet.

Kun Kivisojalla on pellon nimi Ronkeli, selitetään tä-
man yksinkertaisesti johtuvan siitä, että kappale on han-
kala viljellä. Terttilän Kaksmarkkasen taas kerrotaan saa-
neen nimensä pellon kuokkimisesta maksetun hinnan mu-
kaan.

Someron suuressa pitäjässä on kirkon lisäksi useita
"kappeleita. " Pyölin kylässä on Roppakapp eli, Ollilassa
Kirjavako? peli. Kolmas on Vinkerporinkappeli, joka si-

jaitsee Lautelan kylässä. Nämä kappelit ovat olleet en-
tlsiä taajaan asuttuja hökkeliryhmiä, esim. Vinkerponn'
kappeli on saanut nimensä siltä, että siellä on asunut run-

säästi käsityöläisiä kuten suutareita ja räätäleitä. Tietääk-
scni Somerolla on vain yksi kaupungiksi nimitetty paikka,
Hunkerporinkaupunki Pitkäj arvella. Tämä on ollut myös
jonkinlainen yhdyskunta, ja nimitys tuntuu kertovan jo-
takin asukkaiden taloudellisesta ja yhteiskunnallisesta ase-

masta. Samansävyincn paikannimi on myös Hotelli, enti-
nen alustalaisten asuntorakennus Lahden kylässä. - Tal-
visillan Amriika eli Amerikka (peltolakeus) on kenties
saanut nimensä alueen laajuudesta.

Sotaista perinnettä edustavat Somerolla mm. Terttilän
Huovintie, Ihamäen Sotamies-mmmen pellonkappalc ja
Hirsjärven Pistooli.

Sekä kielitieteelle että historiantutkimukselle erittäin

arvokkaita ovat Terttilan Visko ja Lautelan Sampoa
(Samppaa), jotka molemmat nykyisin ovat pellon nimiä.
Useasti paikannimet sisältävät sellaisia vanhoja sanoja, joi-
den merkitystä ei enää tajuta. Joku tuollainen Sampoa,
Puotsas tai Luri uhmaa paikannimelcsi kiteytyneenä aikaa
ja saattaa monesti yllättävällä tavalla valaista paikkakun-
nan sivistyshistoriaa.

KIRJE HELSIGISTÄ

Hiljan luin lehdistä, että koetetaan jouduttaa uuden

rautatien töiden alkamista, joka rata tulee kulkemaan

sinne Somerolle päin. - Onneksi olkoon! Tunnemme-

hän sen, jokainen joka on somerolamen ruumiiltaan ja

sielultaan, että kaukana ci ole oleva se aika, jolloin

Somero ja Somernicmi ikäänkuin siirtyvät lähemmäksi

Helsinkiä, ja HelsmTci taas puolestaan siirtyy lähemmäs

Someroa ja sen nientä.

Murhemielin täytyy kertoa, että kirje on 39 vuoden ta-

kaisesta Somero-] ehdestä.

Noin lähellä näytti rautatie silloin olevan, melkein

jo käden ulottuvilla, mutta vieläkään ei kuulu junan

vihellystä.
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Tapani Valton en :

MITÄ ELÄIMIÄ SOMERO-JÄRVESSÄ?

Kalojapa tietysti, koska on^intakilpailujakin
pidetään. Mutta an Someron vesistössä muutakin

elämää, ja siitä kerron seuraavassa. Asianharrastajia var-
ten liitän mukaan kirjallisuus viitteitä ja laJiluettelon.

Somero-järven ja Paimionjoen vesi on siinä määrin
hedelmällistä, että harmaa vesi kätkee sisäänsä runsaasti

elämää. Saviliettcisestä vedestä eläimiä on tietysti melko
vaikea saada näkyviin, ellei niitä pyydystä pinnalle ver-
lioilla tai vaikkapa varpailla uintimatkalla. Vesieläintcn

tutkijoilla on apunaan tiileltä ja harvoja haaveja, sculo-
ja ja kauhoja pohjamudan käsittelyyn ja vedennoutajia
pienimpien eläinten ja veden laadun selvittelyä varten.
Tällaisilla välineillä on silloin tällöin harattu Somero- jär-
vcäkln. Niin on tämän järven ]'a jokireitin eläimistä ker-
tynyt kerrottavaa, vaikkei järvessä mitään omaa hirviö-
tään olekaan.

Vesipetojen synnyn edellytykset ovat kyllä kohtalaiset.
Isojen eläinten ravinnoksi tarvitaan paljon pieniä eläimiä
ja kasveja, ja näitä on vedessä runsaasti. Kaikkein pienim-
pia, mikroskooppisia 1-soluisia leviä, alkuelälmiä ja bak-
teereja on kaikkialla, pohjamudassa, kivien pinnalla ja
vapaasti vedessä keijuvina, planktonina. Planktonissa on li-

saksi mm. rataseläimiä ja pieniä ravun sukuisia vesikirp-
puja ja hankaj aikaisia. Plankton kehittyy parhaiten va-
loisissa pintakerroksissa, missä kasviplankton, levät, yhreyt-
tavat ravintoaineita itselleen. Useimmat vesikirput, mitkä
jo joten kuten saattaa erottaa paljain silmin, syövät leviä
ja 1-soluisia eläimiä, mutta myös sukulaisiaan syöviä on
joukossa. Vesikirput tuas kelpaavat ravinnoksi mm. kalan-

poikasille. Somcro-järvestä otetussa haavinäytteessä käy
aika vilinäj kun erilaiset pikku ayriäiset1 uivat tähtimäis-
ien ja pitkien rihmarniiisten leväkasvicn joukossa. 1''

Suuremmat eläimet, mitkä hclkohkon uimataitonsa tai

suuremman painonsa vuoksi tan/itsevat useimmiten tuke-

vaa alustaa, esiintyvät runsaimmin rantatörmissä ja kas-
villisuudcn lomissa. Useimmat näistä eläimistä ovat sentin

parin mittaisia hyönteisten toukkiab. Ne möyrivät joskus
kolme neljä vuotta pohjan pimennoissa ja kuoriutuvat
sitten ilmassa lentäviksi hyönteisiksi, joiden elinikä laske-
taan viikossa. Ison vcsiperhon2 toukka ryömii ja saalistaa
pohjalla itse suojautuneena kortteen kappaleista liimaa-
maansa koteloon. Surviaissääskien toukat yrittävät taas
kaivautua pohjalietteen suojaan. Tämäkään ei auta, sillä

lahnat ja sulkavat pollyttävät pohjaliejua aina kymme-
nen senttimetrin syvyydeltä toukkia hakiessaan.

Koko elinikänsä vedessä viettäviä lajeja on myös riit-
tämiin. Pohjaliekojen ja rantakasvicn tyvien ympärillä
kasvaa järvisieni3. Eläin on taulusienenä käytetyn lajin
sukulainen. Järvisien! näyttää huokoiselta muovimassalta

muistuttaen siis nykyistäkin taulusientä. Sekään ei pysty
liikkumaan palkasta toiseen itse. - Hyvinkin erityyppi-
sissä järvissä tavalliset lajit juotikas4 ja veslsiira5 viihtyvät
myös Somero-j ärvessä. Niitä näkyvämpiä ovat isot kätilöt
ja simpukat. Kahdcii-kolmcn senttimetrin mittaiseksi kas-

vava piippolimakotllo" nousee lämpiminä kesäpäivinä
usein pintaan hengittämään ja pudottautuu häirittäessä
kiireesti pohjalle. Viiden ison simpukkaiajin joukossa on
harvinaisuus, vuollejokisimpukka7. Suotta ei tämän hetken

tunnetuin simpukkatutkijamme ole nimittänyt Someron
Paimionjoen reittiä ma Jako lagien paratiisiksi. c Merkkaus-
ten ja laskennan avulla olisi pitänyt vain jo vuosikymmen
sitten ryhtyä tarkkailemaan vuollejokisimpukan haviämi-
sen historiaa järvessämme. Veden likaantuminen ja sään-
nÖstely uhkaavat hävittää tämän lajin.

Talven tullen isot simpukat vaeltavat syvemmälle.
Ulompana syvänteiden pohjalla on vain hyvin pieniä her-
fiesimpukkalajeja. Surviassääskitoukkien lisäksi siellä ei
ole juuri muita paljain silmin erottuvia eläimiä.

Kuitenkin Rautelanharjun alla, missä on yli 10 metrin
syvyincn hauta, elelee pari vajaan kahden senttimetrin

mittaista äyriäistä. Niiden esiintymistavoista ja nykylevin-
neisyydestä maapallolla on päätetty, että eiäinten on täy-
tynyt jäädä maassamme paikoilleen jo jääkauden päät-
tyessä 7-8 tuhatta vuotta sitten. Nämä Somero-järvcn
jääkauden jäänne-eläimet eli rcliktit ovat halkoisjalkaäy-
riäinen8 ja okakatka9. Lämpimän ajan ne pii]ottelevat kyl-
missä lähteisissa pohjavesissä. Somero- järvessä on jään-
nelaji myös toiselta Itämeren kaudelta, Ancylus- järvestä.
Jäänne, Ankylus-kotilo10, on kimnktynccnä kiviin Rautc-
lankosken niskalla ja itse koskessa.

Joka ci osviitoista huolimatta vieläkään löydä Somero-
järvestä muita eläimiä kuin ongella saamiaan kaloja1 1, voi

käydä katsomassa vcsieläinten runsautta Rautelankoskella.

Koski on sitäpaitsi auki myös talvella. Eläimet ovat kiin-

m koskikivissä niiden sivuilla ja alapinnalla. Laskin yh-
destä kivestä, mikä kooltaan oli hyvin nostettavissa, kol-
matta sataa paljain silmin hyvin näkyvää eläintä. Virras-
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ja heistä monet toivoivat päästä lukkarin luetettavaksi.

Lukkarilla oli ammattinsa lisäksi monia sivutoimia, joissa
hän joutui kosketukseen pitäjäiäisten kanssa. Tavallisesti
lukkari oli mm. palotarkastaja. KIrjoit. ustakoisena liänellä
oli monenlaisia tehtäviä. Esimerkiksi jos jollekin tuli tar-
vc kirjoittaa kirje, niin siinä tarvittiin lukkarin apua.
Samoin jos tuli kirje, niin mentiin lukkarin luo, että saa-
tiin tieto, mitä siinä oli. Kaikissa tällaisissa kosketuksissa

sopi hyvin, että jo tulevien lukiistcn varalta lukkaria vä-
lian rasvattiin.

Mutta rcnkipojalta häneltä puuttui kaikki mahdollisuu-
det. Hän ei voinut voimalla eikä taidolla itseään puolus-
taa. Jos luku meni huonosti, niin lukkari kävi tukkaan

kiinni kaksin kourin ja pisti renkipojan pöydän alle hä-
peämään. Paiskaan hän ei sieltä uskaltanut tulla, cnnen-

kuin käskettiin, sillä renkipoika oli tottunut muita tottele-

maan kaikissa tilanteissa. Selitykseksi on vielä mainittava,
että miesten tukka oli niin pitkä, että korvatkin peittyi-
vät. Mutta menihän se talvinen päivä iltahämäraan, ja
taas oli renkipojan yksi kova päivä takanapäin. - Tähän
tapaan jutteli minulle isoäitinl lapsena Ollessani, jotcnka
tapahtumista on kulunut aikaa pi tkälti toistasataa vuot-

ta.

Sikalahtipäivä oli toinen kova päivä. Viime vuosisadan
puolella oli vielä paikoin sellainen käsitys ja tapa, että
kun sikaa, ruvettiin teurastamaan, niin sitä ei saanut en-

ncn hengen otlamlsta tainnuttaa, vaan se hirtettiin. Siksi

siinä sitten oli niin kova kirkuna, että se repi hermoja, ja
sitä päivää jo kauan edeltäpäin pelattiin. Siat kasvatettiin
silloin suuriksi ja vanhoiksi, sillä tavoitteena oli, että ai-

nakin jouluksi teurastettavan sian sllava olisi ollut 6 tuumaa

paksu. Kun sitten savusaunassa päivättiin joulukinkku, oli
se voimallista pnpsittavaa. Vielä kai täytyy mainita, että
lihanpalascssa olevaa nahkaa ei heitetty hukkaan, vaan
se syötiin kuten silakan ja sillin päätkin.

Isoisäni oli lahtarl ja hän oli siinä ammatissa mitä
vanhanaikaisinta mallia. Pienenä potkana seurasin hänen
toimiansa ja siksipä näistä kertomaan olen mielestäni asi-

antuntija. Voisin aivan yksityiskohtaisesti kuvailla kaikki
vaiheet. Kuvaukseni ei kuitenkaan ehkä olisi joulutunnel-
miin sopiva. Samalla kun tuon somerolaisille nämä ter-

voiset entisajan kovilta päiviltä, ikäänkuin joululahjaksi
jätän toisen kovan päivän yksityiskohtaisen kuvauksen toi-
seen, sopivampaan kertaan.

Jalmari Maaniitty

Etulinja on hiljainen. Se näyttää nukahtaneen. Vain
puuskittain henkivä tuuli suhahtelee heinikon yllä, ka-

histelec pensaikkoja, huoahtaa joskus raskaasti, hiljenee,
häipyy jonnekin kaukalsuuteen ja vaikenee. On hetki
täysin äänetöntä, kunnes kohahtaa uudelleen. Se aloit-

taa vastapäisen metsikön reunasta, etenee pitkin heinikko-

merta, tuo tullessaan viileän henkäyksen, johon on sc-
koittunut tuo ei kenenkään maan ilmapiirille ominainen
lemu: räjähtänyttä trotyylia, kalmanhajua - ja jotakin
tuntematonta, jolle ei voi keksiä nimeä ... Se on olemassa,

sen vaistoaa, mutta sitä ei voi määritellä. Ehkä se on

kuolemaa.

Kyykin joukkueemme etecntyönnetyssä kuulovartio-
asemassa unen turvottamin sllmäluomin. Niissä kirveltä-

vät viikkojen unirästit. Etulinja uinallee jo aamuyötään,
pensaistojen kätköissä ja teltoissa nukutaan, mutta var-
tiolden tehtävänä on valvoa. Meille kuuluu vastuu. Pitkin

mäkien harjanteita, halki korpien, aukeiden, järvien ja
purojen laitamia kiemurtelevissa vartioketjuissa me kyy-
hätämme aistit valppaina, sormien tuntumassa yön viiley-
destä kostunut asccnperä. PIkakivaärit, kiväärit. Konepls-
toolit.

Olen heistä yksi, erään jalkaväkikomppanian sotamies
Kalevi Touru - pieni sotilassolu Karjalan Kannaksella
taistelevissa joukoissamme, eroittumatta armeijan satoihin-

tuhansiin nousevasta sotilasmateriaalista millään poikkeuk-

sellisella tavalla. Kaksikymmentäkolmevuotias, keskimit-

tainen ja ruskehtavatukkainen mosurityyppi, siinä kaikki.
Tietenkin osaan purnata ja pelätä siinä kuin joku toincn-
kin, mutta osaan hoidella myöskin tärkeimmän tehtä-
väni - sen, mitä varten olen alkoinani sotilaaksi koulu-

tettu: pikakivääriliä ampumisen. Lahti-SaIoranta samoin
kuin venäläinen sotasaalisasceni, Degtarjeff eli Emma,
ovat käyneet jo tutuiksi kuin omat sormeni. Taakseni

on ehtinyt jo kertyä kuukausien valmennuksen rutiini.

Asevelvolllsuusaika, talvisota - ja nyt meneillään oleva
toinenkin sota.

On vuosi 1941. Kannaksen hyökkäysvaihe ja elokuu
ovat jo lähenemässä loppuaan.

Istun leppäpensaiston suojassa ja tähyan lehvistön
lomitse aukealle. Aamuyön minuutit vierivät verkkaisesti,

ajatukset harhailevat. Kaksi tuntia kuuntelua herkisty-

nein korvin, tuijotusta elokuunyön pikiinnyttämään mai-
seinään. Ja vain tuuli tohahtelee.
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Niinhän sitä vieläkin kuulee joskus sanottavan, että

kaksi oli vuodessa kovaa päivää renkipojalla: toinen oli

lukupäivä ja toinen oli sikatahtipäivä. No, nimethan ovat
kumpikin niin kesyja, ettei ne sano vielä yhtään mitään.
Mutta kun tässä vähän selitän niitä tarkemmin, niin eikö-

hän lukijalta nouse hiukset pystyyn. Mutta ensin kai on
mukava tietää, mikä se oli se renkipoika.

Kun 17 tai 18 vuotta täyttänyttä miestä koosta riip-

puen sanottiin rengiksi, niin 10-16 vuoden seutuvilla ole-
va oli vain renkipoika. Hänelle sai jokainen ärjyä, häntä
määrätä ja juoksuttaa minkä lystasi. Ei häntä kukaan
puolustanut, sillä olihan hän vain renkipoika. Paiskaan
paikastansa ei voinut mennä, sillä tavallisesti hän oli niin
köyhistä vanhemmista ja suuresta lapsisarjasta, että koto-
na ei voitu antaa ruokaa eikä vaatetta. Niinpä sitten ren-

kipoika illasta iltaan väsyneenä riisui pois rohtimiset hou-
sunsa ja meni nukkumaan sänkyynsä, jossa oli pehmik-
keenä olkia ja niiden päällä räsymatto. Yöpuvuksi hänelle
jäi vain päivällä hiestä kastunut karhea aivinainen paita.
Aamulla aikaisin taas herätettiin töihin, ja niin alkoi sa-

ma elämän kierto kuin edellisinäkin päivinä.

Mutta meniväthän ne vuodet näin ja poika kasvoi

rengiksi. Nyt sai jo rahallistakin palkkaa, kun siihen saak-
ka oli saanut vain jokapäiväisen ruoan ja jonkilaisia vaat-
teitä. Nyt jos olo ei miellyttänyt, hän voi muuttaa toiseen-
km työpaikkaan ja voi vaikka katsoa hilsunkin itsellensä.
Kuplettien rakentaja Tanner on juuri renkipojasta ja ren-
gistä saanut monet hyvät aiheensa.

Lukupäivä oli silloin joka kylässä kerran vuodessa,
niinkuin se on vielä nytkin. Mutta ovatpa tavat paljon
muuttuneet, ei lukupäivänä enää kenenkään tarvitse pelä-
ta. Vai oliko se juuri se pelko, joka niihin niin paljon
joukkoa keräsi? Oli sellainen käsitys, että niihin on pak-
ko mennä, joka huushollista niin monta henkeä kuin suin-
kin voi irti saada. Pienet lapset, alle seitsemän- tai kah-
deksanvuotiaat, ja heidän välttämättömät huoltajansa sai-
vat jäädä pois. Renkipoika oli ilman muuta velvollinen
menemään kylänlukusille.

Lukuset alkoivat tavallisesti kello kymmeneltä jatkuen

iltapuolen hämärään saakka. Kun alkuhartaus oli pidet-
ty, otettiin esille suuret kirkonkirjat ja kaikkien lukupiiri-
läisten nimet huudettiin. Jos ei ollut vastaamassa, niin kyl-
la silloin lähetettiin vakavia terveisiä. Kaikki luetettiin vuo-

rollansa. siinä koetettiin sekä sisäluku- että ulkolukutaito.

Ulkomuistista piti osata katkismus mistä paikasta vain,
Kyllä silloin oli jo sellaisia naisia, jotka antoivat mennä
katkismuksen vaikka pärmästä pärmään. Se oli jo sellaista,
kuin olisi katsellut ja kuunnellut pulppuavaa kalliolähdettä,
mutta miehillä sisälukukin kangersi kovin. Kun näin tark-
kaan kaikkien lukutaito tutkittiin, niin täytyi luettajiakin

olla paljon. Pappien lisäksi oli lukkari ja muitakin seu-
rakunnan palvelijoita. Tavallisesti huonolukuiset pelkäsi-
vät eniten lukkarin eteen joutumista. Jos naisista joku oli
vähän huonotaitoinen, niin kyllä häntä sentään aina koh-
deltiin niinkuin heikompaa astiaa. Miehistäkin sentään
vanhemmat ja naimisissa olevat selvisivät joten kuten,
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NIIN
PRUUKATAAN

Niin pruukataan. Vihaankohan mitään sanontaa enem-
pää kuin noita kahta pientä sanaa. Kuinka monet kerrat
olenkaan ne elämäni aikana kuullut. Niin pmukataan ja

niin ei pruukata. En kapinoi niitä vastaan vain siksi, että
haluaisin olla epäsovinnainen, alistun kyllä tavallisesti

yleensä hyväksyttyihin tapoihin, jos vain näen niissä jota-
kin järkeä. Haluaisin kuitenkin tietää, miksi tehdään niin
ja niin, ja minua suututtaa, jos saan vastaukseksi: En
mää vaan tiärä, mut niin vaan pruukataan.

Merkillisiä asioita pruukataan. Pruukataan panna tai-
kinaan liian vähän hiivaa, niin että taikinan nousemista

saa odotella iät ajat, pruukataan tehdä jouluksi lanttu-
laatikkoa, vaikkei sitä kukaan söisikään, pruukataan juo-
da kylässä kolme kupillista kahvia ja viipyä vierailulla
kaksi tuntia, pruukataan tehdä suursiivous jouluksi, oli
kiire tai ei jne.

Eräällä agronomiystävältäni ei ole autoa. Kun hän
tulee linjurissa kotipuoleensa, sanovat ihmiset: Kummo-
nen akronoomi sää olet, kun ei sulia autoa o. Akronoo-

meillä pruukaa olla auto.
Toinen tuttavani osti tyttövauvalleen sinisen makuu-

pussin. Naapurit sanoivat, että tytöillä on tapana käyttää
punaisia vaatteita. Niin pruukataan. Miksi? Senkö vuoksi,
että vastaan tuleva voisi jo kaukaa tietää, kuka on tyttö,

kuka potka. Mitä tällaisella tiedolla tekee? Vauva kuin
vauva, samalla tavalla ne käyttäytyvät ja samalla tavalla
niitä kohdellaan, olivat ne sitten tyttöjä tai poikia, pu-
naisia tai sinisiä.

Muutin asumaan erääseen Helsingin uuteen kaupun-

ginosaan. - Kuinka sää siellä asut? Ihmiset pruukaa
asua Töölöössä. sanoi vanha setäni. Kunnioitus vanhaa

ihmistä kohtaan esti minua kysymästä, mitä ne muissa

kaupunginosissa asuvat sitten ovat, elleivät ihmisiä.
Sanotaan, että vain vanhat ihmiset ovat kaavoihin

kangistuncita, tekevät niinkuin pruukataan. Näyttävät ne
nuoretkin olevan. Heidän täytyy tehdä niinkuin nuoret

pruukaavat.
"Mä en VOI käyttää muuta kuin piikkikorkoisia ken-

kiä", sanoo lähettityttö. "Ei kukaan käytä muita.
Ne, jotka käyttävät muita, ovat merkityksettömiä ih-

misiä, esimerkiksi 15 vuotta nuorempia tai 25 vuotta
täyttäneitä.

Väitetään myös, että hämäläiset ovat jäykempiä, van-
hoillisempia kuin muut suomalaiset. Mahtaako tuokaan
väite pitää tarkoin paikkaansa. Nykyään saan yhtä mittaa
kuulla 16-vuotiaalta savolaistytölta, miten on tapana teh-
da. Hän ei tosin sano, että pruukataan, hän vain päivitte-

lee, että "enp oo elläissäln kuullut". Niitä asioita, joita
hän ci ole kuullut tai nähnyt, onkin melkoinen joukko.
Se on perin ymmärrettävää hänen nuoren ikänsä huo-
mioon ottaen, mutta itse hän pitää hassutuksena kaikkea,
mitä on oppinut kotipaikkakunnalta lähdettyään. Enp
oo dläissäin kuullut, että kallaa keitetään. Yllccnsä sitä

vaan paistetaan", hän sanoo. Kaikki, mitä kotipaikkakun-
nalla tehdään, on sitä "mitä yleensä tehhään", kaikki
muu on turhaa, tavatonta.

Monet nuoret tytöt eivät voi mitenkään syödä uusia
ruokalajeja. "En minä tuommoista syö, en ole ikinä syö-
nyt", he sanovat. Tahtoisinpa tietää, mikä on viimeisin
ikävuosi, jolloin ihminen voi vielä panna suuhunsa jota-
kin uutta, onko se 5 vai 10 vai 15? Kovin on elämä
ikävää, ellei rippikouluiän jälkeen enää voi koskaan ko-
kcilla mitään uutta.

Vanhat tavat ovat tietysti usein koeteltuja ja hyviä ja
saattavat erinomaisesti päteä vielä tänä päivänäkin. Miksi
kuitenkaan vieroksua uuttakaan, jos se on parempaa,

käyttökdpoiscmpaa. Pelkän pruukanmisen vuoksi ei mi-
tään kannata tehdä, jollei todellakaan ole itse vakuuttu-
nut, että niin on parasta.

Ennenkuin hylkää vanhaa tai uutta, voisi kai miettiä,
miksi yleensä jokin asia tehdään niin tai näin. Voisi aja-
teliä, toisin sanoen.

Mutta ei taidcta meillä päin pruukata.
Pilke

sa aiheuttaa järveä runsaamman eläintuotannon yksi jär-
violoja suotuisampi tekijä: Vaihtuva vesi ravinteineen.
Rikkaan koskilajiston säilyttämisen vuoksi olisi siis yhtä
tärkeätä kuin Rautclankosken näköalojenkin takia säilyt-
tää tämän kosken vesi juoksevana. Somerojärven veden
pilaantuminen sen sijaan auttamatta tuhoaa herkimmät
virtalajit kuten vuollejokisimpukan jarvireitiltä ja koski-
korennot Rautelankoskesta.

Kirjallisuusuiitteet: a) Järnefelt, H., Naulapäa A. ja
Tikkanen, T. : Planktonopas. Kalavesitutkimus II. -
Helsinki 1963. b) Paimen, E. ; Vesiemme eläimiä vari-
kuvina. - Porvoo-Helsinki 1958. c) Brandcr, T. 1955:
Lounais-Hämeen Luonto I, p. 37-4-4 (42). d) (Luettelo
mm. Someron selkärankaisista) Brander, T., Joki, J. ja
Väre A. 1961: Lounais-Hämeen Luonto 11, p, 55-63.

Lajiiuettelo:
l. Rautelanharjun kohdalta elok. 1962 otetussa plank-

tonnäytteessä oli erittäin runsaasti hankajalkaista Eudiap-
tomus gracilis (SARS) sekä muutamia yksilöitä seuraavia
vesikirppuja: Leptodora kindti (FOCKE), Diaphanoso-
ma brachyurum (LIEVIN) ja Daphnia crlstata SARS.

2. Iso vesiperho, Phryganea grandis L.
3. Järvisien!, Spongilla lacustris (L.)
4, Erpobdella octoculata L.
5. Vesisiira, Asellus aquaticus (L.)

6. Piippolimakotilo, Lymnaea stagnalis (L.)
7. Vuollejokisimpukka, Unio crassus RETZIUS
8. Mysis rclicta LOVEN
9. Okakatka, Pallasea quadrispinosa SARS

10. Ankylus-kotilo, Ancylus-Huviatilis MULLER
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PERTTI VIITANEN

Somerolaisef luonnonsuojelijoina
Viisikymmenluvun alkupuolella Lounais-Hämecn Ko-

tiseutu- ja Muscoyhdistys asetti Luonnonsuojelutoimikun-
nan kehittämään seudun luonnonsuojelutyötä. Sittemmin
erilliseksi Lounais-Hämeen Luonnonsuojefuyhdistykseksi
(LI-ILY) muutetun yhteisön ansioksi on luettava myös
Someron luonnonsuojelun viriäminen saman vuosikymme-
nen puolivälissä. Tätä ansiokasta kulttuurityötä ovat pi-
tajassämme suorittaneet silloiset ylioppilaat Tapani Val-
toncn ja Tauno Toivonen sekä metsätcknikko Olavi Hel-

la, sittemmin yhteiskoulun Käpy-kerhon kasvatit Jorma
Kuusinen ja Jorma Kantcc. Vuodesta 1955 Somcro-Seu-

ralla on ollut erityinen luonnonsuojelutoimikunta, jonka
tehtävänä on ollul (yhdessä LHLY:n kanssa) hoitaa pai-
kallista rauhoitus- ja suojclutoimintaa. Tällä hetkellä
Somerolla on luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettuja
kohteita 12, joista 10 luonnonmuistomcrkkejä (puu, kivi
tms. ) ja 2 luonnonsuojelualuetta.

Someron ensimmäinen rauhoitus on myönnetty Lää-
ninhallituksen päätöksellä 20. 5. 1955, ja aiheena oli Pii;-
käjärven kylän Kuusiston talon pihametsikössä kasvava
surukuusi, toinen koko Lounais-Hämcessä. Tällainen

kasvumuoto on saanut nimensä alakuloisesta ulkonäos-

tään: sen oksat ja oksien sivuhaarat ovat runkoa vasten

alaspäin painuneet, joten se kauempaa katsoen on kuin
elävä pylväs. Puulla on pituutta 17 m, mutta latvuksclla
kasvutavasta johtuen leveyttä rehevimmälläkin kohdalla
vain metri. Erikoisuutensa ja elinvoimaisuutensa takia se
oli hieno alkajaisrauhoitus.

Samana vuonna rauhoitettiin vielä kolme muutakin

kohdetta. Lahden kylästä silloisen Kartanon mailla, ny-
kyisen Ilolan tilan pihamaalla komeilevat suurikokoiset
kuusi ja koivu katsottiin edustaviksi luonnonmuisto-

merkeiksi. Kultelan kylässä vanhan Härkätien ja Ihamäen-
tien risteyksessä Rauhaniemen tilalla kasvavan kaksihaa-
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Nuarures mää joutusin kans tonne Urjalaan reserviin.
Arvan nostos mul tuli niimmero 22 ja taitaa se nummero
viäläkin tual jossain korjus olla. Sitä Honkolan kartanon

herraa sanottiin siäl päin Vanhaks Peuraks taikka joskus
amiraaliks, ja se käski mcitin sinnen leikkisottaakin pitä-
maan, mut se olis pitkä juttu.

Ja taas tuli pitkä tauko Matin syventyessä hiljaisuudes-
saan muistojensa pariin. En olisi hennonnut keskeyttää
tätä herkkää tunnelmaa, mutta jatkoin kuitenkin: No
kuinkas tuli tämä tupa tehtyä ja kuinkas ne ajat nyt
kuluvat?

- Näit paikka! omisti simmonem Pistooli- niminein

isäntämiäs, kun joskus tukkipomot kans huusi Relsu-Pys-
syks mettälottein hakkauspalkkoi räknätesäs. Se sama Pis-
looli jäi rnul vähä velkaa, kun sen asjat mem vallan uu-
makkoon. Mul erotettiin sit sem maista tämmönem piäni
maankappala kakskymment askelaa kanttiis, ja niää sain
ostaat sit tualt toispualt järvee Kankaaiipääv vanhan rii-
hcn ja siit mää ittes sit hakkasin tän tuvan oikein kuivist

hirsist. Lämpynen tää ky! olis kuv vaav valkjaa polttais
ja kaikki mul tääl on ommaa tekkoo huanecnkalui myä-
ren.

Siin aamuhämäris mää nousen ylös, ettei tarvittet to-
hon vanhampiikan tuijuun valkjaa pannas sauhuumaan.
Mää keitän slt kaffee taikka puuroa taikka jottain keit-
too ja sit mää panen tohon hellam päälä näit suuni
tuahenkäikälei simmottoon et se tuahipuali on hellaam
päin, ei se siin millääm palamaar ruppe, mut jos pannee
ton parkkipualen alespäir rautaa vastaan, niin se ruppcc
kytömään ja kipinölttemään. Sit mää Istun tahon tua-

hempäälä ja lämmittelen siin niinkauvan kun lämpyselt
tuntuu. Sit siin kirkkaammat keskipäiväl mää luen lasein
kans tota Raamattuu taikka Virskirjaa ja leppään sk
kans aika paljon päiväas. Kcrrav viikkoos mää käyn tual
kauppa-autos kilometrim pääsä jottain särvint hakemas.
Täsä viäl toiscnatalvem mää kävin suksein kans maito-
tinkii tua) kaukempaa, muttem mää saa cnnää laskettuut

nik mäkkii ja lourui ja nyt mää saan maitoa täst likkiilt.
Kyl mää tasä hyvin toimeen tulen kun sais vaan olla

rauhas. Net om muu tahtonut tonncn Kunnalliskottiin kun

Härkäläks vallan sanotaan, mut em mää sinnen kenen-

kään vaivaks men. On nek kyi käynyk katlomas, tommo-
ncn piirimiäskin ja joku tarkastaja ja onkin kyl hyvä jos
toimittasivat kuivi! puita mul ain etteenkim päin.

Kaikesta huomaan, että Matilla on kaikki kaikessa tä-

mä pieni asurni. fi. Se on hänelle rakas ja kallis. Ei hän
haluaisi vaihtaa sitä maailman kultiin ja kunnioihin, ei
mistään hinnasta ja vielä vähemmin hän haluaisi olla

vaivaksi kenellekään. Juuri siitä on Malli hyvillään kun
kaikenlaiset herrat ei häntä käy peloittelemassa vanhain-
kodillaan. Menkööt itse sinne Härkälään. olette siellä lä-

hempänäkin jo, on Matti tnummut tällaisille ehdottajille.
Hänelle riittää hyvin, jos joku piirimies tai tarkastaja käy
katsomassa, onko hänellä tarpeeksi kuivia puita.

Viime uudenvuodcn aattona oli kuitenkin Matille tul-

la suuri onnettomuus. Hän oli pannut hellansa päälle

puita lämpenemään. Tuli oli niissä päässyt ilmiliekkiin ja
naapurin naisväki oli aamulypsyn päätyttyä huomannut,
miten tuli loimotti Matin ikkunoista oudosti hangelle.
Kiireen vilkkaa juoksivat Matin mökille auttamaan,
mutta perille tultuaan pitkän matkan takaa huomaavat-
kin, että Matti on saanut jo tulen sammumaan. Tämä
on arka kohta. Ei saisi järkimies niin huolimattomasd
tulta pidellä, että pääsee haaskaantumaan. Ei puhuta sii-
ta nyt enää enempää.

Siirrymme hiljaisuuden jälkeen toisiin asioihin. Me-
nemme katsomaan Matin ikiomaa pientä sautiau, josta
hän suorastaan hellyydellä puhuu. Siellä on maailman
paras löyly, on mustuneet kluaskivet ja jykevät lauteet
vihdantLioksuineen. Juuri äsken Matti oli taas siellä kyl-
penyt varustautuessaan viettämään suurta 95-vuotispäi-

vaansa.

Palaamme vielä tupaan, silJä tavan mukaan täytyy
vieraan sieltä lähteä kotomatkallecn. Haluaisin niin mie-

lellani vielä kysyä hänen pitkän elämänsä perusedelly-
tyksiä, miten voikaan ihmiselämä jatkua lähes vuosisadan.
Jälleen tunnen itsctil avuttomaksi ja jätän sen tekemättä,
sillä viettäessäni muutamat tunnit hänen luonaan. ohi-

kiitävinä tuokioina hänen vuosisataisen elämänsä miUaa-

mattoman lyhyinä osina, olen pelkästään kuulemalla ko-

rutonta kertomustaan havainnut, että ne tekijät ovat ol-
lcet: Kova työnteko kautta elämän, sauna ja Raamattu.
Ollakseni rehellinen voisin sanoa, että ehkä ne hyvällä
syyllä voitaisiin panna toisenlaiseenkin tärkeysjärjcstyk-
seen, mutta lopputulokseen ne kaikki ovat olleet vaikutta-

massa. Vanhuksen kertomus on ollut samalla niin elä-

mänmyönteinen, että siitä olisi meille nuorille oppimista
monellekin.

Valmistelen jo lähtöä talvisen illan hämärtyessä. Kui-
tenkin kysyn vielä M.atilta, mitä hän nyt haluaisi nuo-
remmille antaa elämänohjccksi suuren kokemuksensa pe-
rusteella. Matti hiljenee, vetää monet sauhut piippuys-
tävänsä sydämestä ja lausuu sitten niinkuin patriarkka:

Tee työs reirustas ja ahkerast. Jos sul 011 juhta-ajoi
taikka hcinätöitä ja clonlcikkaamist, taikka jos saa olet
misä tyäsä tahtos, niin koita ain parhaampas mukkaa.
Kaikki muu siunaantuu slit sit ittestäs".

Kuljen pientä metsäpolkua kotiin päin vietettyäni ela-
mani juhlahetken Matin pienessä mökissä. Käyntini aika-
na on maan pinnalle laskeutunut viti valkea ohut lumi-

kerros, joka iltahämärässä näyttää pehmcältä untuvaver-
hoka. Mielessäni kertautuvat yhä uudelleen Matin clä-
mänviisauden sanat: "Tee tyäs relrustas ja ahkerast, kaik-
ki muu siunaantuu siit sit ittcstäs".

Yhtäkkiä sapsähdän muistoissani. Lumisen polun pin-
taan putoaa eteeni pieni kuusenhavuristi ja lumlkitcet
leijuvat sivuun sen alta. Pysähdyn ja katson ylöspäin koh-
den helmikuun illan hämärtyvää taivasta ja huomaan
kuusen oksalla oravan, joka muutaman kerran naksaut-
taa kuin tervehdykseksi: "Kum mul ei mittaan muutakan
annettavvaa ollu niim purotin tän kuusenhavuristin sun
elämäs tiälä muistoks". Leo Suvenmaa
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- Eikö härkä sentään olisi ollut parempi vetojuhta?
ehätin tähän jo väliin.

- Ei, niinkum mää jo sanoin, ei härkää kannattanup
pittäät. Jos sonnii ei ols ollu, niin mistäs sen sit olis

saanuk kun sitä taas ols tarvinnu. Ja eikä siin sonnis mit-
tääv vikkaa juhtanakan ollu. Mää muistan kun mei isän

kans mentiin pilkitkin reisuil ja kerran oltiin tualt Löök-

reenin viinapranniltkln Joinsuusta hakemas sonnin ja suur-
ten tiinuin kans sitä mäskii, elukoil nääks. Siäl oli kans

simmone prännitupa kun sai käyrä lämmittelemäs ja slt
kun siält rnisä ncs suuret ammeet oli viinaa kaymäs, niin
siit pinnalt kuarittiin sitä vahtoo kun latapiuvaks sanottiin
ja sitä sai mäskinajajat maistaa! niim paljon kuv vaav
vilttis ottaat. Se meni sit kovim päähään ja sinnem meik-
kin jäätiin isän kans yaseeks, kun siäl prännituasa oli sim-
mosii lavoi, et olkeim päälä sai nukkuut. Sonni oli sial

prännin alustas yätä ja sit vasta seuraaval päivät mei
mentiin kotja.

- Onko siitä Syrjälän torpasta nyt enää mitään muis-
toa jäljellä?

- On siält toi lehmänsarvi tosa tuvanoves. Siält mää

sen tom äitim muistoa kun se niit lehmii ain niin huavas

etteempäin. Joka päivä on siin viäl toi muisto käres kun

sisäl tullee. Äiti siin sitt viäl kohettl viärä sitä torppii
eres isän kualeman jälkeenkin ja äiti oli simmonen hyvä
ihminen. Tost se oli melkein Kimalan naapurist kotosii,
Pörkkilän torpast, kun siin melkein samas paikas nyt
assuu se Mörö taikka Joro, mikä sen nyt on nimi. Slit sa-

mam mäjen syrjäst oli lohkastu simmoncm piäni maakap-
pala vanhat Pörkki-nimisel ruatusotamiehel kun siin sit sai

assuut vanhoil päivilläs. Toi Parkki oli sit äitin isä ja
siält mun isäin Kustaa sen toi tännen Syrjälään omakses.

Kyl äiti viäl jutteli yhtäkim merkillist asjaa. Kun hän
oli pianenä likkana paimentammaam menos Kimalan kar-

jaa, niin näki tavattomani mustan sauhun ja valkjan lei-
muumist tual Ooviikin lasitehtaalt päin. Äiti juaksi Idi-
ruumman kaupal kartanoon sisäl ja huusi et lasitehras

pallaa. Juur silt sijaltas ne lasitehtaan herrat hyppäs rat-
suhcvostes selkään ja riänsivät sinne! lasitehtaam palloon,
mut ei sut sit mittaan pelastunnu. Kaikkein surkjempi as-
ja oli se, kun se nätti piäni kirkkokin siäl palo. Ei mlk-
kään kirkonkello niin kauniistas soinuk kun sen lasiteh-
taan kirkon kello, kun tuli tualt suuresi mailmastkin kot-

ja ja sai sen taas pitkäst aikaa kuulla.

- Kyllä kai Matilla olisi monta muutakin muistoa noil-

ta vanhoilta ajoilta, sanoin, kun huomasin, että kertoja
pitkäksi toviksi oli hiljentynyt äitinsä ja muiden muistojen
panin.

- Voi, voi, kyll niit olis vaikka kuinka paljon, kun jo-
ku vaan kuuntelis joskus. Keskipäiväm pualeset kyläkkin
kuulus tost aikanas toissecn maaherral lääniin eikä ol-

lenkaan Somerol. Not Kerkolat, Talvisillat ja Häntalät
nek kuulus vallan toiseel lääniin ja kum mun vanhempain
kertos, et kun siält joskus vieraikin orotti niin sanottiin et
tullee vierai niin kaukaat et oikein toisest maaherra! lää-

nist asti.

Täst se meni vanha härkätiäkin läpitte kun tualt tul-
lee ensiin vanhan Saukoliinin kartanon tykköölt tohon Kär-
lääseen ja siit tänne Kimalan alipualifcten ain tonner Raut-
laan koskel, ja siit se sit meni ylitten simmosen ijankaik-
kisen huanon sillan päältä. Sit oli kahrenlaisii aitoi, oli

simmosu kylän yhteisii kylänaitoi ja nek kulki sen kujan
molemmil pualil, ettei elukat olis pelloil pääsny, ja sit oli
simmosii talonaitoi, kun suuremmis paikois oli sen asutta-

vam piirin ympäri!, ettei siakkan olis juur nurkklim pääsny
tönkeemää. Nät Kimalan vuaskuntaset siat kyl kulki niit
kujjii pitkin ain tonne Saarentaam puala vaikka om mun-
ta nykyaikast kilometrii vallii. Net tönkös mennesäs kaikki

tienpenkkaat karsilläs rikki ja kun nep pääsi saarentaalais-
Ien nurkkiin niin siäl net oikeem mylläs niät oli nurkkaki-

vekkin vaaras, kun nes siält ruakaatas haki. Saarentaan ih-

miset vihas niit kovin ja kohettivat aijaat koskestkin ylit-
ter Rautlaam puala, mut ky! sikakin kotos tiätää, eikä niit
sinnem puala millään saanu menemää.

Sit tulikin kyl simmonen laki, et sioil täytys olla kal-
pat kaulas, simmonem puuvärkki, ettei sika olis pääsny
airar ravost toiselpuala tarhastas taikka aitauksestas, kun
net teki tcilä niim paljom pahhaa kun tönkesivat kaikki
tiänsyrjät rikki ja muutenkin olsivat siin olleet kulkevais-

ten tiälä, ja lopultas kiällettiin kokonas sikkain irkipitämi-
nen.

Oli niit mettänelukoikin paljon enemmän kun nyt.
Oli karhui ja susshkin. Mun äitiinkin jutteli, et kerran
Kimalam piikaiikka meni heinävajel evväi viämään ton-
nen takaniitul. Mcttäpolul tuli karhu sel likam perrääm
mut ei likka uskaltannu yhtään takanas kattoot, kun hua-

mas et karhu otti hammeenliäpeen suuhuusas takkaaltpäin
ja siin sit vaan mentiin niitul. Siäl heinäväki huamas niit-

ten tulon ja rupesivat oikein kovin huutamaan likal, et
karhu tullee sun peräsäs. Karhu peljästys sitä kovvaa
huutoa ja lähti Niinisaarem mäkkeen ja jätti likan sihcn.
Kovin se karhu kyl suuttus simmosest huutamisest ja tap-
po samal kertaa siäl samas mäjes sit suuren harjankin.

Tosa taas kerran Kimatast vähän eteläämpain karhu
ja härkä tappavat toinen toises. Härkä oli saanus suurten

sarveis kans likistettyyk karhun simmost nuarta koivun kyl-
kee vastaan. Kun se koivu anto ain vähä peräks, niin
härkä luuli, et nyt se karhu sielt taas tönttää vastaan
ja paino ain vaan taas uurestas suurii sarviitas kar-

hun kyljest läpitten. Siit nes sit löyrettiin seuraava!
päiväl, karhu kuaileenas koivuu vastaan ja härkä siin
viäres, sarvet syvät karhun kyljes ja sihen oli härkäkin
tukettunnu.

Kyl se härkä hyvä vetojuhta oli ja vahva. Mut vahva
täytys olla harjan ajajankin. Jos silt härjält kuarma kaa-

tus, niin se pakkas menemääv vaan jollei saanut toppaa-
maa. Kuarma täytys nostaat äkkiim pystyyn ja mul oli to-
ta voimaa sillon niin, et kyl se ain kerrat nousi. Mut muu-

ten nct harjat oli kuuljasii. Net tuli ajomiähen peräskin
monta kertaa simmottoon kun miäs käveli tiälä ereltpäin
veräjiikin aukasemas, niin härkä tuli kiltistäs peras. Ihnii-
set sit sanakin, et siin härkä äijää taas miästä.

raisen niin i p u un rauhoitus sai myös lainvoiman näi-
hin alkoihin. Neljäs rauhoitus koski Pitkäjärven Alhais-
ten tilan mailla yhtä harjuhautaa, joka rauhoitet-
tiin maaperältään. Valtonen on merkinnyt muistiin tarinan
näiden ns. Ämmänkuoppien synnystä: "Jättiläisämmä ru-
pesi tekemään tietä Pitkäjärven yli ja otti soraa Kan-
kaannummen harjusta helmaansa. Matkalla kuitenkin

helma repesl, ja sora valui rannalle Napinniemeksi. So-
rankahmaisuista syntyivät nämä harjun kuopat, joille sit-
ten on jäänyt Ämmänkuoppien nimi."

Geologien käsitys harjuhautojen muodostumisesta on

hieman poikkeava. Niiden katsotaan syntyneen jääkauden
loppuvaiheessa mannerjään sulaessa. Vesivirtojen lajitte-
lomasta harjusorasta (somerosta) rakentuneen harjun si-
sään jäi suuria jäälohkareita. Kun ne myöhemmin suli-
vat, laskeutui päälläoleva sora jään sijaan, mikä tietysti
aiheutti muuten tasaisen harjun selkään kuopan synty-
misen. - Ämmänkuoppia on kaiktciaan 6, joista 4 suur-

ta ja 2 pientä. Laajimman halkaisija on yli 100 m ja
syvyys yli 20 m. Rauhoitettu on kooltaan plenikokoisem-
pi, vain n. 80 m levyinen ja 16 m syvä, mutta muodoltaan
hyvin säännöllinen maasuppi lo.

Vuosi 1956 oli rauhoitustyossä edellisen veroinen. Jo
helmikuussa sai päätöksen ylvään kaksihaaraisen, metsäs-
ta korkealle kohoavan ni inipu u n rauhoitus Ollilan
kylän Mikkolan maalia. Lautelassa Iso-Paakan tilalla rau-

heitettiin kauniin säännöllinen, sypressinmuotoinen p i-
larika t aj a, jota valitettavasti tämän vuoden kova kui-
vuus on koetellut kovin, ja puu on vaarassa kuolla. Sa-
mana päivänä Lääninhallitus rauhoitti Somerolla vielä

kolmannenkin puun, terttiläläisten ylpeyden, valtaisan
korkean kuusi vanhuksen. Tämän Joki-Lauttian tilalla
kasvavan puun pituus on yli 25 m ja rungon ympärys
(130 cm:n korkeudessa) runsaasti yli 2 m. Kun se llsäk-

si kasvaa mäellä, näkyy se hyvin koko Terttilan kylään.
Puun kasvupaikka on vain muutaman metrin päässä van-
hasta Huovintiestä, jota ennen kuIJettiin mm. Terttilästä
Lautelaan. Tätä tietä käyttivät myös terttiläläiset kulkies-
saan Kiikalan kirkolle. Kerrotaan kyläläisten mennen tul-
Ien asioineen puun juurella, mikä on antanut puulle oman
nimensäkin, (joka jääköön tässä kuitenkin mainitsematta).
- Samalle vuodelle kirjautuu vielä neljäskin puurauhoi-
tus: Pitkäjärveltä Isoniittyyn johtavan tien alkupäässä
ojanpenkalla kasvavista, tuuheista ja rehevistä k a t a j i s-
t a rauhoitettiin kolme Nummelan tilalla sijaitsevaa. Nai-
den lisäksi tienvarressa kasvaa kaksi edellisten veroista sään-

nöllisen pilarimaista katajaa, jotka saivat lain luojan vasta
pari vuotta myöhemmin. Ne ovat aikanaan antaneet ti-
lalle nimenkin.

Pitäjämme toistaiseksi arvokkain ja monipuolisin rau-
hoituskohde löydettiin syrjäisestä paikasta Pyälin Metsä-
Taunolan mailta. Puronvarressa on siellä somerolaisesta

maisemasta kovin poikkeava, reheväkasvustoinen s a n i-
aisl eh t o. Sen pinta-ala on tosin vain 26 aaria, mutta

tuolle alalle mahtuu varsin monilajinen yhdyskunta. Löy-
täjä ja rauhoitushankkcen alullepanija Tapat-il Valtonen

kuvaa sitä (LHL 11:167) seuraavasti: "Lehtoalue sljait-
see pohjoiseen viettävällä, kauttaaltaan rehevällä metsän-

rinteellä (vähintään OMt), mitä lehdon kohdalla rikas-

tavat ylempää valuvat vedet. Rinne nousee paikalla noin
5 m, ja ympärillä kohoaa kallionnyppylöitä melko korke-
alle läheisen viljelys- ja suoalueen yläpuolelle. " "Lehto-
alue näyttää mielestäni ympäristöineen kovin kauniilta.

Alueen koristuksena on ennen kaikkea pidettävä miehen
korkuiseksi kasvavaa kotkansiipeä. - - - - Siellä täällä on
joitakin taikinanmarja- ja mustaherukkapensaita; pen-
sasmaisia lehmuksia on lähellä rauhoitusaluetta. Nuoren

. koivikon ja tuomikon alta ovat löytäneet kasvupaikkansa
kolmikukkainen matara ja velhonlehtl (ainoat tuntemani
kasvupaikat Somerolla). Rohtoimikkää, sudenmarjaa,
niittykortetta, korpi-imarretta ja hiirenporrasta kasvaa
runsaasti. Kuusten varjossa viihtyy myös ketunlieko ja jokin
pussikämmekkä aukoo vihreää kukintoaan. Pienellä met-

säaukiolla köynnästelee suurina pensaina metsävirna, ja
sen ohella rinteen peittävät eteläinen maarianheinä, vuo-

henputki ja huopaohdake. Muista rehevyyttä osoittavista
lajeista mainittakoon lehlotcsma, nokkonen ja metsäpäh-
kämö. Samalla metsänrmteellä, joskin luonnonsuojelualu-
een ulkopuolella, kasvavat vielä lehtoarho, konnanmarja
ja linnunsilma, mitkä hyvin saattavat levitä ko. luonnon-
suojelualueelle.

Eläimistö vaikuttaa myös runsaalta. Seutu on hirvien

tyyssijaa ja haukkojen pcsimätienoota. Kotkansiipicn var-
jossa on myyrillä ja päästäisillä kolonsa. Maakotiloiden

lajimäärä on suuri verrattuna muihin Someron lehtopaik-
koihin, varsinkin asutuskeskusten lähellä oleviin (maist. H.
Wuorenrinteen mukaan). " "Lehto on kaunis ja tyypiili-
seen suomalaiseen metsäluontoon kuuluva - pitäjän ete-
läosien lehtonotkot ovat taas lähempänä keskleurooppa-
laista rehevyyttä. " Tämän lehdon rauhoitus sai päätök-
sen loppupuolella vuotta 1958.

Seuraavana syksynä metsätekn. Olavi Hella havaitsi
oliossaan metsänlcimauksessa Hirsjärven Kartano-tilan
mailla tavallista tiheämmän kuusen. Puu osoittautui t u u-

lenpesäkuuseksi, ja rauhoitettiin v. 1960. Tästä
pituudeltaan n. 15 metrisestä puusta antamassaan lausun-
nossa (LHL 8:55) tri Sakari Saarnikivi mainitsee: "Kuu-

sella tällaiset perinnölliset silmumutaatioiksi selitetyt muo-
dostumat eivät ole läheskään yhtä yleisiä kuin vastaavat
männyllä esiintyvät. Vielä harvinaisempaa on, että kuu-
sen latva tai sen koko latvus on muodostunut globosa-muo-
toa vastaavaksi, niinkuin tässä Someron puussa ilmeisesti
on tapahtunut. Meillä Suomessa kasvaa eri puolilla maa-
ta tällaisia enemmän tai vähemmän tiheäoksaisia kuusiyk-
silöitä, joista osa on rauhoitettu, kaikkiaan ehkä kymmen-
kunta kappaletta, mutta yleensä ne ovat kooltaan varsin

pieniä, l-3 m: n mittaisia, vain yhdellä Lapinjärvellä
kasvavalla tiedetään olevan pituutta n. 12 m. Näin ollen
po. Hirsjärven kartanon maalla kasvava yksilö olisi kool-
taan Suomessa kasvavista globosa-muodon puista kaik-
kein kookkain. " Pari vuotta myöhemmin löysi Matti Sep-
panen Rautelan kylästä Knaapin metsästä toisen tuulen-
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Upeita pihapuita ovat nämä rauhoitetut kuusi ja koivu
Ilolan talon pihassa, Valok. kirjoittaja 1964.

pesäkuusen, joka tosin on kooltaan edellistä vaatimat-
tomampi. Vireilläolevaan rauhoitusanomukseen ei vielä
ole tullut Lääninhallituksen päätöstä.

Geologisten rauhoitusten määrä on Somerolla yllät-
tavan pieni. Edellä mainittua harjuhautaa lukuunotta-
matta on lailla suojattu vain yksi kivinen kohde ja siitä-
kin vain kolmasosa on Somerolla. Tämä siirtokivilohkare,

Satul in k i vi, on nimittäin Jokioisten, Tammelan ja

Someron rajapyykki Sylvänän kylässä Harmaan tilalla ja
rauhoitettu 1963. Tällaisten suurikokoisten jääkaudelta

peräisin olevien järkäleiden rauhoittaminen on välttämä-
töntä, sillä nykyaikaisin louhinta- ja räjäytysvälinein nii-
den tuhoaminen on kovin helppoa. Somero-Scura odottaa

ehdotuksia sopivista rauhokuskohteista.
Someron osuus maamme luonnonsuojelurauhoituksista

on nykyisin melkein tyydyttävä. Kuntamme pinta-ala 0, 13
% koko maan alasta, mutta rauhoituksia meillä on luku-
määräisesti 1, 39 %. Luku voisi olla suurempikin, elleivät

monet epäonnistumiset olisi sitä pienentämässä, Niinpä
yritykset Kertunsalon, Someron maisemassa aivan epäta-
vallisen kauniin harjujen, lahdenpoukamletl ja solisevan
kosken yhdistelmän säilyttämiseksi entisellään Ja turvaa-
miscksi niitä nyt väistämällä uhkaavilta raivaus-, kaivuu-
ja ruoppaustöiltä kilpistyivät pcrättömim ennakkoluuloi-
hin. Vaivoin saatiin Somero-Seuran pyynnöstä suojatuksi

jokivarren tervaleppäryhmät. Rauhoittamista odottaa yhä
edes näyte Häntälän tai Talvisillan syvään uurtuneista

notkoista ja samalla niiden ainoalaatuisesta kasvilajistos-
ta, joka ylläpitää koko Etelä-Suomelle harvinaisia eläin-
lajeja. Suojattava olisi myös vaikkapa vaatimatonkin har-
junsclkä, sillä onhan niiden rakennusaineena somero, maa-
laji, joka pitäjällemme on antanut nimensä. Mutta se on
pian myöhäistä, sillä saviset maantiemme vaativat yhä vain
someroa pintaansa ja kaivurien lauma kaluaa yhä laihem-
miksi harjujemme kylkiä. Onneksi luonnosuojelutyö aivan
viime alkoina on yhä enenevässä määrin muuttumassa ja

muuttunut harvojen epätoivoisista ponnisteluista kaikkien
yhteiseksi rintamaksi: pitäjämme luonnon vaalimiseksi. Ja
näin tulee ollakin, sillä kaikki yhdessähän me siitä nau-

timmekin. Toivokaamme tulosten kertovan saman in-

nostuksen myös lisääntyvien rauhoitustcn muodossa.
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Pylväsmäinen surukuusi. Somero, Pitkäjärvi, Kuusisto.
Valok. kirjoittaja 1964.
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Matti ov viäl yks tervaskanto, ei oi lahov vikkaa sem pa-
remmim pääsä kun juuriskan, vaikka on Someron kaikkeiv

vanhempi miäs.

"Pienen pienessä mökissä, suuren metsän laidassa asui
yksin vanha, vanha ukko." Näin alkoi usein entisajan sa-
tu, mutta seuraavassa kerrottu ei olekaan mielikuvitusta,
vaan kappale pitkästä ihmiselämästä, vauraan Someron
sivukylän laitamilta.

Aikakirjoista oli havaittu, että kauan sitten viime vuo-
sisadan puolella oli päivänvalon ensikerran nähnyt mies,
jota hartaus ja kunnioitus mielessä nyt lähdin tapaa-
maan, saadakseni tervehdyksen ]'a tuulahduksen niiltä kau-

kaisilta ajoilta, joilta niin ani harva keskuudessamme elä-
vistä enää pystyy kertomaan.

Talvisen helmikuun päivän puolivälissä vuonna 1962
kaartelin kylätcitä ja metsäpolkuja pitkin tulevan päi-
vänsankarin pienelle, pienelle mökille. Nurkalle saavuttua-
ni havaitsen, että pihapolku on seinustan vierestä puh-
taaksi lapioituna kuin vierasta odottaen ja muutenkin
tunkeutuu astimiin elämän syke porstuan ovelle saakka
ehdittyäni, sillä ovi on auki lukostaan kuten tavallisesti.
Siinä ulko-ovessa on silmien korkeudella tuollainen ora-

vanmcntavä luukku, josta varmaankin on mukava seurata,
minkälainen on tuuli ja tuisku tai kevätauringon kultaa-
ma talvinen luonto ulkona, jos pitemmälle ei olisi asiaa
mökin vanhalla asukkaalla.

Kaotan varovasti pimeään porstuaan johtavaa
ovea, mutta se ei narise. Tiedetään, että tuvan haltia on

säntillinen mies, ja jornaavat saranat olisivat talon huonou-
den merkki, siksi on isäntä voidellut saranat kunnollises-
ti. Lyön jalkojani voimakkaasti kolme kertaa eteisen har-
voihin lattiapalkkeihin, muka lunta poistaakseni, mutta

tiedän, että se on vanhan kansan sovittu merkki siitä,
koska vieras on taloon tulossa. Tiedän myös, että olisi

pyhyyden loukkausta ruveta koputtelcmaan tupaan johta-
van oven selkään nykyaikaisella tavalla. Olinhan jo tö-

mistellyt lumij alkojani, ja sisällä tiedetään, että tulossa
ollaan. Lasken käteni lehmänsarvelle, joka toimittaa siinä

tukevasti kädensijan virkaa, ja mietin, mikähän tarina sii-
henkin kätkeytyy; tulisin ottamaan vielä asian puheeksi.
Pidän pienen tauon kuu liakseni, onko sisäpuolella liikettä,
mutta kun ei hliskaustakaan kuulu, vedän oven edestäni

auki.

Ja siinä seisoo lattialla juureva ukko, valmistautu-
neena tulijaa vastaanottamaan. Ryhti on vielä ihmeen
suora, ilmekin myhäilevä ]'a katse tarkka: kukahan sieltä
nyt taas tulee häiritsemään!

Hyvätpäivät vaihdettuamme, ilmanmuutokset pohdit-
tuamme ja käyntini syyt selvitettyämme pääsemme luon-
tevasti asioiden alkuun. Todetaan yksimielisesti, että
kohta on se suuri 95-vuotissyntymäpäivä ja olisi mukava

kuulla elettyjä kokemuksia vanhan kansan ajoilta, kuulla
sen elamäntahtia, iloja jos surujakin ja työntäyteisen elä-
man kertomaa.

Näin juttelee Someron vanhin asukas Matti S y r -
j al ä :

- Mää olen syntynyk kolmastoistas helmikuuta 95
vuotta takaperin. Kyi niitten herrain kirjat toisinas vähä
heittää, et se syntyminen ols ollu neljästoistas taikka vii-
restoistaskin, mut itte mää tiärän et kolmastoist se on.

Isä piti sillan tota piäntä Syrjälän torppii kum mää syn-
tysin. Ei sitä ennäa oi pystys, se on jo pantu tasaseks
ja tosa Kimalan kylän syrjäs on nyt juur sil kohral Vir-
tascj Jussin talo kun sanotaan Korvenojam paikaks. Isä-
Kustaakin oli ikämies kualesas, siin vähä ylitten kah-

rcksankymmenev vuaren. Se Syrjälän torppi oli simmonen
pläni, ei siit mennyt taksi! kun yks päivä viikkoos tonnen
Kimalan kartanol. Isä sitä taksii ensiin teki, ja slt lcurn

mää pääsiv vähä suuremmaks, niim mää rupesin tekemään
ommaln ruaka. in kans niinkun isäki. Jäi silt sit alkaa viäl

omilkin töilä. Oli pikkasii pellonkappalii, ja kaikist syrjisi
ja notkoist niitettiin elukoii lisäks ruahoi ja tehtiin kerp-
pui. Syrjaläs oli kaks lehmää ja vasikka ja sit yks sonni.
Härkil ja hevosii ci niim piänes paikas kannattannu pittäät,
ja sil sonnil tehtiin kaikki peltotyät ja reisuajot.

15



HER
PÄÄN

N UTTAA

Ei pienenkään jutun kertominen niin helppoa ole. On
monenlaisia vaikeuksia. On alkuvaikeudet. keskivaikeudet

ja ioppuvaikcudet. Keski- ja loppuvaikeudet jokainen ym-
märtää, mutta alkuvaikeudet, ne vasta vaikeuksia ovat.

Juuri niitten takia meiltä sentään riittää paperia vientiin-
kin. Moni kirjalija jää "syntymättä" pelkästään alkuvai-
keuksien takia.

Alkuvaikeudct ovat kyllä teknillisen kehityksen ansios-
ta huomattavasti vähentyneet. Nyt voi kirjoittaa, vaikka
ei osaisikaan kirjoittaa. Ovathan monet lääkäritkin kir-
johtaneet kirjoja. Jopa yksi Beatles kin.

Ennen saattoi käydä niin, että kun henki tuli päälle,
ei kynää löytynytkään. Ja kun vihdoin löytyi, oli ehtinyt
unohtaa, mistä piti kirjoittaa. Niin siinä sitten istui ky-
nää pyöritellen, eikä paperille ilmestynyt muuta kuin eri-
laisia kuvioita, jotka psykologille olisivat paljastaneet va-
kavanlaatuisen turhauman.

Tuollaista alkuvaikeutta ei enää ole. Kirjoitusko-
nehän on niin suuri, että sen löytää melko helposti.

Silti eivät alkuvalkeudet ole suinkaan kokonaan loppu-
neet. Nytkin, kun pitäisi ruveta juttuansa kertomaan, olen
aivan samanlaisissa vaikeuksissa kuin perhe, johon on yh-
ta odotettu ja yllättäen tuleekin neloset. Minun pitäisi ker-
toa, mikäli alkuvaikeuksista pääsen, pikku] uttu eräästä
vanhasta avioparista. Avioparille pi täisi keksiä nimet.

Tarkkaavainen lukija kysynee, onko kaksi yhtä kuin neljä.
On hyvinkin tässä tapauksessa. Olettaa sopii, että yh-

deksässä kuukaudessa tulossa olevalle vauvalle on keksitty
nimet molempien mahdollisten tapausten varalle. Kun sit-

ten tulla tupsahtaa neloset, on ankarana urakkana keksiä

pari nimeä lisää, (kolmekin, jos kaikki tulokkaat ovat sa-

manmerkkisiä) eikä siihen ole yhdeksää kuukautta käytet-
tavissa. Niinkuin ei tähankään.

Mitkä nimet vanhalle avioparille?
Jostakin tulee mieleen nimet Aabraham ja Saara. Ei,

ei käy. Joku on käyttänyt niitä nimiä jo aikaisemmin. Si-
täpaitsi Aabrahamista voi kirjapainossa tulla Aukusti, ja
siitä Aukusti ja Saara eivät ehkä pitäisi.

Nimikysymys on ratkaistava, että päästään niihin kes-
kivaikeuksiin. Olkoot vaikkapa Hulda ja Herpertti, ja
samaan sysyyn joulurauhan nimessä kiiruhdan pyytämään

anteeksi kaikilta Hulda ja Herpertti -aviopareilta.
Hulda ja Herpcrtti istuivat visiitillä kahvipöydän ää-

Kuuteen kuppiin kaadettiin kahvia.

Kolmeen kuppiin lorautettiin kermaa.

Kahteen kuppiin kylvettiin hienoasokeria.
Kahteen kuppiin upotettiin palasokeria.
Kun sakariinia ei ollut tarjolla, voimme laskea, että

kolmeen kuppiin ei pantu kermaa eikä sokeria.
Erot huomattiin ja otettiin pohdittavaksi. Mikä on tä-

man päivän totuus kahvista ja sen lisäaineista? Muodos-

tuuko kahviin edelleenkin sinihappoa, kun siihen lisää ker-
maa? Jne, jne.

Seuraavaksi käsiteltiin tee. Mikä on tämän päivän to-
tuus teestä? Onko se pienempi vai suurempi paha kuin
kahvi? Onko englantilaisten teenjuonti ollut syynä heidän
siirtomaavaltansa luhistumiseen? Jne, jne.

Jo klo 22 Hulda ja Herpertti olivat sängyissään, jotka
tifanahtauden takia ovat aivan vierekkäin. Tapansa mu-
kaan he luklvat muutaman sivun sopivasti nukuttavaa
tekstiä ja sitten nukkuivat kiltisti. Eivät edes toistensa

kuorsausta kuulleet.

Mutta kuitenkin, jotakin oli yön aikana tapahtunut.
Huldan mielessä oli kypsynyt vakaa päätös:

- Kyll se on simmonen asja, ett kaffenkeitto lope-
tottaan meijän huushollis tykkänäs. Kun mää meinaan,

ettei sitä tiärä, vaikka viäl joku kaunis aamu kualleena
herräis sen liämen tähren. sanoi Hulda.

- Niin ain, mutta kuijas sit . . ? kysyi Herpertti.

- Pannaan keittäin teetä, sanoi Hulda.

Oli sunnuntaiaamu ja kello kahdeksan maissa. Hulda

valmisti teen, ja hyväähän se olikin Vanhalan pleksun-
pohjien kanssa. Herpertti tutki lehdestä Kongon, Kypron
Ja Kansalaisopiston tilannetta, ja Hulda teki aamusiivo-
jaan.

Kello tuli 9. 30.

- Hoh-holjaa, mikäs nyt niin hcrpaannuttaa, huokasi

Hulda. Tairan panna vähän pitkäksein.

Sanoi, teki ja nukahti.

Kello 11 Hulda herasi, suuntasi kulkunsa suorinta tie-

ta keittiöön ja pani kahvipannun liedelle. Hän oli aamu-
päiväunen aikana tarkistanut kantansa.

- Eihän sitä laitain herräkkä ilman kaffee, sanoi

Hulda.
HuMa knows best.

Harttu
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Somero-Seura 1953-63

TALOMUSEO

Somero-Seura perustettiin syksyllä 1953. Sen suunni-
telmiin kuului alusta pitäen museohanke. Someron seura-

kunnan luovuttamalle tontille, joka sijaitsee liikekeskuk-
sessa edustavalla paikalla, pystytettiin v. 1955 Someron

Terttilän kylästä tuotu entisen Rmtan torpan päärakennus.
Seuraavana kesänä siirrettiin tontille kaikkiaan kuusi ra-

kennusta: Tammelan Kallion kylän Haiposta talli, lato,
härkäpihatto ja lätti, Kuusjoen YJi-Harmilta luhti ja
Someron Ollilan kylän Heikkilästä aitta. Elokuussa 1956

saatettiinkin jo viettää museon vihkiäisiä Forssassa pidet-
tyjen valtakunnallisten museopäivien yhteydessä. V. 1957
pystytettiin alueelle Someron Kerkolan kylän Lintulasta

tuotu savusauna ja lisäksi pihattorakennus, jonka karja-
suoja oli myös Kerkolan Lintulasta ja rehusuoja Lahden-
kylän Rekilästä. 1958 siirrettiin museoon riihi Somernie-

men Härjänojan Sirroha ja 1961 paja Someron Talvisil-
Iän Uudestatalosta. Kesäkuussa 1963 rakennettiin museon

pihaan puuvaja Someron Rautelan Tuomistojalta tuodus-
ta pyöreähirsisestä ladosta, koska soveltuvaa vanhanmal-

lista liiteriä el lähiseudulta enää löytynyt. Tällä kertaa on
tontilla siis kaikkiaan 12 rakennusta.

Museon sisustukseen käytetyt esineet on numeroitu ja
luetteloitu sekä metalli- ja puuesineet tarpeen mukaan
konservoitu. Vieraita varten ilmestyi v. 1959 kuvitettu
opaskirjanen "Someron museo" ja v. 1963 julkaisu "So-
meron museon paja .

Museon suhteellisen nopean pystyttämisen on tehnyt
taloudellisesti mahdolliseksi Someron kunnan vuosittain

antamat raha-avustukset ja pitäjäläisten lahjoitukset. AI-
kuun päästiin siten, että talvella 1955 toimeenpantiin tu-
kinkeruutalkoot, jotka tuottivat 326. 000 vmk. Myös mant-
taalikunta, monet yksityiset henkilöt ja keskustan liikkeet
ovat muistaneet Somero-Seuraa raha-, työ- tai tarvikelah-
joituksin. Rakennuksista on Heikkilän aitta ja Tuo-
mistojan lato saatu lahjoituksena, muut kohtuuhintaan,
museocsineet yleensä ilmaiseksi.

Museoalan asiantuntijat ovat olleet Someron museosta
kiinnostuneita, mitä osoittaa mm, se, että siellä v. 1960

vieraili Turussa kokoontunut Skandinaavinen Museoliitto

ja samana vuonna Helsingin yliopiston kansatieteellinen
seminaari sekä v. 1961 Turun yliopiston kansatieteen lai-
tos.

LAINAfYVÄMAKÄSIINJT

Kunta on luovuttanut Somero-SeuralIe molemmat

hautausmaan luona olevat vanhat lainajyvämakasiinit
menneisyyden muistoina säilytettäviksi, Näitä käytetään
sellaisten museoesineiden varastona, joita ei ole voitu
käyttää talomuseon sisustamiseen. Nämäkin esineet on pes-
ty, numeroitu ja luetteloitu sekä järjestetty niin, että niitä

voidaan esitellä myös vieraille. Kaikkiaan on Somero-

Seuralla kerättynä alun toistatuhatta museocsinettä.

V. 1959 korjattiin makasiinien ulkolaudoitus ja maa-
lattiin ulkoseinät ja katto.

KOTISEUDULLINEN VALOKUVA-ARKI ST O

Valokuva-arklsto sisältää n. 750 kuvaa, jotka esittele-
vät entistä ja nykyistä Someroa. Alkukokoelma, n. 130
kuvaa, on saatu Hämäläs-Osahunnan kotiseuduntutkimus-

retkikunnalta, joka kesällä 1955 oli paikkakunnalla kol-
men viikon ajan Somero-Seuran kutsumana suorittaen
mm. pitäjänvalokuvausta. Arvokkaan lisän sai arkisto v.
1956, jolloin Somero-Seura yhdessä Somero- lehden kans-
sa järjesti kilpailun vanhojen valokuvien löytämiseksi. Kil-
pailuun jätettiin n. 200 valokuvaa, joista toinen puoli
kelpuutettiin uudelleen valokuvattuna arkistoon. Samoin
Somero- lehden kanssa toimeenpantiin v. 1960 kotiseudul-
linen valokuvauskilpailu, jossa oli kuusi sarjaa. Tästä ker-
tyi kuvia 140 kpl. V. 1961 saatiin Helena Mannilan van-
hojen valoKuvien kokoelmasta 30 kopiota. Muu osa arkis-
tosta on Somero-Seuran jäsenten yksityisen harrastuksen
tuotetta. Kuvat on liimattu samankokoisille kartongeille

ja varustettu asianmukaisin konekirjoitustekstein.

MUU KOTISEUDULL1NEN TUTKIMUSTYÖ

Vuoden alussa 1958 päättyi paikarmimien keruukilpai-
lu, joka tuotti tulokseksi n. 2100 nimeä Somerolta ja So-
merniemeltä. Kokoelma on luovutettu Helsingin yliopiston
suomen kielen laitoksessa olevaan nimiarkistoon.

Vuoden 1959 tammikuussa päättyi vanhojen talojen

pohjakaaviokiipailu, joka on tuottanut seuran tähänasti-
sista kilpailuista parhaan sadon. Siihen osallistui n. 30
henkilöä, jotka lähettiväfc yhteensä 74 pohjakaaviota. Kil-
pailun suunnittelussa ja töiden arvostelussa antoi Kansal-
lismuseon kansatietcellinen osasto apua. Piirrokset on luo-
vutettu Kansallismuseon kokoelmiin.

Molempien kilpailujen järjestelyssä on Somero-lehti
ollut mukana mm. lahjoittamalla suurehkoja rahapalkin-

toja.

Useilta lähettäjiltä on saatu lehtitiedustelun tuloksena

paikalllssävyistä kansanperinnettä, kuten sananparsia ja
arvoituksia, jotka on puhtaaksikirjoitettuna toimitettu Suo-
malaisen Kirjallisuuden Seuran kansanrunousarklstoon.

Someron murteen ja kansanperinteen tallentaminen
ääninauhaJle alkoi jo keväällä 1953, jolloin Suomalaisen
Kirjallisuuden Seuran kansanrunousarkiston retkikunta
paikkakunnalle kutsuttuna haastatteli vanhuksia kolmen
päivän aikana.

Kesällä 1960 Helsingin yliopiston suomen kielen lai-
toksen nauholtearkisto äänitti Someron murretta 31 tuntia

25 minuuttia.
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Somero-Seura maksoi nauhoitearkiston vaatiman

osuuden kustannuksista Ja järjesti haastattelijoiden opas-
tuksen ja kuljetukset. Professori Pertti Virtaranta on usei-

ta kertoja käynyt pitäjässämme nauhoitusmatkoilla; vii-
meksi kesällä 1962 hänelle kertyi 4 t. someron- ja l ,2 t.

vuoksenrannanmurteista tekstiä. Kaikkiaan on yliopiston
nauhohcarkistossa Someron murretta tällä kertaa (kesäk.
1963) talletettuna 37 t. 15 min., jolla määrällä pitäjämme
on arkiston luettelossa kahdeksannella tilalla koko maassa.

Tähän lukuun eivät sisälly edellä mainitut SKS; n kan-
sanrunousarkiston, eivät Somerniemen eivätkä Somerolla

suoritetut siirtolaismurteiden nauhoitteet.

Henkisen perinteen tallentamiseen liittyy myös kirjoi-
tuskilpailu, joka yhteistyönä Somero- lehden kanssa jär-
jl estettiin v. 1962 aiheena vanhanajan joulunvictto. Kil-
pailuun osallistui 23 kirjoittajaa.

Syksyllä 1962 kävi Kansallismuseosta filmausryhmä
kolmeen otteeseen ikuistamassa Kultelan kylässä savenva-
laja Kalle Männistön työskentelyä. Männistä on Kulte-

Iän 100- vuotiaan savenvalajanperinteen ainoa vielä työs-
kentclcvä edustaja. Filmaus suoritettiin Somero-Seuran
pyynnöstä.

PITÄJÄNPÄIVÄT

Sompt-o-Scura on kymmenvuotisen toimintansa aikana

järjestänyt kuusi ulkoilmajuhlaa, nimittäin pitäjänpäivät
v. 1954, 1955, 1958, 1961 ja 1963 sekä museon vihkiäisct
1956. Juhlien ohjelma on ollut vahvasti kotiseudullinen,
joten niillä lienee ollut merkitystä kotiseututunteen levit-
täjinä ja syventajina. Toisaalta ne ovat kuvastaneet sitä

harrastusta, jota pitäjäläiset ovat tunteneet Somero-Scuran
työtä kohtaan, sillä yleisöä on kertynyt suhteellisen run-
säästi; 1000-1500 henkeä. Juhlien taloudellinen tuotto on
puolestaan helpottanut seuran varoja kysyvää toimintaa.

LUONNONSUOJELU

Somero-Seuran yhteydessä on alusta pitäen ollut luon-
nonsuojelutoimikunta, joka on pyrkinyt osaltaan tukemaan
sitä tutkimus- ja rauhoitustyötä, mitä Lounais-Hameen

Luonnonsuojeluyhdistys on paikkakunnalla harjoittanut.

MATKAILVTOIMMTA

Somero-Seurah johtokunta on toiminut samalla kun-
nan matkailulautakuntana.

V. 1958 pystytettiin seuran toimesta teiden varsille
Kotiseutuliiton tunnuksin merkittyjä näköalaviittoja ja

Helsingin tien varteen leirintäalueen viitta.

Samana vuonna toimitettiin painosta kunnan kustan-
tamana kuvitettu Ja kartalla varustettu pitäjänopas. Mat-
kailijoita silmällä pitäen on valmistettu myös kotiseutu-
aiheista auto- ja polkupyörävlirejä seka hlhamerkkeja.

Talomuseo on alusta alkaen osoittautunut suhtcelll-

sen suosituksi matkailukohteeksi, sillä kävijöiden luku on
vaihdellut vuosittain 600-1000 henkeen, joiden joukossa
on ollut runsaasti ulkopltä j alaisia ja ulkomaalaisia.

Sanomalehdet ovat julkaisseet museosta lukuisia artik-
keleita.

V. 1963 kiinnitettiin Someron pääteiden varteen bussi-

pysäkkipylväisiin 62 palkannimikilpeä, mitä varten edelli-
senä kesänä oli suoritettu paikannimitutkimus.

Samana vuonna pystytettm Hämeen Härkätien varteen
seitsemän muistokivcä sellaisten kartanoiden ja talojen

kohdalle, jotka ovat olleet Ruotsin ja Venäjän vallan ai-
kaisten hallitsijoiden tai muiden merkklhenkilöiden vie-
railupaikkoina tai muuten liittyvät maamme senaikaisecn
historiaan,

Matkailunähtavyyksistä ja menneisyyden muistoista
puheen ollen sopinee mainita taiteilija Albin Kaasisen
Someron kirkkoon valmistama veistos, joka esittää seu-
rakunnan keskiaikaisen kirkon suojeluspyhimystä arkkien-
keli Miikaelia. Teos paljastettiin nykyisen kirkon 100-
vuotisjuhlan yhteydessä v, 1959. Veistoksen kustansi So-
mero-Seura yhdessä Someron seurakunnan kanssa. Seuran
osuus kertyi keskustan liikkeiden ]'a Someron manttaaU-
kunnan lahjoituksista. Mainittakoon, että Miikaelia kos-
kevasta perimätiedosta ei ollut kirjallisissa lähteissä mi-
tään mainintaa, ennen kuin asia Somero-Seuran piirissä

selvitettiin.

Teille
. ^UiA^-i-^

parhaat kiitoksemme tuestanne, joka on tehnyt mahdolliseksi

tämän lehden julkaisemisen.

.l

&^1 fi-CT-tU^. Somero-Seura ^-^^ ^^t^^U^
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Kiteet kuin

rubi i n it...

Vai Somerolle ja sydäntalvella! Mitä te siellä taka-

mailla teette? Ne ovat niin vihastakin sekä meille että

muille kun se rata rakennetaan meille . ..

Näin sanoivat forssalaiset talvella 40 vuotta sitten ju-

nassa turkulaiselle lehtimiehelle, joka oli maininnut mat-

kaavansa Somerolle.

Kertoivat ne forssalaisct paljon muutakin siinä koro-
teltäessä hiljalleen Humppilasta Forssaan päin vanhalla

Forssan Pässillä". Kertoivat siitäkin, miten Somerolle ai-

koinaan oli joutunut niin paljon herraskartanoita.
Piru pisti pussiinsa ruotsalaisia aatelisherroja ja lähti

hiilaamaan niitä tänne Hämeeseen, Mutta kun konttas yli
Salpausselän, niin puhkesikin läpi pussin pohjaan ja her-
rat alkoivat putoilla sapelemeen paivineen pitkin tienpos-
kca. Ensimmäinen putosi Koskelle toinen Längsjöhön,
kolmas Avikiin, neljäs Lähteen, viides Hovilaan, kuudes
Hirsjärvellc ja seitsemäs Palikaisiin ja siitä tuli Somerol-
le Armfeltejä, Munckeja, Bläfieldejä, de Ponteja, Wahre-
neita ja monia muita maanvaivoja.

Tämä Forssan miesten versio eroaa varsin huomatta-

vasti esim. Someron historiassa kerrotusta kartanoiden

synnyn syistä.

Näin forssalaisten evastämänä saapui turkulainen lehti-
mies sitten hevosen reessä Somerolle. Saapuminen Joen-
suuhun teki häneen aivan valtavan vaikutuksen:

Selkeä talvipäivä teki tuloaan. Taivaanrannalla hillui

purppuranpunainen rako kuin veres sapelin haava ja So-
meronjoen lakeudella kimmelsivät kiteet punaisina kuin

rubiinit. Jok ainoalla askeleella tunsi tulevansa lähemmäksi

takamaata, luonnon onniin oloihin, minne maailman hu-

musta tuskin kaikukaan kantautuu.

Eiköhän tänne sentään jo 1920-luvulla kantautunut

kaikuja maailman humusta, sillä ainakin kartanoiden väki
liikkui muualla ja kävihän niissä paljon vieraita aina ul-
kamalta myöten. Nyt on aika muuttunut, kun Tarvakin
käy taalla ainakin kaksi kertaa vuodessa.

Mutta lehtimics oli taipuvainen romanttisuuteen ja ku-
vitteli Somerolle saapuessaan joutuvansa luonnon omiin

oloihin". Hän näki ihastuksekseen kuusi komeata heinä-

sorsaa ja hämmästyi vallan tavattomasti, kun vastaan tuli
maalaisukko melkein täysiverisellä orloffilaisellaan.

Someroa hän kierteli sitten yhä kasvavan ihastuksen ja
lumon vallassa. Hänen hurmionsa oli aivan täydellinen,

kun hän Pilkäjärvellä kulkiessaan näki erään kartanon täy-
sm valaistuna ja poikettuaan sisälle joutui aivan arvaa-

matta vuosisatojen takaiseen maailmaan: suuressa hienos-
sa salissa oli tanssiaisct, vanhoihin pukuihin pukeutuneet

daamit ja herrat tanssivat vanhoja salonkitansseja sirosti
ja antaumuksella aivan kuin jossain linnassa ja herraskar-
tanossa joskus aikoja sitten.

Lehtimies kuvasi myös ahkerasti kamerallaan, mutta ei
saanut sentään valokuvalevyille yhtä romanttisia näkymiä
kuin mitä hänen liukas kynänsä teki paperille:

"Somero on kesässään kaunis ]'a kaunis se on kimmcl-
tavassa sydäntalvessaankin. Kumma kyllä eksyy muukalai-
nen tänne hyvin harvoin ja kesävieraat ovat täällä aivan
outoja. Mutta jos joskus teille sopii, joko kesällä kun tääl-
la vesien siniset silmät välmehtivät veitikkamaisesti vas-

taanne taikka talvella kun teeriparvet pulputtavat hopei-
siä huilujaan koivujen kerkissä ja lakeudet lepäävät puh-
taimmassa palttinassaan, niin käykää Somerolla katsomas-
sa. Sikäläinen majatalo ottaa teidät mainiosti vastaan ja
Someron luonto lahjoittaa Teille paljon, joka jää talteen
koko elämäksi.

Niin, tällainen luonto meillä on. Toivottavasti muuka-

laiset ja kesävieraat suuntaavat yhä useammin tiensä tän-
ne. Someron matkailulautakunta voisi vaikka mainostaa

pitäjäämme turkulaisen lehtimichcn tekstillä, joka pitänee
paikkansa tänäkin päivänä - ainakin pääkohdittain.

Valo Salkku

seikoista yhtään mitään. Minäkään en ymmärtänyt silloin,
kun Somerolla haluttiin pitää minut väkisin somerolaisten
kirjoissa.

Mutta iän karttuessa ymmärryskin kasvaa,
ainakin tällaisista asioista puheenollen. Soisin nyt niin
mielelläni sen, että viranomaiset olisivat silloin yhtyneet
sen somerolaisen selityksen antajan käsitykseen, jonka
mukaan kotipaikakseni olisi jatkuvasti katsottava Some-
ro, asunpa mokomien sanomalehtitouhujen vuoksi missä
tahansa. Vctoaisin iiytkin siihen "ennakkopäätökseen".

Kun äsken tuli viranomaisten kylmien mielipiteiden
mukaan henkikirjoituspaikkakunnakseni toinen paikka-
kunta kuin Somero, tunnen totuuden. Olipa hcnkikirjois-
sa missä tahansa, ihmisen henki on kuin vanhalla kis-

salia, joka isännyyden vaihduttua talossa ei lähde lähti-

joiden mukaan, vaan pysyy omilla nurkillaan.

Kai tällaisen totuuden julkituominen käy Somero-Scu-
ran toimittamassa joulujulkaisussa joulukertomuksesta.
Tahdoin siliä vain sanoa jotain ihmisen kotiseuturakkau-
desta. Sitä on niilläkin, joilla ei semmoista luulisi olevan.
Jopa talonsa voi joku myydä ja lähteä sieltä tunnonvai-
voitta romukuormansa kanssa. Mutta annas olla, kun sitä

seuraa nimen pois pyyhkiminen kotipaikan henkiklrjoista.
Ottaa lujille, kuten vanhojen hampaanjuurien kiskominen
leukaluusta. Ja sen jälkeen uusi kotipaikka on yhtä vä-
hän "oma" kuin hammasproteesi kovaa reikäleipää purta-
essa.

Henki kyyhöttää siellä entisillä kotinurkilla, kuin us-
kollinen talonkissa hyljätyn riihen kynnyspuulla. Vallan-

kln jouluna.
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Anti p as:

Henkikirjat

Tietämäni mukaan tämä julkaisu tulee lukijoilleen
joulun alkoihin, jolloin pöydät notkuvat paitsi jouluher-
kuista myöskin kauniita joulukertomuksia sisältävästä kir-
jallisuudesta.

Hiukkasen siis aatelluttaa tarjota joulutunnelmissa
olevalle lukijakunnalleen tällaista sulatettavaa, jonka ni-

mi on henkikirjat - vaikkapa ä la Antipas.
Nyt sattuu kuitenkin olemaan niin, että joulunpyhät

tuovat mieleeni myöskin vuoden vaihteen ja sitä seuraa-
van velvollisuuden täyttää perheenpäämiehen velvolli-
suuksien mukaisesti se henkikirjoituslomake. Muistaakse-
ni minua on ollut aina huolestuttamassa se, että muistan-

ko kaavakkeen täyttää ja toimittaa ajallaan Eino Äi-
jalalle. Viime vuosina, kun olen oleskellut paljon muual-
lakin kuin Somerolla, tuon kaavakkeen täyttämisen unoh-
tamisesta olisi voinut seurata sekin yllätys, että olisin tah-
lomattani menettänyt kotipaikkaoikeuden Somerolla,

joka maailmalla liehumisesta huolimatta on parhaiten
kotipaikkakunnalta tuntunut.

Ja tuntuu vieläkin, tulkoon sanotuksi, vaikka en sil-

la pyri liehittelemään tämän julkaisun lukijoille siitä ko-
tiseuturakkaudesta, jota Somero-Seurakin on parhaansa
mukaan ylläpitämässä.

Nyt seuraava vuodenvaihde on pltkästä, pilkasta alkaa
semmoinen, etten voi enää varmistaa vuodeksi eteenpäin
nimeni säilymistä somerolaisten henkikir joissa. Piti ilmoit-
taa rovasti Tasangolle, että muutan pois seurakunnasta.
Sen jälkeen nimeni tullee pyyhittäväksi sikäläisistä henki-
kirjoista, enkä näinmuodoin saisi Somerolle tullessani
kertoa tulleeni kotona käymään, kuten tähän saak-
ka olen ilman mitään vilpistelyjä jokaiselle sanonut.

Tässä mieleen johtumassa on melkoisesti hyvästi jätän
haikeutta, vaikkei jouluna liene asiaankuuluvaa muunlai-
nen haikeus kuin se, mikä sisältyy lapsuuden ihanien
joulu] en ja Joulukirkossa käyntien muistelemiseen sekä
joulukynttilöihin sähköistämättömien maalaisasumusten
ikitunoilla, jumpurin kilinään varhaisena aattoaamuna,
kun mentiin hakemaan kaukaisimmasta ladosta elikoille

jouluheiniä, kuusen hakuun omasta tai naapurin metsäs-
ta, ja muuhun sellaiseen vanhaan hyvään aikaan kuulu-
vaan jouluiseen asiaan.

Kun nyt nimi on poissa kotipitäjän henkikirjoista,
tuntuu kuin olisi pakko viettää joulua siellä Somerolla
jonkinlaisena kuokkavieraana - mikäli jouluksi somero-
laiseen mökkiimme totuttuun tapaani suunnistan.

Eipä silti, kyllä minä olen joskus aikaisemminkin me-
nettänyt kotlpaikkaoikeuteni Soinerolla. Mutta silloin nuo-
rena se ei tuntunut paljon mittaan. Olinpa aikoinani mo-
net vuodet Viipurissakin hengille kirjoitettu enkä asiaa
haikaillut.

Saanen kertoa tästä elämäni vaiheesta. että kun tal-

visodan sytyttyä minut kotiutettiin vanhempieni huus-
halliin Somerolle, ei kirjojani tullut kaikctikaan heti siir-

retyksi Viipurista sinne, missä todellinen asuinpaikkani
jälleen oli oleva. Mutta henkikirj öistä huolimatta tulin
kuitenkin verotettavaksi oletetuista tuloistani Somerolla.

Nyt tuntuu siltä, että se oli aivan oikein ja kohtuul-
lista. Mutta silloisessa kotipaikkakunnasta piittaamatto-
muudessani valitin mm. verotuksesta. Sanoin valituskir-

jeessäni, että lain mukaisesti olisin verovelvollinen Viipu-

rissa, mikäli ei olisi tehty sellaista päätöstä, että sodan

takia kotiseudultaan lähtemään joutuvia ei veroteta en-
sinkään.

Kuka liencekin ollut siihen aikaan kunnan puolesta
selityksen antaja tällaisissa asioissa, joka tapauksessa

hän oli suorapuheinen ja vilpitön kotiseutuaatteen puo-
lesta puhuja. Lääninhallitukselle lähettämassään "seli-

tyksessä hän sanoi:

Tämä valituksen tekijä on maanviljelijän poika, jon-
ka isä omistaa (niin ja niin paljon) peltoja ja metsää
Somerolla, joten hän ei ole joutunut sodan takia la h t e-
maan kotiseudultaan, vaan sen takia on palannut ko-
timsa kuten roudan kotiinsa ajama porsas. Silrtoväen ve-
rovapaus ei siis koske häntä. Ei luulisi näin suuren talon

ainoan pojan valittavan Somerolle maksettavista ve-

reistään Siinakaan tapauksessa, että hän nauttisi mainitse-

mastaan syystä johtuen verovapautta. Sitäpaitsi, näin suu-
ren talon ainoan pojan ei kannata lähteä Viipuriin ja olla
siellä mokomissa sanoma lehtitouhuissa. sillä sellaiset ovat

hänelle vain harrastuksia. Hänen oikea kotinsa on kaiken

alkaa ollut Somerolla, asuipa hän missä tahansa ja olipa
hän hengilk kirjoitettu vaikkapa Viipurissa asti. Niin että
valitus on aiheeton, ja valittaja velvoitettakoon maksa-
maan Someron kunnalle sekä verot että tästä valltukses-

ta johtuvat kulut.

Jotenkin tähän tapaan tuossa "selityksessä" sanottiin,
vaikka edelläoleva muotoilu perustuukin vain muistiimme.

Ja kuinka totta siinä puhutuinkaan, sanokootpa vero-
tuslakicn ja parakraafien tuntijat mitä tahansa! Voitin
sen valituksen, sillä eiväthän viranomaiset ymmärrä tunne-
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Helena katseli hiukan haikeasti lahjakorin kiertämistä.

Olisi ollut niin hauskaa ottaa sieltä lahja ja kokea paketin
avaamisen tuottama soma jännitys. Jotenkin tuntui siltä,

että saaminen olisi sittenkin ollut hauskempaa kuin anta-

mlnen. Ja olisikohan heidän pienistä paketeistaan mitään
todellista iloa niille lapsille! Nehän olivat vain pikkujoulu-

lahjoja eivätkä mitään oikeita joulupaketteja. Jouluna pi-
ti Helenan mielestä saada monta isoa lahjaa, sitten vasta
joulu oli joulu.

Kun kerhoilta jo oli päättynyt, tulivat muutamat ty-
töt vielä kerhonjohtajan luo. Heillä oli kullakin isompi
paketti, joka ei ollut mahtunut pieneen lahjakoriin. Tyt-
töjcn äiditkin olivat näet tahtoneet olla osallisina joulu-
ilon valmistamisessa. Kaarinan äiti lähetti omenoita. Pir-

kon äiti joulupiparkakkuja, Seija toi rusinoita ja riisiryy-
nejä ja Maija vaatepaketin. Yhdessä todettiin, että joulu-
paketista paisui suurempi kuin oli osattu kuvitellakaan.

Iloinen jännitys paistoi tyttöjen silmistä. Kukin muistut-
teli oman pienen pakettinsa sisältöä ja tuumi, mitä lahjan-
saaja siitä sanoisi. Täytyi vielä oikein silitellä joulupape-
rin koreankirJavaa pintaa ]'a ajatuksissaan katsella sitä väri-
liitulaatikkoa, vihkoa, muistoalbumia, nukkea tai kiiltoku-

va-arklcia, joka sinne sisälle oli huolellisesti kääritty.
Joulun vätipäivinä tuli jokaiselle tytölle kutsu saapua

kcrhonjohtajan kotiin eräänä iltana. Mitähän varten? Ei-

hän heidän ollut määrä kokoontua kerhoon ennenkuin

vasta uuden vuoden puolella.
Kerhonjohtaja oli ovella vastassa ja oli niin mcrkilli-

sen iloisen näköinen. Olikohan hänellä jokin hauska sa-
laisuus?

Kun oli juotu mehua ja laulettu Joululauluja, kerhon-
johtaja otti laatikostaan esille kirjeen. Mikä kumman klr-
je se mahtoi olla? Uteliaisuus valtasi tyttöjen mielet, ja
puheensorina vaimeni heti paikalla.

- Kutsuin teidät tänne kertoakseni teille jotakin oi-

kein iloista ja hauskaa, hän sanoi vetäen kirjeen kuoresta.
Tämä kirje on sen perheen äidiltä, johon lähetimme jou-
hilloa.

Nyt tytöille valkeni. Kaiken kotoisen joulutouhun kes-
keliä he olivat jo ehtineet unohtaa koko pakettiasian.
Yhtenä rykelmänä he tungeksivat johtajansa ympärillä
uteliaina kuulemaan kirjeen sisältöä. KerhonjohtaJa luki:

Hyvät kerhotytöt!
Sydämellisct kiitoksemme siitä tervetulleesta paketista,

jonka saimme aivan yllättäen. Juuri vähän ennen olin sa-
nonut lapsille, että meille laitaakin nyt tulla köyhä joulu.
Olisittepa olleet näkemässä lasten riemua, kun avasimme
pakettia! Ne pienet paketit säästimme jouluaattoon, eikä
meille ilman niitä olisi joulupukkia tullutkaan . . .

Jumalan suurta siunausta teille kaikille, jotka olette
olleet tuottamassa jouluiloa tuntemattomille lahimmäisil-

lenne. Kiitos jokaiselle erikseen . . .

Kirjeen lukemisen jälkeen oli huoneessa pitkän aikaa
hiljaista. Sinä hetkenä jokainen tyttö tunsi sydämessään
todeksi Pyhän Kirjan sanat: "Autuaampi on antaa kuin
ottaa. " Oli sellainen suuri ja onnellinen tunne, aivankuin
itse olisi saanut suuren lahjan. Olikohan se sitä Jumalan
siunausta, jota kirjeessä oli heille toivotettu.

Helenan silmät loistivat kirkkaimmin. Nyt hänkin tie-
si, että oli sittenkin hauskempi antaa kuin saada lahjoja.

Tällaista iloa hän ei ollut koskaan kokenut mistään saa-

mastaan joululahjasta. Ja Helena oli oppinut senkin, ettei
lahjan aina tarvitse olla iso ja kallis, pienelläkin lahjalla
voidaan tuottaa toiselle suuri ilo.

Lopuksi kerhonjohtaja puhui taivaan Isän antamasta
suuresta joululahjasta, Jeesuksesta, ja he lauloivat yh-

dessä kuusen ympärillä:

Kiitos Sulle, Jeesuksemme,

kallis Vapahtajamme,

kun Sä tulit vieraaksemme,

paras joululahjamme.
Jeesukselta, parhaalla jouilulahjalta, tuli antamisen ha-

lu ja antamisen ilo ja kaikki . . .

Kirsti Inkinen.

Judisraivaaja

n KOLJO
en Ko- das) ]'a kaksi nuorta poikaa (joista vanhempi nyt 22-vuo-

'. XI so- tias. ) Varoja hänellä ei ollut ollut muuta kuin mitä talo
; Ruot- oli tuottanut. Koska hänen lisäksi todistettiin olevan rai-

9 myön- tis ja kunnollinen mies, valiokunta katsoi hänen ansain-
Suomen neen saada poikkeuksellisen suuren palkinnon. Valiokunta
:itsi sa- päätti esittää Seuralle, että hänelle myönnettäisiin joko
tti Kai- 35 luodin kullattu hopeapikari yksinään taikka pienempi

pikari ja napinrclässä kannettava Seuran mitali.
Talousseuran päätökseksi tuli 9. 11. 1805 Seuran ho-

'luvalio- peamitalin myöntäminen Matti Koljolle ilman mitään pi-
ma seu- karia, joka Seura mielestä olisi vain alentanut mitalin ar-
ija Ha- voa.
.seuralle Mitä muuta Matti Keijosta tiedetään? Hän oli syn-

jan Syl- tynyt Huhtaan Kopin isäntäväen Jaakko Simonpojan ja
.nä suo- Maija Antintyttären poikana Humppilassa 6. 4. 1755. Ko-
sa mu- toaan hän lähti 1780, mutta minne, sitä en ole saanut

ja pitä- selville. Kuten edellä jo on mainittu, Somerolle hän saa-
itä, että pui 1788, jolloin hänestä tuli Sylvänän YIi-Koljon isäntä.
ävi sel- Taloa ruvettiin kansan kesken pian kutsumaan Eedeniksi,
3. 1788 mikä nimi tuli myös kirkonkirjoihin, mutta ei henkikir-

on Kol- joihin. Tolsintonimen aiheena oli kaiketi uuden talonpai-
listajallc kan paratiisimaisuus. Myöhemmin tämä Eedeni on josta-
n 27. 3. kin käsittämättömästä syystä muuttunut Edeliksi, vaikkei
ieti sen ruotsin sanalla edel (= jalo) olekaan mitään tekemis-

. talolle ta heprealaisen nimen Eden kanssa,
ahtaasta Matti Jaakonpoika luovutti Yli-Koljon isännyyden po-
. amaalle jälleen Matille 1825 ja kuoli talon eläkevaarina 21. 6.
i karta- 1835.

aa myö- Matti Koljo oli kaksi kertaa naimisissa. Ensimmäisen
insa jäi- kerran hänet vihittiin Tammelassa 25. 9. 1778 Haudan-
pystyttä- korvan Mikkolan tyttären Priitta Mikontyttaren kanssa ja
t. Talon toisen kerran Somerolla 6. 10. 1791 Rautclan Heikkilän

ipanalaa tyttären Anna Erkintyttären kanssa. Priitta Mikontytär
; ja ojlt- oli syntynyt Tammelassa 6. 3. 1754 ja kuoli Somerolla
äsatonsa 13, 4. 1791. Anna Erkintytär ta^s oli syntynyt Somerolla
n oli is- 15. 6. 1764 ja kuoli Somerolla 3. 2. 1843. Eddiscstä avio-
?t uuden liitosta oli lapsia 8, jälkimäiscstä 10. Matti Jaakonpoika
ennuttua oli siis yhtä ahkera koti- kuin peltotöissäkin.
lon van- Somerolla on vuosisatojen mittaan tietysti ollut tuhan-

. ille, jot- siä uudisraivaajia, mutta Matti Koljo ja alussa mainittu
ja tien- Antti Soling ovat siinä suhteessa erikoisasemassa, että

konpoika heidän saavutuksensa huomattiin valtakunnan isoistenkin
76-vuo- piirissä.

n



kin osataksecn Ja toisillekin oppaaksi, Syntyi pieni met-
sapolku, se muodostui hitaasti ajotieksi ja vähitellen
maantieksi. Kun sitten oli oikein paljon ennättänyt virra-
ta vettä Paimionjoessa, entinen polku muuttui auto- ja
asvalttitieksi.

Jos kieli voisi kertoa. . . " Paimionjoki, kuinka pal-
jon sillä olisikaan kerrottavaa. Se kertoisi, kuinka

ihmiset vähitellen rakensivat kylänsä sen hiljaisil-
le rannoille, toivat elämää ja ihmisääniä luonnonäänien
joukkoon. Joki opasti Turkuun markkinamatkoil-
le ja synnytti maantien - härkätieii - pitäjän elinher-
moksi suuren liikemaailman yhteyteen.

Someron historia on vanha, se on työn ja uuras-
tuksen historia, hiljaa ja tasaisesti virtaava kuin Paimion-
joki ilman suuria eleitä. Vain pellot laajenivat vuosi vuo-
delta, korpi väistyi ja halla väheni. Siksi kantasomerolai-
sen juuret ovat syvällä maankamarassa. Someron maise-

mien kauneuskin on syvällä, eikä sitä vieras heti huomaa.
Järvimaiseman kauneus humahtaa eteen kuin näky, mut-
ta jokimaiseman kauneus avautuu hitaasti kuin verhon

takaa. Hiljaa ja vaatimattomana virtaa joki, pellot ja
metsät viherjöivät sen rannoilla kuin hiljainen, lempeä,
viisas hymy.

Me muualta tulleet harvoin tulemme ajatelleeksi sitä
historiallista pohjaa, jolle olemme uuden kotimme ra-

kcntpnect. Kaksi vuosikymmentä on lyhyt aika oppia
ymn^ärtämään vuosituhantista työtä. Siksi meidän juu-
remmc eivät ole vielä Someron mullassa lähestulkoon-

kaan niin syvällä kuin sen kanta-asukkaiden. Mehän tu-

limme tänne kuin valmiiseen ruokapöytään. Pellot oli-
vat jo olemassa, ja vaikka niitä usein saatimkin vähän, oli
koneellinen aika jo apunamme pellon raivauksessa. Ei
tarvinnut kirveen ja kuokan avulla alottaa kuin joskiis
kauan, kauan sitten joku uutisasukas täällä on tehnyt.

Me kaipaamme edelleenkin rakasta Karjalaamme, sen
järviä ja maisemia, sen erikoislaatuista clämanrytmlä.
Mutta mc alamme toisaalta kiintyä Someroon ja tuntea
sen omaksemme. Sen hiljainen kauneus puhuu sydämel-
lemme, sen pellot kertovat kymmenien sukupolvien työstä,
sukupolvien, joita emme tunteneet, mutta jotka ovat nyt
antaneet meillekin kappaleen omasta perintömaastansa.
Me olemme paljosta kiitollisia somerolaisille, mutta em-
me enää kuin käymävieraat, vaan niinkuin kotiväki, joka
tahtoo antaa vastalahjaksi oman henkisen sekä aineellisen

työnsä tämän yhteisen kotipitäjämmc hyväksi ja hyödyk-
si. Kun meille taas syttyvät yhteiset jouluvalot: kirkossa,
kouluissa ja yksityisissä kodeissa, niin ci meitä enää vie-
raus häirinne, vaan "haastellaa siit taas ku tavataa". rau-

hän, rakkauden ja hyväntahdon suuren juhlan merkeissä
ja hengessä, muistaen että suuri Jumala on kaikkiviisaudes-
saan määrännyt saman pitäjän rajojen sisälle kaksi eri

heimoa, samoina suomalaisina, yhteisen kansamme
suuren perheen jäseninä.

Hyvää joulua kaikille somcrolalsille!
Elsa Pukonen

ytöt olivat tulleet kerhoonsa viettämään rattoisaa ilta-
hetkeä pimeänä joulukuisena iltana. Ulkona satoi ja myrsky-
si, mutta sisällä pienessä huoneessa oli lämmintä ja valoisaa.
Tyttöjen sinisissä, harmaissa ja ruskeissa silmissä tuikki jo
malttamaton joulun odotus. Pöydälle oli sytytetty yksi

kynttilä. Sekin puolestaan kertoi lähestyvästä joulusta.
Juuri askonhan oli ollut ensimmäinen adventti.

Kerhon johtaja hymyili ja katsoi pöydän ympärillä is-
tuvlin tyttöihin salaperäisen näköisenä.

Minulla olisi teille eräs ehdotus. Saammcpa nähdä,
mitä siitä sanotte.

Toista tusinaa uteliaita silmäpareja kääntyi jännitty-
neinä ja odottavina kerhonjohtajaan.

Mitä) mitä? Kerro, kerro! huudeltiin miltei kuo-

rossa, ja joukon nuorin, punaposkinen pikku-Pirkko, hivut-

tautui aivan kerhonjohtajan viereen paremmin kuullak-
seen.

- Tehän olette kaikki kovasti pitäneet niistä lahjail-
loista , joita olemme kerhossa aina joulun alla järjestä-
neet. Eikö niin? kysyi kerhonjohtaja.

Hyväksymisen hiimaus kulki tyttöJoukossa, ja Seija toi
julki kaikkien yhteisen mielipiteen innostuneessa puheen-

vuorossa:

- Se on niin kauhean jännää, kun ei yhtään etukäteen
tiedä, millaisen lahjan saa ja keneltä saa.

- Nyt ajattelin, että hankkisimme tänä jouluna vie-
la enemmän iloa ja jännitystä, jatkoi kcrhonjohtaja. Olet-
tehän varmaan kuulleet Vapahtajan sanan: Autuaampi
on antaa kuin ottaa. Kerhon joulussa kyllä annamme
lahjoja, mutta annamme ne vastalahJan toivossa. Mitähän,
jos tänä vuonna päättäisimmekin antaa niin, ettemme ol-

lenkaan toivo vastalahjaa.
Kerhonjohtaja vaikeni hetkeksi, ja tytöt katsoivat hä-

ncen kysyvän näköisinä. Mitähän hänellä mahtoi olla

mielessä?

- Niin, tytöt, tiedän sellaisen perheen, jossa on viisi
pientä lasta, mutta eipä heille taida olla juuri jouluiloa
odotettavissa. Perheen isä on pitkän alkaa sairastanut ja
joutunut olemaan poissa työstä, eikä äiti ole voinut las-

ten tähden lähteä ansaitsemaan. Ymmärrätte varmaan,

että heidän on hyvin vaikea tulla toimeen, eivätkä van-

hemmat parhaalla tahdollakaan pysty hankkimaan lap-
sille edes pieniä joululahjoja. Entäpä jos me kokoalsim-
mc kerhossa eräänlaisen lahjakolehdin. Kukin toisi ensi
kerralla kerhoon lahjan, mutta lahjoja ei jaettaisi, vaan
ne koottaisiin yhteen isommaksi paketiksi ja lähetettäisiin
jouluiloksi tuon puutteessa olevan perheen lapsille.

Tyttöjen posket jo punoittivat innostuksesta.
Niin tehdään, niin tehdään! kuului huudahduksia

tyttö j aukosta.

Seuraavalla kerralla vietettiin kerhossa adventin iltaa.

Kynttilät loistivat, ja kuusen korut kimaltelivat, laulettiin,
leikittiin ja lausuttiin. Loppulaulun aikana Maija lähti
liikkeelle sievä kori käsivarrellaan, ja jokainen kcrholainen
sujautti koriin lloisenvärisccn joulupaperiin käärityn pik-
kupaketin.
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HYVÄÄ JOULUA

asiakkailleen toivottaa

Kenkäkuuppca

A. Sulkinojca
puh. 45 007

HYVÄÄ JOULUA

i°

ONNELLISTA UUTTA VUOTTA

toivottaa

Vanhalan

Kotileipomo

HYVÄÄ JOULUA ja

ONNEKASTA UUTTA VUOTTA

toivot+aa

Kello- ja
Kihla-Aitta

K. Nyström, puh. 45 358

HYVÄÄ JOULUA ja

ONNEKASTA UUTTA VUOTTA

toivottaa asTakkailleen

EILA SAARINEN

Kenkä-ja
Sukkcabuuri

puh. 45 463

MUOVI-
» TALOVSTABVIKKEET
. SCOJA-ASUT
. MEVYT - KALVOT
. LETKUT - PUTKET

LELUT

Someron

Muovi-Turvike
Somero, puh. 45 244

Sepän Paperi ja
Kemikulikauppu

PUH. 45 290

^? Suurin leluvalikoima ja
monipuoHsin. kemikaalia San
liike paikkakunnalla.

RAUHAISAA JOULUA

HYVÄÄ JOULUA

|a

ONNEKASTA UUTTA VUOTTA

U. Petrell
puh. 45 063

.. _ . « ._. .

Käsityö ju
Paperi

Liisa Ylitalo,

puh. 45212

Erikoisalana kotikudonnaiset, villa-

langat, käsityätarvikkeet, paperi ja
lelut.



NURMI

[Q seka+avaralHke

45 174.

TILAN

ORJÄÄMO
. 45 407

a ufoa la n korjaus- ja
laustöita.

IKAUPPA
.TOMÄKI

. 45 075

Itta ut u u

paikkakunnalla

(ON VÄRI

'APETTJ

. 45 140

ngit joka tilaisuuteen
osta tai tilaustyönä

a Asusteliihe

sTauren

. 45410

värivalikoima käsityö-
ankoja, ryijymattoja,
tekstiilitavaraa.

*fiLVELU OY
. 45 320

Joulunvieton

vaiheita

Kristillisistä juhlistamme on joulu arvostetuin. Tuskin
on sitä elämän alaa, johon ei joulu jollakin tavalla pai-
naisi leimaansa. Joulua odotetaan kaikkialla. Valtavat ovat

joulunvicton valmistelut. Ei suotta sanota "joulu juhlista
jaloin.

Näin ei kuitenkaan aina ole ollut. Kun kirjoituksemme
on Somero-Seuran joulujulkaisussa ja mainittu seura vaa-
lii vanhaa ja historiallista, niin mainitsemme jotakin his-
toriallista joulusta.

Vanhankirkon aikana ci yleensä kiinnitetty huomiota
kristittyjen syntymäpäiviin. Syntyminen merkitsi heille as-
tumista tämän maisen elämän piiriin, sen ahdistukseen ja
murheeseen. Sitä vastoin kuolinpaivä merkitsi heille pää-
syä korkeampaan elämään. Esimerkiksi aleksandrialainen
kirkkoisä Origcnes suorastaan vastusti pyhien ja marttyy-
rien syntymäpäivien viettämistä. Hän mainitsee, että vain

jumalattomat, kuten faarao ja Herodes, viettävät synty-
mäpäiviään ilojuhlina.

Jeesuksen syntymisen alkaa ei kukaan ole varmuudella
tietänyt. Nykyään tiede arvelee, että Jeesuksen syntyminen
olisi ollut jo 5 vuotta aikaisemmin, kuin ajanlaskumme
sen määrittelee. Toisen vuosisadan lopulla alettiin juhlia
tammikuun 6 päivää ns. cpif ääniä juhlaa Jeesuksen julki-
sen esiintymisen ja kasteen muistona. Jonkin ajan kulut-

tua alettiin samana päivänä viettää Hänen syntymänsä

muistoa. Eräät tutkijat kertovat roomalaisessa asiakirjassa

v: Itä 336 olevan todisteita joulunvietosta. Kirkkoisä Amb-
rosius mainitsee, että Rooman paavi Liberius vielä vuon-
na 353 vietti Jeesuksen syntymän muistoa tammikuun 6
päivänä. Edelleen hän mainitsee, että sama paavi jo seu-

raavana vuonna, siis 354, sääsi että Jeesuksen syntymää on

vietettävä joulukuun 25 päivänä. Useat tutkijat arvelevat

tämän muutoksen johtuvan siitä, että pakanallinen ns.
auringonpalvonta saatiin kristilliseksi. Talvipäivänseisauk-
scnpäivää, joulukuun 25: ta juhlittiin voittamattoman

auringonjumalan syntymäpäivänä. Kirkkoisien esityksissä
muodostui maisen valon palaaminen maailmaan sytty-

neen hengen valon symboliksi. Luonnollisen auringon tilal-
le pantiin vanhurskauden aurinko.

aastellaaha nyt...

Suureen osaan kristikuntaa levisi tapa viettää Jce-
suksen syntymän muistoa 25. joulukuuta. Konstantinopolis-

sa vietettiin tätä päivää ensi kerran vuonna 379 ja Antio-
klassa vuonna 380. Konstantinopolin piispa, kirkkoisä
Krysostomus iloitsi siitä, että tätä juhlaa vietettiin min
innokkaasti. Krysostomuksen vuonna 388 pitämä joulusaar-
na lienee vanhin säilynyt joutusaarna. Hän huomauttaa,
että muut juhlat saavat alkunsa tästä juhlasta. "Jollei
Kristus olisi syntynyt, ei Hän olisi voinut tulla kastetuk-

si, ei ristiinnaulituksi eikä iähettää Pyhää Henkeä."

Edelleen joulujuhlan vietto leviää. Egyptissä säädet-
tiin joulunvictto vasta vuonna 432. On ihmeellistä, että

Palestiinassa joulunvietto säilyi tammikuun 6 päivänä
aina kuudenteen vi::osisataan saakka. Ensimmäinen Jeru-
salemissa pidetty joulusaarna on peräisin vuodelta 634.
Germaaneillc ja pohjoismaisille kansoille levisi joulunviet-
to evankeliumin leviämisen yhteydessä. Varsinkin protes-
tanttisissa maissa on joulu enemmän kuin mikään muu

juhla sulautunut kansojen elämään ja tapoihin.
Ihaillen saamme muistella omankin maamme joulun-

viettoja. Ajatelkaamme esim. joulukirkkojamme. Eivät
pitkät, lumiset matkat eivätkä huonot kulkuneuvot estä-

neet ihmisiä suurin joukoin saapumasta kylmiin, mutta
runsaasti kynttilöin valaistulhin joulukirkkoihin. Samoin
kodeissa monin juhlallisuuksin ja kisailuin vietetyt joulut
eivät voi unhoon jäädä.

Tärkeintä on kuitenkin tänäkin jouluna muistaa, että
vietämme oman Vapahtajamme syntymisen muistoa. Em-
me vietä vain Seimcnlapscn muistoa, vaan ristillä meidän

syntiemmc tähden kuolleen ja voitollisena ylösnousseen ja
kirkkauteen astuneen Vapahtajamme juhlaa.

Taivaan Isä runsaasti siunatkoon edessäolevan suuren

joulujuhlamme.

Sulo Tasanko

itä vuotta kun me ra-

lopullisesti jättämään
ie, ja jouduimme olo-
paikkaa ja kotiseutua
ta. Emme me, maan
aneet Somerosta enem-
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alansijan ja leipäpuun.

satuttu", sanottiin ennen

kin tavattiin. Niin alkoi

myöskin teidän ja meidän "haastelemlsemme Somerol-
la ja on jatkunut jo parikymmentä vuotta ja toivottavasti
jatkuu edelleenkin. Alussa tosin mielet kuohahtelivat jos-
kus puolin ja toisin: syytettiin, moitittiin, epäiltiin, lienee
joskus riideltykin. Teitä harmittivat vieraat tunkeilijat,
jotka monella tavalla muuttivat entistä rauhallista ja
totunnaista elämäänne. Ja meidän ajatuksemme olivat
kuin pyörremyrskyssä. Olimme tyhjän päällä, kaikki oli
mennyt ja uutta olisi pitänyt aloittaa. Oliko ihme, jos
ilme kiristyi ja kipakka sana tuli siihenkin, mihin sitä ei
olisi tarvinnut tuliakaan.

Mutta kun melkein kaksi vuosikymmentä olemme jo
täällä "haastelleet", niin puolin kuin toisin olemme vähi-
telien löytäneet kaiken pintakuohun alta itse ihmisen .
Mitä syvemmälle olemme päässeet, sitä enemmän olem-
me hämmästyen huomanneet olevammc pohjaltamme
"samoja pulliaisia" erilaisesta luontecnlaadustamme, ta-
voistamme ja tottumuksista m me huolimatta. Niin olemme
voineet hyväksyä toinen toisemme. Te olette huoman-
neet, etteivät nuo muualta tulleet, nauravat, laulavat ja

jatkuvasti toinen toistensa luona vieraisilla juoksevat ih-
miset sentään pohjaltaan ole niin kevytmielislä kuin
pinnalta näytti. Ja me olemme huomanneet, että uuden
kotipaikkamme ihmiset harvasanaisuudestaan ja sulkeu-
tuneisuudestaan huolimatta ovat rehteja ja luotettavia

ihmisiä, joiden sydämessä, on lämpöä ja lähimmäisen-
rakkautta enemmän kuin alussa osasimme aavistaakaan.

Niin te olette sydämissänne hyväksyneet meidät so-
merolaisiksi, yhteiseen pitäjäperheeseen kuuluviksi. Ja me
myöskin aloimme vähitellen tuntea olevamme somerolai-
siä, olihan meille ja pitäjän kanta-asukkaille täällä kaikki
käynyt yhteiseksi: Asioimme samoissa liikkeissä, samoissa
virastoissa, kävimme samoissa juhlissa ja kokouksissa, sa-
maan meijeriin toimme karjantuotteemme, saman kirkon
kellot kutsuivat meitä jumalanpalveluksiin, samaan py-
haan puistoon laskimme vainajamme ikuiseen lepoon. Sa-
ma maa antaa leivän meille niinkuin teillekin. Meistä on

tullut somerolaisia, me tunnemme Someron jo omak-

semmc.

Jos kävelee Hämeen härkatietä tai katselee hitaasti
Ja tasaisesti virtaavaa Paimionjokea, alkaa Someron his-
toria elää. Tulevat mieheen Linnan sanat "Pohjantähdes-
sä": "Ensin oli suo ja sitten oli Jussi . Ensin oli Pai-
mionjoki - kuinka kauan lienee ollutkaan - sitten joku
metsämies tai kalastaja kulki jokivartta ylöspäin asutuilta
Turun seuduilta asumattomille joen latvapuolillc. Joki oli
kuin maantie, joka ei pettänyt ja eksyttänyt. Jossakin se
teki mutkan kuin leikillä piiloutuakseen, mutta vilkutti
sitten jo edessäpäin silmää: täällä ollaan! Kulkija oikai-
si mutkan suoraksi, veisti pilkut ja rastit puihin, toistc-
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Kaarina P o 11 a rl

Elsa P u k on en

Kirsti l n k i n en

Suoma Vi l kk i

Ester Ahokainen

Aulis O j a

An t i p a s

Valo Salkku

Harttu

Leo Suvenmaa

Jalmari Maanii 11 y

Alarik Lehtonen

Ester Ahokainen

Mauno Alanne

Ester Ahokainen

Kirsti In k i n e n

Kaarlo Meri m a a

Somero- lehti 1925

Jaakko Sivula

Tapani Valtonen

Pilke

Pertti Viitanen

Tapio Ho r i l a

Unto Ko iva a ra

valokuvaaja

olavi virtanen
somero

kuvauksia joulunakin
uusi suurkopiokone

HYVÄÄ JOULUA

asiakkailleen toivottaa

lasten Asuste

HYVÄÄ JOULUA TOIVOTTAA

Kukkukeskus

puh. 45 385 ja 45 293

HYVÄÄ JOULUA JA ONNELLISTA

UUTTA VUOTTA

Torkkola Oy

HYVÄÄ JOULUA JA ONNELLISTA

UUTTA VUOTTA TOIVOTTAA

Aarno laine
Puh. 43 350

Someron Saha Oy
PUH. 45 029

Someron Kävi

PUH. 45 489

HYVÄÄ JOULUA

asiakkailleen toivottaa

Somerpalu

Someron
Kuljetus Oy

PUH. 45 047

Suoritamme kaikenlaisia kuljetuksia
ja kuormauksia

T:mi J. M. TUOMINEN

PUH. 45182

Polkupyöriä, mopedeja
moottorisahoja, ompelukoneita

SEKATAVARÄKAUPPA
O. LEHTI

HÄNTÄLÄ - PUH. 43 676

HYVÄÄ JOULUA

asiakkailleen toivottaa

KOTIKAMPAAMO
LILJA LAAKSO

PUH. 45 487



Toivotuimmut

JOUI. U-
lahjat

Onnistuneimmut

ostokset!

somEBon
osuysHtturpn

SOMEROLABNEN
Someron ja Somerniemen paikallislehti

- seuraa tarkasti kotiseutumme tapahtumia
- tehokkain ilmoitusvaline paikkakunnallamme

Vsk. 3 mk. Puh. 45 500

SOMER-VAATE
OY

Puh. 45088

40 vuoffa

kotiseudullisena

puifcajlisjulfcuisunu

Somero-Iehfi

S8i^

MYYMÄLÄ puh. 45 312
. Varaosia ]a tarvikkeita
. Autoja, traktoreita, maatal.koneita

KONETEHDAS puh. 45 172
VALMISTAA JA MYY:

. EK-SA soran-suolan levittäpä

. Traktorin varmuushyttejä

. Stevns- myllyjä jne.

Puinotyönne

edullisesti

Somerpuino

«Lähde lauluinaan,
on laulun aika!«

Someron

luulumiehet

TOIMITTAJA

KUVITUS

ILMOITUKSET

Unto Ko iva a ra

Sakari Mä k i p u ro

Helvi Nurmi

Julkaisija

Somero-Seuru



HER
PÄÄN

N UTTAA

Ei pienenkään jutun kertominen niin helppoa ole. On
monenlaisia vaikeuksia. On alkuvaikeudet, keskivaikeudet

ja loppuvaikeudet. Keski- ja loppuvaikeudet jokainen ym-
märtää, mutta alkuvaikeudet, ne vasta vaikeuksia ovat.

Juuri niitten takia meiltä sentään riittää paperia vientiin-
kin. Moni kirjalija jää "syntymättä" pelkästään alkuvai-
keuksien takia.

Alkuvaikeudet ovat kyllä teknillisen kehityksen ansios-
ta huomattavasti vähentyneet. Nyt voi kirjoittaa, vaikka
ei osaisikaan kirjoittaa. Ovathan monet lääkäritkin klr-

joittaneet kirjoja. Jopa yksi Beatleskin.

Ennen saattoi käydä niin, että kun henki tuli päälle,
ei kynää löytynytkään. Ja kun vihdoin löytyi, oli ehtinyt
unohtaa, mistä piti kirjoittaa. Niin siinä sitten istui ky-
nää pyöritellen, eikä paperille ilmestynyt muuta kuin eri-

laisia kuvioita, jotka psykologille olisivat paljastaneet va-
kavanlaatuisen turhauman.

Tuollaista alkuvaikeutta ei enää ole. Kirjoitusko-
nehän on niin suuri, että sen löytää melko helposti.

Silti eivät alkuvaikeudet ole suinkaan kokonaan loppu-
neet. Nytkin, kun pitäisi ruveta juttuansa kertomaan, olen
aivan samanlaisissa valkeuksissa kuin perhe, johon on yh-
ta odotettu ja yllättäen tuleekin neloset. Minun pitäisi ker-
toa, mikäli alkuvaikeuksista pääsen, pikku juttu eräästä
vanhasta avioparista. Avioparille pitäisi keksiä nimet.
Tarkkaavainen lukija kysynee, onko kaksi ylitä kuin neljä.

On hyvinkin tässä tapauksessa. Olettaa sopii, että yh-
deksässä kuukaudessa tulossa olevalle vauvalle on keksitty
nimet molempien mahdollisten tapausten varalle. Kun sit-

tcn tulla tupsahtaa neloset, on ankarana urakkana keksiä
pari nimeä lisää, (kolmekm, jos kaikki tulokkaat ovat sa-
manmerkkisiä) eikä siihen ole yhdeksää kuukautta kaytet-
tavissa. Niinkuin ei tähänkään.

Mitkä nimet vanhalle avioparille?
Jostakin tulee mieleen nimet Aabraham ja Saara. Ei,

ei käy. Joku on käyttänyt niitä nimiä jo aikaisemmin. Si-
täpaitsi Aabrahamista voi kirjapainossa tulla Aukusti, ja
siitä Aukusti ja Saara eivät ehkä pitäisi.

Nimikysymys on ratkaistava, että päästään niihin kes-
klvaikeuksiin. Olkoot vaikkapa Hulda ja Herpcrtti, ja
samaan sysyyn joulurauhan nimessä kiiruhdan pyytämään
anteeksi kaikilta Hulda ja Herpertti -aviopareilta.

Hulda ja Herpertti istuivat visiitillä kahvipoydan ää-

Kuuteen kuppiin kaadettiin kahvia.

Kolmeen kuppiin lorautettiin kermaa.
Kahteen kuppiin kylvettiin hienoasokeria.
Kahteen kuppiin upotettiin palasokeria.
Kun sakariinia ei ollut tarjolla, voimme laskea, että

kolmeen kuppiin ei pantu kermaa eikä sokeria.
Erot huomattiin ja otettiin pohdittavaksi. Mikä on tä-

man päivän totuus kahvista ja sen lisäaineista? Muodos-
tuuko kahviin edelleenkin sinihappoa, kun siihen lisää ker-
maa? Jne, jne.

Seuraavaksi käsiteltiin tee. Mikä on tämän päivän to-
tuus teestä? Onko se pienempi vai suurempi paha kuin
kahvi? Onko englantilaisten teenjuonti ollut syynä heidän
siirtomaavaltansa iuhistumiseen? Jne, jne.

Jo klo 22 Hulda ja Herpertti olivat sängyissään, jotka
tiianahtaudcn takia ovat aivan vierekkäin. Tapansa mu-
kaan he luki vat muutaman sivun sopivasti nukuttavaa
tekstiä ja sitten nukkuivat kiltisti. Eivät edes toistensa

kuorsausta kuulleet.

Mutta kuitenkin, jotakin oli yön aikana tapahtunut.
Huldan mielessä oli kypsynyt vakaa päätös:

- Kyll se on simmonen asja, ett kaffcnkeitto lope-
tettaan meijan huushollis tykkänäs. Kun mää meinaan,

ettei sitä tiärä, vaikka viäl joku kaunis aamu kualleena
herräis sen liämen tähren, sanoi Huida.

- Niin ain, mutta kuijas sit . . ? kysyi Herpprtti.

- Pannaan keittäin teetä, sanoi Hulda.

Oli sunnuntaiaamu ja kello kahdeksan maissa. Hulda
valmisti teen, ja hyväähän se olikin Vanhalan pieksun-

pohjien kanssa. Herpertti tutki lehdestä Kongon, Kypron
ja Kansalaisopiston tilannetta, ja Hulda teki aamusiivo-

jaan.
Kello tuli 9. 30.

- Hoh-holjaa, mikäs nyt niin herpaannuttaa, huokasi
Hulda. Tairan panna vähän pi tkäkscin,

Sanoi, teki ja nukahti.

Kello 11 Hulda heräsi, suuntasi kulkunsa suorinta tie-

ta keittiöön ja pani kahvipannun liedelle. Hän oli aamu-
päiväunen aikana tarkistanut kantansa,

Eihän sitä laitain herräkkä ilman kaffee, sanoi

Hulda.
Hulda knows best.

Harttu
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Somero-Seura 1953-63

TALOMUSEO

Somero-Seura perustettiin syksyllä 1953. Sen suunni-
telmiin kuului alusta pitäen museohanke. Someron seura-
kunnan luovuttamalle tontille, joka sijaitsee liikekeskuk-
sessa edustavalla paikalla, pystytettiin v. 1955 Someron

Terttilän kylästä tuotu entisen Riutan torpan päärakennus.
Seuraavana kesänä siirrettiin tontille kaikkiaan kuusi ra-

kennusta: Tammelan Kallion kylän Haiposta talli, lato,
härkäpihatto ja lätti, Kuusjoen Yli-Harmilta luhti ja
Someron Olliian kylän Heikkilästä aitta. Elokuussa 1956

saatettiinkin jo viettää museon vihkiäisiä Forssassa pidet-
tyjen valtakunnallisten museopäivlen yhteydessä. V. 1957
pystytettiin alueelle Someron Kerkolan kylän Lintulasta
tuotu savusauna ja lisäksi pihaltorakennus, jonka karja-
suoja oli myös Kerkolan Lintulasta ja rehusuoja Lahden-
kylän Rekilästä. 1958 siirrettiin museoon riihi Somemie-

men Härjänojan Sirrolta ja 1961 paja Someron Talvisil-
Iän Uuclestatalosta. Kesäkuussa 1963 rakennettiin museon

piliaan puuvaja Someron Rauteian Tuomistojalta tuodus-
ta pyöreähirsisestä ladosta, koska soveltuvaa vanhanmal-

lista liiteriä ei lähiseudulta enää löytynyt. Tällä kertaa on
tontilla siis kaikkiaan 12 rakennusta.

Museon sisustukseen käytetyt esineet on numeroitu ja
luetteloitu sekä metalli- ja puuesineet tarpeen mukaan
konservoitu. Vieraita varten ilmestyi v. 1959 kuvitettu
opaskirjanen Someron museo" ja v. 1963 julkaisu "So-
meron museon paja .

Museon suhteellisen nopean pystyttämisen on tehnyt
taloudellisesti mahdolliseksi Someron kunnan vuosittain

antamat raha-avustukset ja pitäjäläisten lahjoitukset. Al-
kuun päästiin siten, että talvella 1955 toimeenpantiin tu-
kinkeruutalkoot, jotka tuottivat 326.000 vmk. Myös mant-
taalikunta, monet yksityiset henkilöt ja keskustan liikkeet
ovat muistaneet Somero-Seuraa raha-, työ- tai tarvikelah-
joituksin. Rakennuksista on Heikkilän aitta ja Tuo-
mistojan lato saatu iahjoituksena, muut kohtuuhintaan,
museoesineet yleensä ilmaiseksi.

Museoalan asiantuntijat ovat olleet Someron museosta
kiinnostuneita, mitä osoittaa mm. se. että siellä v. 1960

vieraili Turussa kokoontunut Skandinaavinen Museoliitto

ja samana vuonna Helsingin yliopiston kansatieteellinen
seminaari seka v. 1961 Turun yliopiston kansatieteen lai-
tos.

LAINA/YVÄMAKASIMIT

Kunta on luovuttanut Somero-Seuralle molemmat

hautausmaan luona olevat vanhat lainajyvämakasiinit
menneisyyden muistoina säilytettäviksi, Näitä käytetään
sellaisten museoesineiden varastona, joita ei ole voitu
käyttää talomuseon sisustamiseen. Nämäkin esineet on pes-
ty, numeroitu ja luetteloitu sekä järjestetty niin, että niitä

voidaan esitellä myös vieraille. Kaikkiaan on Somero-
Seuralla kerättynä alun toistatuhatfca museoesinettä.

V. 1959 korjattiin makasiinien ulkolaudoitus ja maa-
Jättiin ulkoseinät ja katto.

KOTISEUDULLINEN VALOKUVA-ARKISTO

Valokuva-arkisto sisältää n. 750 kuvaa, jotka esittele-

vät entistä ja nykyistä Someroa. Alkukokoelma, n. 130
kuvaa, on saatu Ha m al as-Osakunnan kotiseuduntutkimus*

retkikunnalta, joka kesällä 1955 oli paikkakunnalla kol-
men viikon ajan Somero-Seuran kutsumana suorittaen
mm. pitäjänvalokuvausta. Arvokkaan lisän sai arkisto v.
1956, jolloin Somero-Seura yhdessä Somero- lehden kans-
sa järjesti kilpailun vanhojen valokuvien löytämiseksi. Kil-
paiiuun jätettiin n. 200 valokuvaa, joista toinen puoli
kelpuutettiin uudelleen valokuvattuna arkistoon. Samoin
Somero- lehden kanssa toimeenpantiin v. 1960 kotiseudul-
lincn valokuvauskilpailu, jossa oli kuusi sarjaa. Tästä ker-
tyi kuvia 140 kpl. V. 1961 saatiin Helena Mannilan van-
hojen valolcuvien kokoelmasta 30 kopiota. Muu osa arkis-
tosta on Somero-Seuran jäsenten yksityisen harrastuksen
tuotetta. Kuvat on liimattu samankokoisille kartongeille

ja varustettu asianmukaisin konekirjoitustekstein.

MUU KOTISEUDULLINEN TUTKIMUSTYÖ

Vuoden alussa 1958 päättyi paikannimien keruuklfpai-

lu, joka tuotti tulokseksi n. 2100 nimeä Somerolta ja So-
mcrniemeltä. Kokoelma on luovutettu Helsingin yliopiston
suomen kielen laitoksessa olevaan nimiarkistoon.

Vuoden 1959 tammikuussa päättyi vanhojen talojen
pohjakaaviokilpailu, joka on tuottanut seuran tähänasti-
sista kilpailuista parhaan sadon. Siihen osallistui n. 30
henkilöä, jotka lähettivät yhteensä 74 pohjakaaviota. Kil-
pailun suunnittelussa ja töiden arvostelussa antoi Kansal-

lismuseon kansatieteellinen osasto apua. Piirrokset on luo-

voitettu KansaUismuseon kokoelmiin.

Molempien kilpailujen järjestelyssä on Somero-lehti
ollut mukana mm. lahjoittamalla suurehkoja rahapatkin-
toja.

Useilta lähettäjiltä on saatu lehtitiedustelun tuloksena
paikallissävyistä kansanperinnettä, kuten sananparsia ja

arvoituksia, jotka on puhtaaksikirjoitettuna toimitettu Suo*
malaisen Kirjallisuuden Seuran kansanrunousarkistoon.

Someron murteen ja kansanperinteen tallentaminen

ääninauhalle alkoi jo keväällä 1953, jolloin Suomalaisen
Kirjallisuuden Seuran kansanrunousarkiston retkikunta
paikkakunnalle kutsuttuna haastatteli vanhuksia kolmen
päivän aikana.

Kesällä 1960 Helsingin yliopiston suomen kielen lai-
toksen nauhoitearkisto äanitti Someron murretta 31 tuntia

25 minuuttia.
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Somero-Seura maksoi nauhoitearkiston vaatiman

osuuden kustannuksista ja järjesti haastattelijoiden opas-
tukscn ja kuljetukset. Professori Pertti Virtaranta on usei-
ta kertoja käynyt pitäjässämme nauhoitusmatkoilla; vli-
meksi kesällä 1962 hänelle kertyi 4 t. someron- ja 1/a t.
vuoksenrannanmurtcista tekstiä. Kaikkiaan on yliopi ston

nauhoitearkistossa Someron murretta tällä kertaa (kesäk.
1963) talletettuna 37 t. 15 min., jolla määrällä pitäjämme
on arkiston luettelossa kahdeksannella tilalla koko maassa.

Tähän lukuun eivät sisälly edellä mainitut SKS: n kan-
sanrunousarkiston, eivät Somerniemen eivätkä Somerolla

suoritetut siirtolaismurteiden nauhoitteet.

Henkisen perinteen tallentamiseen liittyy myös kirjot-
tuskilpailu, joka yhteistyönä Somero- lehden kanssa jär-
jestettiin v. 1962 aiheena vanhanajan joulunvietto. Kil-
pailuun osallistui 23 kirjoittajaa.

Syksyllä 1962 kävi Kansallismuseosta filmausryhmä
kolmeen otteeseen ikuistamassa Kultelan kylässä savenva-
laja Kalle Männistön työskentelyä. Männistö on Kultc-
Iän 100- vuotlaan savenvalajanperinteen ainoa vielä työs-
kentelevä edustaja. Filmaus suoritettiin Somero-Seuran
pyynnöstä.

PITÄfÄNPÄIVÄT

Somero-Seura on kymmenvuotiscn toimintansa aikana

järjestänyt kuusi ulkoilmajuhlaa, nimittäin pitäjänpäivät
v. 1954, 1955, 1958, 1961 ja 1963 sekä museon vihkiäisct
1956. Juhlien ohjelma on ollut vahvasti kotiseudullinen,
joten niillä lienee ollut merkitystä kotiseututunteen levit-
tajlnä ja syvcntäjinä. Toisaalta ne ovat kuvastaneet sitä

harrastusta, jota pitäjälaisct ovat tunteneet Somcro-Scuran
työtä kohtaan, sillä yleisöä on kertynyt suhteellisen run-
säästi: 1000-1500 henkeä. Juhlien taloudellinen tuotto on
puolestaan helpottanut seuran varoja kysyvää toimintaa.

LUONNONSUOJELU

Somero-Seuran yhteydessä on alusta pitäen ollut luon-
nonsuojelutoimikunta, joka on pyrkinyt osaltaan tukemaan
sitä tutkimus- ja rauhoitustyötä, mitä Lounais-Hämcen

Luonnonsuojeluyhdistys on paikkakunnalla harjoittanut.

MATKAILUTOIMINTA

Somero-Seurah johtokunta on toiminut samalla kun-
nan matkailulautakuntana.

V. 1958 pystytettiin seuran toimesta teiden varsille
Kotiseutuliiton tunnuksin merkittyjä näköalavlittoja ja

Helsingin tien varteen leirintäalueen viitta.

Samana vuonna toimitettiin painosta kunnan kustan-
tamana kuvitettu ja kartalia varustettu pitäjänopas. Mat-
kailijoita silmällä pitäen on valmistettu myös kotiseutu-
aiheista auto- ja polkupyöräviirejä sekä hihamerlckejä.

Talomusco on alusta alkaen osoittautunut suhteelli-

sen suosituksi matkailukohteeksi, silla kävijöiden luku on
vaihdellut vuosittain 600-1000 henkeen, joiden joukossa

on ollut runsaasti ulkopitajäläisiä ja ulkomaalaisia.

Sanomalehdet ovat Julkaisseet museosta lukuisia artlk-
keleita.

V. 1963 kiinnitettiin Someron pääteiden varteen bussi-

pysäkkipylväisiin 62 paikannimikilpeä, mitä varten edelli-
senä kesänä oli suoritettu paikannimitutkimus.

Samana vuonna pystytettin Hameen Härkätien varteen
seitsemän muistokiveä sellaisten kartanoiden ja talojen

kohdalle, jotka ovat olleet Ruotsin ja Venäjän vallan ai-
kaisten hallitsijoiden tai muiden merkkihenldlöiden vie-
railupaikkoina tai muuten liittyvät maamme senaikaiseen
historiaan,

Matkailunähtävyylcsistä ja menneisyyden muistoista
puheen ollen sopinee mainita taiteilija Albin Kaasisen
Someron kirkkoon valmistama veistos, joka esittää seu-

rakunnan keskiaikaisen kirkon suojeluspyhimystä arkkien-
keli Miikaelia. Teos paljastettiin nykyisen kirkon 100-
vuotlsjuhlan yhteydessä v. 1959. Veistoksen kustansi So-
mero-Seura yhdessä Someron seurakunnan kanssa. Seuran
osuus kertyi keskustan liikkeiden ja Someron manttaali-

kunnan lahjoituksista. Mainittakoon, että Miikaelia kos-
kevasta perimätiedosta ei ollut kirjallisissa lähteissä mi-
tään mainintaa, ennen kuin asia Somero-Seuran piirissä
selvitettiin.

Teille
. ^^7-t-rt/-

parhaat kiitoksemme tuestanne, joka on tehnyt mahdolliseksi

tämän lehden julkaisemisen.

.l

&/^c« H-C^U^. Somero - S e ura <-^^ '^^i^l^y
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Kiteet kuin

r u b i i n it...

"Vai Somerolle ja sydäntalvella! Mitä te siellä taka-
mailla teette? Ne ovat niin vihastakin sekä meille että

muille kun se rata rakennetaan meille . ..

Näin sanoivat forssalaiset talvella 40 vuotta sitten ju-

nassa turkulaiselle lehtimichelle, joka oli maininnut mat-

kaavansa Somerolle.

Kertoivat ne forssalaiset paljon muutakin siinä körö-
teltäessä hiljalleen Humppilasta Forssaan päin vanhalla

Forssan Pässillä . Kertoivat siitäkin, miten Somerolle ai-

koinaan oli joutunut niin paljon herraskartanoita.
'Piru pisti pussiinsa ruotsalaisia aatelisherroja ja lähti

hiilaamaan niitä tänne Hämeeseen. Mutta kun konttas yli
Salpaussclän, niin puhkesikin läpi pussin pohjaan ja her-
rat alkoivat putoilla sapeleineen päivincen pitkin tienpos-

kca. Ensimmäinen putosi Koskelle toinen Längsjohön,
kolmas Avikiin, neljäs Lähteen, viides Hovilaan, kuudes

Hirsjärvelle ja seitsemäs Palikaisiin ja siitä tuli Somerol-
Ie Armfeltejä, Mimckeja, Bläfieldejä, ele Ponteja, Wahre-
neita ja monia muita maanvaivoja.

Tämä Forssan miesten versio eroaa varsin huomatta-

vasti esim. Someron historiassa kerrotusta kartanoiden

synnyn syistä.

Näin forssalaisten evästämänä saapui turkulainen lehti-
mies sitten hevosen reessä Somerolle. Saapuminen Joen-

suuhun teki häneen aivan valtavan vaikutuksen:

Selkeä talvipäivä teki tuloaan. Taivaanrannalla hiilui
purppuranpunainen rako kuin veres sapelin haava ja So-
meronjoen lakeudella kimmelsivät kiteet punaisina kuin

rubhnit. Jok ainoalla askeleella tunsi tulevansa lähemmäksi

takamaata, luonnon omiin oloihin, minne maailman hu-

musta tuskin kaikukaan kantautuu.

Eiköhän tänne sentään jo 1920-luvulla kantautunut

kaikuja maailman humusta, sillä ainakin kartnnoidcn väki
liikkui muualla ja kavihän niissä paljon vieraita aina ul-
komaita myöten. Nyt on aika muuttunut, kun Tarvakin
käy täällä ainakin kaksi kertaa vuodessa.

Mutta lehtimies oli taipuvainen romanttisuuteen ja ku-
vittcli Somerolle saapuessaan joutuvansa luonnon omiin

oloihin". Hän näki ihastuksekseen kuusi komeata helnä-

sorsaa ja hämmästyi vallan tavattomasti, kun vastaan tuli
maalaisukko melkein täysivcriseliä orloffllaisellaan.

Someroa hän kierteli sitten yhä kasvavan ihastuksen ja
lumon vallassa. Hänen hurmionsa oli aivan täydellinen,

kun hän Pitkäjärvellä kulkiessaan näki erään kartanon täy-
siri valaistuna ja poikettuaan sisälle joutui aivan arvaa-
matta vuosisatojen takaiseen maailmaan: suuressa hienos-
sa salissa oli tansslaiset, vanhoihin pukuihin pukeutuneet

daamit ja herrat tanssivat vanhoja salonkitansseja sirosti
ja antaumuksella aivan kuin jossain linnassa ja herraskar-
tanossa joskus aikoja sitten,

Lehtimies kuvasi myös ahkerasti kamerallaan, mutta ei
saanut sentään valokuvalevyi lle yhtä romanttisia näkymiä

kuin mitä hänen liukas kynänsä teki paperille:
"Somero on kesässään kaunis ja kaunis se on kimmel-

tavassa sydäntalvessaankin. Kumma kyllä eksyy muukalai-
nen tänne hyvin harvoin ja kesävieraat ovat täällä aivan
outoja. Mutta jos joskus teille sopii, joko kesällä kun tääl-
la vesien siniset silmät välmchtivät veitikkamaisesti vas-

taanne taikka talvella kun teeriparvet pulputtavat hopei-
siä huilujaan koivujen kerkissä ja lakeudet lepäävät puh-
taimmassa palttinassaan, niin käykää Somerolla katsomas-
sa. Sikäläinen majatalo ottaa teidät mainiosti vastaan ja
Someron luonto lahjoittaa Teille paljon, joka jää talteen
koko elämäksi.

Niin. tällainen luonto meillä on. Toivottavasti muuka-

laiset ja kesävieraafc suuntaavat yhä useammin tiensä tän-
ne. Someron matkallulautakunta voisi vaikka mainostaa

pitäjäämme turkulaisen lehtimiehen tekstillä, joka pitänee
paikkansa tänäkin päivänä - ainakin pääkohdittain.

Valo Salkku

seikoista yhtään mitään. Minäkään en ymmärtänyt silloin,

kun Somerolla haluttiin pitää minut väkisin somerolaisten
kirjoissa.

Mutta iän karttuessa ymmärryskin kasvaa,
ainakin tällaisista asioista puheenollen. Soisin nyt niin
mielelläni sen, että viranomaiset olisivat silloin yhtyneet

sen somerolaisen selityksen antajan" käsitykseen, jonka
mukaan kotipaikakseni olisi jatkuvasti katsottava Some-

ro, asunpa mokomien sanomalehtitouhujen" vuoksi missä
tahansa. Vetoaisin nytkin siihen "ennakkopäätökseen".

Kun äsken tuli viranomaisten kylmien mielipiteiden
mukaan henkikirjoituspaikkakunnakscni toinen paikka-
kunta kuin Somero, tunnen totuuden. Olipa henkikirjois-
sa missä tahansa, ihmisen henki" on kuin vanhalla kis-

salia, joka isannyydeii vaihduttua talossa ei lähde lähti-

joiden mukaan, vaan pysyy omilla nurkillaan.

Kai tällaisen totuuden julkituominen käy Somero-Seu-
ran toimittamassa joulujulkalsussa joulukertomuksesta.
Tahdoin sillä vain sanoa jotain ihmisen kotiseuturakkau-
desta. Sitä on niilläkin, joilla ei semmoista luulisi olevan.

Jopa talonsa voi joku myydä ja lähteä sieltä tunnonvai-
voitta romukuormansa kanssa. Mutta annas olla, kun sitä

seuraa nimen pois pyyhkiminen kotipaikan henkiklrjoista.
Ottaa lujille, kuten vanhojen hampaanjuurien kiskominen
leukaluusta. Ja sen jälkeen uusi kotipaikka on yhtä va-
hän "oma" kuin hammasproteesi kovaa reikäleipää purta-
essa.

Henki kyyhöttää siellä entisillä kotinurkilla, kuin us-
kollinen talonkissa hyljätyn riihen kynnyspuulla. Vallan-
kin jouluna.
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Anti p a s:

H e n k i kl r j at

Tietämäni mukaan tämä julkaisu tulee lukijoilleen

joulun alkoihin, jolloin pöydät notkuvat paitsi jouluher-
kuista myöskin kauniita joulukertomuksia sisältävästä kir-
jallisuudesta.

Hiukkasen siis aatelluttaa tarjota joulutunnelmissa
olevalle lukijakunnalleen tällaista sulateltavaa, jonka ni-

mi on henkiklrjat - vaikkapa ä la Antipas.
Nyt sattuu kuitenkin olemaan niin, että joulunpyhät

tuovat mieleeni myöskin vuoden vaihteen ja sitä seuraa-
van velvollisuuden täyttää perheenpäämiehen velvolli-
suuksien mukaisesti se henkikirjoituslomake. Muistaakse-
ni minua on ollut aina huolestuttamassa se, että muistan-

ko kaavakkeen täyttää ja toimittaa ajallaan Eino Äi-
jalalle. Viime vuosina, kun olen oleskellut paljon muual-
lakin kuin Somerolla, tuon kaavakkeen täyttämisen unoh-
tamisesta olisi voinut seurata sekin yllätys, että olisin tah-
lomattani menettänyt kotipaikkaoikeuden Somerolla,
joka maailmalla lichumisesta huolimatta on parhaiten

kotipaikkakunnalta tuntunut.

Ja tuntuu vieläkin, tulkoon sanotuksi, vaikka en sil-
la pyri liehittclemään tämän julkaisun lukijoille siitä ko-
tiseuturakkaudesta, jota Somero-Seurakm on parhaansa
mukaan ylläpitämässä.

Nyt seuraava vuodenvaihde on pilkasta, pitkästä aikaa
semmoinen, etten voi enää varmistaa vuodeksi eteenpäin

nimeni säilymistä somerolaisten henkikirjoissa. Piti ilmoit-
taa rovasti Tasangolle, että muutan pois seurakunnasta.
Sen jälkeen nimeni tullee pyyhittäväksi sikäläisistä henki-
kirjoista, enkä näinmuodoin saisi Somerolle tullessani
kertoa tulleeni kotona käymään, kuten tähän saak-
ka olen ilman mitään vilpistelyjä jokaiselle sanonut.

Tässä mieleenjohtumassa on melkoisesti hyvästijätön
haikeutta, vaikkei jouluna liene asiaankuuluvaa muunlai-
nen haikeus kuin se, mikä sisältyy lapsuuden ihanien
joulujen ja joulukirkossa käyntien muistelemiseen seka
joulukynttilöihin sahköistämättömien maalaisasumusten
ikkunoilla, jumpurm kilinään varhaisena aattoaamuna,
kun mentiin hakemaan kaukaisimmasta ladosta elikoille

jouluheiniä, kuusen hakuun omasta tai naapurin metsäs-
ta, ja muuhun sellaiseen vanhaan hyvään aikaan kuulu-
vaan jouluiseen asiaan.

Kun nyt nimi on poissa kotipitäjän henkikirjoista,
tuntuu kuin olisi pakko viettää joulua siellä Somerolla
jonkinlaisena kuokkavieraana - mikäli jouluksi somcro-
laiseen mökkiimme totuttuun tapaani suunnistan,

Eipä silti, kyllä minä olen joskus aikaisemminkin me-
nettänyt kotipaikkaoikeuteni Soinerolla. Mutta silloin nuo-
rena se ei tuntunut paljon miltään. Olinpa alkoinani mo-
net vuodet Viipurissakin hengllle kirjoitettu enkä asiaa
haikaillut.

Saanen kertoa tästä elämäni vaiheesta, että kun tal-

visodan sytyttyä minut "kotiutettiin vanhempien! huus-
halliin Somerolle, ei kirjojani tullut kaiketikaan heti siir-
retyksi Viipurista sinne, missä todellinen asuinpaikkani
jälleen oli oleva. Mutta henkikirjoista huolimatta tulin
kuitenkin verotettavaksi oletetuista tuloistani Somerolla.

Nyt tuntuu siltä, että se oli aivan oikein ja kohtuul-
lista. Mutta silloisessa kotipaikkakunnasta piittaamatto-

muuclessani valitin mm. verotuksesta. Sanoin valituskir-

jeessäni, että lain mukaisesti olisin verovelvollinen Viipu-
rissa, mikäli el olisi tehty sellaista päätöstä, että sodan
takia kotiseudultaan lähtemään joutuvia ei veroteta en-

sinkään.

Kuka lieneekin ollut siihen alkaan kunnan puolesta

"selityksen antaja" tällaisissa asioissa, joka tapauksessa
hän oli suorapuheinen ja vilpitön kotiseutuaatteen puo-
lesta puhuja. Lääninhallitukselle lähettämässään seli-
tyksessä hän sanoi:

"Tämä valituksen tekijä on maanviljelijän poika, jon-
ka isä omistaa (niin ja niin paljon) peltoja ja metsää
Somerolla, joten hän ei ole joutunut sodan takia l äh t e-
maan kotiseudultaan, vaan sen lakia on palannut ko-
tiinsa kuten roudan kotiinsa ajama porsas. Siirtoväen ve-

rovapaus ei siis koske häntä. Ei luulisi näin suuren talon
ainoan pojan valittavan Somerolle maksettavista ve-
rolstaan Siinakaan tapauksessa, että hän nauttisi mainitse-
mastaan syystä johtuen verovapautta. Sitäpaitsi, näin suu-
ren talon ainoan pojan ei kannata lähteä Viipuriin ja olla
siellä mokomissa sanomalehtitouhuissa, sillä sellaiset ovat

hänelle vain harrastuksia. Hänen oikea kotinsa on kaiken

alkaa ollut Somerolla, asutpa hän missä tahansa ja olipa
hän hongille kirjoitettu vaikkapa Viipurissa asti. Niin että
valitus on aiheeton, ja valittaja velvoitettakoon maksa-
maan Someron kunnalle sekä verot että tästä valitukses-

ta johtuvat kulut.
Jotenkin tähän tapaan tuossa selityksessä sanottiin,

vaikka edclläoleva muotoilu perustuukin vain muistiimme.

Ja kuinka totta siinä puhuttiinkaan, sanokootpa vero-
tuslakicn ja parakraafien tuntijat mitä tahansa! Voitin
sen valituksen, sillä eiväthän viranomaiset ymmärrä tunne-
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ENSIN SÄÄSTÖ, SITTEN LAINA

SÄÄSTÖPANKKI AUTTAA AINA

Säästöt antavat ihmiselle turvallisuuden tunnetta |Q itse-
luottamusta. Pystymme saavuttamaan tavoitteitamme, tuotta-
maan enemmän iloa perheellemme. Voimme elää vapaam-
min.

Edullisinta on ensin säästää ja sitten vasta ostaa; saa
ensinnäkin hyvän talletuskoron ja sen lisäksi kaikki käteis-
kaupan edut hyödykseen.

Suurempien tavoitteiden toteuttamiseen tarvitaan myös
lainaa. Kannattaa säästää pankkiin, josta yksityinenkin Ihmi-
nen voi saada pitkäaikaista lainaa. Säästöpankki on juuri
tällainen pankki. Säästöpankit myöntävät eniten nimen-
omaan rakentamis- ja asuntolainoja sekä maaseudulla lai-
nää esimerkiksi koneiden ostoa ja sisarosuuksien lunastamis-
ta varten. Omat asiakkaat ovat etusijalla lainojen saannissa.

KANNATTAA SIIS SÄÄSTÄÄ

Säästöpankkiin perheen pankkiin

Aulis Oja:

Uudisraivaaja

MATTI KOLJO
Esittelin kaksi vuotta sitten Lounais-Hämeen Ko-

tiseutu- ja Museoyhdistyksen Vuosikirjassa XXXI so-
merolaisen uudisraivaaJan Antti Solingin, jolle Ruot-
sin Kuninkaallinen Isänmaallinen Seura v. 1800 myon-
si hopeamitalin. Viisi vuotta myöhemmin Suomen
Kuninkaallinen Talousseura puolestaan palkitsi sa-
maila tavoin somerolaijen uuäisraivaajan Matti Kol-
jon. Esittelen nyt handkin nykysomerolaisille.

Suomen Kuninkaallisen Talousseuran valmisteluvalio-

kunnan pöytäkirja 31. 10. 1805 kertoo suomennettuna seu-

raavaa: Kuninkaallisen Majesteetin käskynhaltija Hä-
mecnlinnassa oli 8. 10. 1805 ilmoittanut Talousseuralle

talollisen Matti Jaakonpoika Koljon Someron pitäjän Syl-
vanan kylästä erityisen ansioituneena maanviljelijänä suo-
sitellen hänelle palkintoa ja liittäen suosituksensa mu-

kaan 13. 8. 1804 laaditun katselmuspöytäkirjan ja pitä-
jänkokouksen 31. 3. 1805 antaman todistuksen siitä, että

pöytäkirja oli totuudenmukainen. Asiakirjoista kävi sel-
ville, että Matti Jaakonpoika oli kauppakirjalla 8. 3. 1788
ostanut nimiinsä 5/24 manttaalin suuruisen puoliskon Kol-

jon talosta sitoutuen antamaan sen edelliselle omistajalle
melkoisen syytingin ja tietyn rahasumman. Saatuaan 27. 3.
t791 maaherralta sijoituskirjan taloon hän oli heti sen
jälkeen ostanut talon perinnöksi. Valmistaakseen talolle
tarpeeksi elintilaa hän oli muuttanut sen ulos ahtaasta

kylästä runsaan neljänncspeninkulman päähän takamaalle
rakennuttaen sinne pääasiallisesti ostohirsistä sekä karta-

non että tarhan huoneet, mutta huomattuaan aikaa myö-
ten paikan epäedulliseksi hän oli muuttanut tonttinsa jäl-
leen sadan sylen verran pois jokirannasta ja taas pystyttä-
nyt uudelle tontille kaikki tarpeelliset rakennukset. Talon
lähelle hän oli raivannut 18 tynnyrinalaa 7 kapanalaa
uutta peltoa. Vanhoja niittyjänsä hän oli perannut ja ojit-
tanut sekä laajentanut niin paljon, että hänen heinäsatonsa
oli noussut I8:sta 25 parmaaseen. Tontilleen hän oli is-

tuttanut 230 salkoa käsittävän humaliston ja tehnyt uuden
hirsiarkkuiscn kaivon. Peltojen ja niittyjen laajennuttua
hän oli voinut lisätä karjansa kaksinkertaiseksi. Talon van-

hat pellot ja kotoniityt hän oli vuokrannut naapureille, jot-
ka mm. olivat ottaneet vastatakseen talon kyyti- ja tien-
tekorasituksista. Kaiken raivaustyönsä Matti Jaakonpoika
oli suorittanut ainoana apunaan vanha isä (nyt 76-vuo-

tias) ja kaksi nuorta poikaa (joista vanhempi nyt 22-vuo-

tias. ) Varoja hänellä ei ollut ollut muuta kuin mitä talo

oli tuottanut. Koska hänen lisäksi todistettiin olevan rai-

tis ja kunnollinen mies, valiokunta katsoi hänen ansain-

neen saada poikkeuksellisen suuren palkinnon. Valiokunta

päätti esittää Seuralle, että hänelle myönnettäisiin joko
35 luodin kullattu hopeapikari yksinään taikka pienempi
pikari ja napinreiässä kannettava Seuran mitali.

Talousseuran päätökseksi tuli 9. 11. 1805 Seuran ho-

peamitalin myöntäminen Matti Keijolle ilman mitään pi-
karia, joka Seura mielestä olisi vain alentanut mitalin ar-
voa.

Mitä muuta Matti Keijosta tiedetään? Hän oli syn-

tynyt Huhtaan Kopin isäntäväen Jaakko Simonpojan ja
M.aija Antintyttaren poikana Humppilassa 6. 4. 1755. Ko-
toaan hän lähti 1780. mutta minne, sitä en ole saanut

selville. Kuten edellä jo on mainittu, Somerolle hän saa-

pui 1788, jolloin hänestä tuli Sylvänän Yli-Koljon isäntä.
Taloa ruvettiin kansan kesken pian kutsumaan Eedenlksi,
mikä niini tuli myös kirkonkirjoihln, mutta ei henkikir-

joihin, Toisintonimen aiheena oli kaiketi uuden talonpai-
kan paratiisimaisuus. Myöhemmin tämä Eedeni on josta-
kin käsittämättömästä syystä muuttunut Edeliksi, vaikkei

ruotsin sanalla edel (= jalo) olekaan mitään tekemis-

ta heprealaisen nimen Eden kanssa.

Matti Jaakonpoika luovutti Yli-Koljon isannyyden po-
jälleen Matille 1825 ja kuoli talon eläkevaarina 21. 6.
1835.

Matti Koljo oli kaksi kertaa naimisissa. Ensimmäisen
kerran hänet vihittiin Tammelassa 25. 9. 1778 Haudan-

korvan Mikkolan tyttären Priitta Mikontyttären kanssa ja
toisen kerran Somerolla 6. 10. 1791 Rautelan Heikkilän

tyttären Anna Erkintyttären kanssa. Priitta Mikontytär
oli syntynyt Tammelassa 6. 3. 1754 ja kuoli Somerolla
13. 4. 1791. Anna Erkintytär taps oli syntynyt Somerolla
15. 6. 1764 ja kuoli Somerolla 3. 2. 1843. Edcliscstä avio-

liitosta oli lapsia 8, jälkimäisestä 10. Matti Jaakonpoika
oli siis yhtä ahkera koti- kuin peltotöissäkin.

Somerolla on vuosisatojen mittaan tietysti ollut tuhan-
siä uudisraivaajia, mutta Matti Koljo ja alussa mainittu
Alitti Soling ovat siinä suhteessa erikoisasemassa, että
heidän saavutuksensa huomattiin valtakunnan isoisienkin

pi irissä.
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Saammeko

valkean

joulun?

Pimeän syksyn jälkeen joulu tuntuu mielestämme va-

lon juhlalta. Siitä lähtienhän päivät rupeavat pitenemään,
kun aurinko taas kääntää kasvojansa meitä pohjolan
asukkaita kohti. On kuin joulun kynttilät enteilisivät tätä
päivän ja valon kasvua. Sattuupa joulun aikaan satamaan
uutta lunta, se mitä parhaiten lisää joulun valoisuutta.
Kun harmaa pimeä maa peittyy puhtaan valkoiseen vaip-
pään, on kuin luontokin osallistuisi joulusiivouksiimme an-
taen alierruksellemme myötätuntonsa.

Onko jouluna sitten useinkin lunta ilahduttamassa
mieliämme ja valaisemassa ympäristöämme.

Tilaston mukaan on viimeisen kahdenkymmenen vuo-
den aikana täällä Somerolla puhdas vastasatanut lumi
kunnolla kattanut maan yhtenätoista vuotena, sillä lumi-

sadetta on ollut näinä vuosina jouluaattona ja joulupäi-
vana, tqikka ainakin toisena niistä. Sen lisäksi on kolme-

na jouluna tullut lumiräntää sen verran, että maa on

varmaan näyttänyt valkoiselta.

Täysin lumettomia jouluja on ollut vuosina 1947, jolloin
lunta saatiin kumminkin jo Tapanin päivänä, ja v. 1951,
jolloin viimeksi oli satanut lunta 13. pnä joulukuuta,
mutta sen jälkeen sulanut. Tällöin oli joulupäivänä tihku-
sade, jota sitten jatkui harva se päivä, kunnes vihdoin
tammikuun 10. pnä saatiin kunnon lumisade. V. 1953 sa-
toi aattona hiukan lumiräntäa, tuskin edes maata valkoi-
seksi. Lumentulo alkoi silloin 28. pnä joulukuuta. V. 1957
on myös ollut lumeton joulu. Tällöin on joulukuun 21.
pnä satanut vettä yli 10 mm, niin että pimeä ja märkä
on ollut joulun tienoo ja lumi on tullut vasta 30. pnä
joulukuuta. Vuosina 1958 ja 1960 on satanut lumirän-
tää sen verran, että maa on todennäköisesti ollut valkoi-

nen ainakin jouluaamuna.

Useimmiten on joulun aikaan ollut sateista saata. Täy-
sin sateetonta Jouluaattona ja joulupäivänä on ollut vain
vuosina 1955, jolloin lumi kumminkin on kattanut maan,
sekä 1956, jolloin taas lunta on viimeksi satanut 10. pna
joulukuuta, mutta melkoiset vesisateet ovat sulattaneet sen

jouluksi. 27, pnä tuli kuitenkin jo lunta, niin että joulun
tuntua saatiin, vaikka hiukan myöhästyneenä. Lumettomia

jouluja on ollut tänä aikana siis 5.

Tänäkin Jouluna odotamme, että puhdas lumi kattai-
si maan juhlavaippaan, ilahduttaisi silmiämme, toisi mie-
liimme juhlan tuntua ja hartautta vastaanottamaan jou-
lun sanomaa.

Suoma Vilkki.

KURKISTAMME
KURKELAAN

PÄÄTTYI KOULU.
l TULI JOULU

KURRE KURKELAAN.

PÖLLÖ ANTOI fOULULOMAN.
POJAT TODISTUKSEN SOMAN
TOIVAT KONTISSAAN.
- KYMPPI - KYMPPI -

KAHDEKSAN JA YKSI KUUTONEN.
HYVÄ, POJAT, HYVÄ!
EMO HUUSI.

- NYTPÄ SITTEN SIISTIMME

g TÄÄN PIENEN PIRTTISEN.

NOUTAKAÄPA SIEVÄ JOULUKUUSI!

TOIVAT POJAT KUUSEN.
MUTTA ALLA N 'AAVAN SEN
NUKKUI HELI HEINÄSIRKKA
SEKÄ PERHONEN.

KELLARISTA TUOTIIN METTÄ,
LÄMMITETTIIN LÄÄKEVETTÄ.
VUOTEEN LÄMPIMIM

KOHMETTUNEET JOULUVIERAAT
PEITETTIIN.

TULI ILTA.
TÄHTIS1LTA
SYTTYI LOISTAMAAN.

KURRE-PERHE JUHLAA VIETTI
KOTIKUUSESSAAN.

VIRKISTYNEEN SIRKAN

VIULU SOI {A SOI.
PIENI KIRfOSIIPl
TANHUN KARKELO].

MUISTI KURRE-EMO

VANHAN SÄKEEN SEN:

- ILO JAETTU ON
KAKSINKERTAINEN.

ESTER AHOKAINEN
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YHDYSPANKISTA

hankitte

vaivattomasti

kätevät

ja
mieleiset

lahjat

Someron

Seudun

Pulovukuutus-

yhdistys
Toimisto: Somero Joensuu, Joensuuntien ja

'Kassatien kulmassa.

Käynti Kassatien puolelta.
Avoinna: Joka arki- tiistai, -torstai ja -perjan-

'tai kello 9-13.

Puhelimet: Toimisto 45 447, toimitusjohtajan ko-
. tlln 4g 448.

Vakuutus omassa vakuutusloitok-

sessa antaa ottajalleen suurim-
man vakuutusturvan ja todellisim-
man "Joulurauhon".

Toivotamme parhainta Joulua.

OMAN

PITÄJÄNNE

KANSALLISPANKKI

toimii keskitetysti paikkakunnan ja

paikkakuntalaisten hyväksi.
Keskittäkää Te puolestanne raha-
asioittenne hoito KansallispankkHn
on hyvä olla KOP:n asiakas.

MSALLIS-DS&KE-PANKKI



Ajokortti on
ARVOPAPERI

SEN HUOMAA SIITÄ,

että jokseenkin kaikissa poikka-
tarjouksissa pidetään ajotai-
toa paikansaannin edellytyk-
se n a,

että itselle ja perheelle se merkit-
see riippumattomuutta mat-

koilla.

Meillä saatte nämä edut pätevien
opettajien ohjauksessa nykyaikai-
silla opetusautoilla, joilla on nau-
tmto har|oltella.

Someron
Autokoulu

Somero, puh. 45 440.

SOMERON

TBIB. ITEHDAS

OY

Somero, puh. 45 184,
iltaisin 45 185

* Saluojuputkia
* Tulia

$vyväft5ou(ua
Onnuta 'Uutta 1>uotta

EteJu-Someron

OsuusJrussc»

Häntälän

Osuuskussa

Somerniemen

Osuusfcassu

Someron

OsuusJrussu

Autuaampi
kuin ottaa

on antaa

Helena katseli hiukan haikeasti lahjakorin kiertämistä.
Olisi ollut niin hauskaa ottaa sieltä lahja ja kokea paketin
avaamisen tuottama soma jännitys. Jotenkin tuntui siltä,
että saaminen olisi sittenkin ollut hauskempaa kuin anta-

minen. Ja olisikohan heidän pienistä paketeistaan mitään
todellista iloa niille lapsille! Nehän olivat vain pikkujoulu-
lahjoja eivätkä mitään oikeita joulupaketteja. Jouluna pi-
ti Helenan mielestä saada monta isoa lahjaa, sitten vasta
joulu oli joulu.

Kun kerhoilta jo oli päättynyt, tulivat muutamat ty-
töt vielä kerhonjohtajan luo. Heillä oli kullakin isompi
paketti, joka ei ollut mahtunut pieneen lahjakoriin. Tyt-
töjeii äiditkin olivat näet tahtoneet olla osallisina joulu-
ilon valmistamisessa. Kaarinan äiti lähetti omenoita. Pir-

kon äiti joulupiparkakkuja, Seija toi rusinoita ja riisiryy-
nejä ja Maija vaatepaketin. Yhdessä todettiin, että joulu-
paketista paisui suurempi kuin oli osattu kuvitellakaan.

Iloinen jännitys paistoi tyttöjen silmistä. Kukin muistut-
teli oman pienen pakettinsa sisältöä ja tuumi, mitä lahjan-
saaja siitä sanoisi. Täytyi vielä oikein silitellä joulupape-
rin koreankirjavaa pintaa ja ajatuksissaan katsella sitä väri-
liitulaatikkoa, vihkoa, muistoalbumia, nukkea tai kiiltoku-

va-arkkia, joka sinne sisälle oli huolellisesti kääritty.
Joulun valipäivinä tuli jokaiselle tytölle kutsu saapua

kerhonjohtajän kotiin eräänä iltana. Mitähän varten? Ei-

hän heidän ollut määrä kokoontua kerhoon ennenkuin

vasta uuden vuoden puolella.

Kerhonjohtaja oli ovella vastassa ja oli niin mcrkilli-
sen iloisen näköinen. Olikohan hänellä jokin hauska sa-
laisuus?

Kun oli Juotu mehua ja laulettu joululauluja, kerhon-
johtaja otti laatikostaan esille kirjeen. Mikä kumman kir-
je se mahtoi olla? Uteliaisuus valtasi tyttöjen mielet, ja
puheensorina vaimeni heti paikalla.

- Kutsuin teidät tänne kertoakseni teille jotakin oi-

kein iloista ja hauskaa, hän sanoi vetäen kirjeen kuoresta.
Tämä kirje on sen perheen äidiltä, johon lähetimme jou-
luiloa.

Nyt tytöille valkeni. Kaiken kotoisen joulutouhun kes-
keliä he olivat jo ehtineet unohtaa koko pakettiaslan.
Yhtenä rykelmänä he tungeksivat johtajansa ympärillä
uteliaina kuulemaan kirjeen sisältöä. Kerhonjohtaja luki:

Hyvät kerhotytöt!
Sydämelliset kiitoksemme siitä tervetulleesta paketista,

jonka saimme aivan yllättäen. Juuri vähän ennen olin sa-

nonut lapsille, että meille laitaakin nyt tulla köyhä joulu.
Olisittepa olleet näkemässä lasten riemua, kun avasimme
pakettia! Ne pienet paketit säästimme jouluaattoon, eikä
meille ilman niitä olisi joulupukkia tullutkaan . . .

Jumalan suurta siunausta teille kaikille, jotka olette
olleet tuottamassa jouluiloa tuntemattomille lähimmäisil-
lenne. Kiitos jokaiselle erikseen . . . "

Kirjeen lukemisen jälkeen oli huoneessa pitkän alkaa
hiljaista. Sinä hetkenä jokainen tyttö tunsi sydämessään
todeksi Pyhän Kirjan sanat: "Autuaampi on antaa kuin
ottaa. Oli sellainen suuri ja onnellinen tunne, aivankuin
itse olisi saanut suuren lahjan. Olikohan se sitä Jumalan
siunausta, jota kirjeessä oli heille toivotettu.

Helenan silmät loistivat kirkkaimmln. Nyt hänkin tie-
si, että oli sittenkin hauskempi antaa kuin saada lahjoja.
Tällaista iloa hän ei ollut koskaan kokenut mistään saa-

mastaan joululahjasta. Ja Helena oli oppinut senkin, ettei
lahjan aina tarvitse olla iso Ja kallis, pienelläkin lahjalla
voidaan tuottaa toiselle suuri ilo.

Lopuksi kerhonjohtaja puhui taivaan Isän antamasta
suuresta joululahjasta, Jeesuksesta, ja he lauloivat yh-
dessä kuusen ympärillä:

Kiitos Sulle, Jeesuksemme,

kallis Vapahtajamme,
kun Sä tulit vieraaksemme,
paras joululahjamme.

Jeesukselta, parhaalla joululahjalta, tuli antamisen ha-
lu ja antamisen ilo ja kaikki . . .

Kirsti Inkinen.



kin osataksecn ja tolsillekin oppaaksi. Syntyi pieni met-
säpolku, se muodostui hitaasti aJotleksi ja vähitellen
maantieksi. Kun sitten oli oikein paljon ennättänyt virra-

ta vettä Paimionjoessa, entinen polku muuttui auto- ja

asvalttitieksi.

Jos kieli voisi kertoa . . . Paimionjoki, kuinka pal-
jon sillä olisikaan kerrottavaa. Se kertoisi, kuinka

ihmiset vähitellen rakensivat kylänsä sen hiljaisil-
le rannoille, toivat elämää ja ihmisääniä luonnonäänien
joukkoon. Joki opasti Turkuun markkinamatkoil-
le ja synnytti maantien - härkätien - pitäjän elinher-
moksi suuren liikemaailman yhteyteen.

Someron historia on vanha, se on työn ja uuras-
tuksen historia, hiljaa ja tasaisesti virtaava kuin Paimion-
joki ilman suuria eleitä. Vain pellot laajenivat vuosi vuo-
delta, korpi väistyi ja halla väheni. Siksi kantasomerolai-
sen juuret ovat syvällä maankamarassa. Someron maise-

mien kauneuskin on syvällä, eikä sitä vieras heti huomaa.
Järvimaiseman kauneus humahtaa eteen kuin näky, mut-
ta jokimaiseman kauneus avautuu hitaasti kuin verhon

takaa. Hiljaa ja vaatimattomana virtaa joki, pellot ja
metsät viherjöivät sen rannoilla kuin hiljainen, lempeä,
viisas hymy.

Me muualta tulleet harvoin tulemme ajatelleeksi sitä
historiallista pohjaa, jolle olemme uuden kotimme ra-

kcnt^ncct. Kaksi vuosikymmentä on lyhyt aika oppia
ymn^ärtämään vuosituhantista työtä. Siksi meidän Juu-
remme eivät ole vielä Someron mullassa lähestulkoon-

kaan niin syvällä kuin sen kanta-asukkaidcn. Mehän tu-

limme tänne kuin valmiiseen ruokapöytään. Pellot oli-
vat jo olemassa, ja vaikka niitä usein saaliinkin vähän, oli
koneellinen aika jo apunamme pellon raivauksessa. Ei
tarvinnut kirveen ja kuokan avulla alottaa kuin joskiis
kauan, kauan sitten joku uutlsasukas täällä on tehnyt.

Me kaipaamme edelleenkin rakasta Karjalaamme, sen
järviä ja maisemia, sen erikoislaatuista clämänrytmiä.
Mutta me alamme toisaalta kiintyä Someroon ja tuntea
sen omaksemme. Sen hiljainen kauneus puhuu sydämel-
lemme, sen pellot kertovat kymmenien sukupolvien työstä,
sukupolvien, joita emme tunteneet, mutta jotka ovat nyt
antaneet meillekin kappaleen omasta pcnntömaastansa.
Me olemme paljosta kiitollisia somcrolaisille, mutta em-

me enää kuin käymävieraat, vaan niinkuin kotiväki, joka
tahtoo antaa vastalahjaksi oman henkisen sekä aineellisen

työnsä tämän yhteisen kotipitäjämmc hyväksi ja hyödyk-
si. Kun meille taas syttyvät yhteiset jouluvalot: kirkossa,
kouluissa ja yksityisissä kodeissa, niin ci meitä enää vie-
raus häirinne, vaan "haastellaa siit taas ku tavataa", rau-

hän, rakkauden ja hyväntahdon suuren juhlan merkeissä
ja hengessä, muistaen että suuri Jumala on kaikkiviisaudes-

saan määrännyt; saman pitäjän rajojen sisälle kaksi eri
heimoa, samoina suomalaisina, yhteisen kansamme
suuren perheen jäseninä.

Hyvää joulua kaikille somerolaisille!
Elsa Pukonen

ytöt olivat tulleet kerhoonsa viettämään rattoisaa ilta-
hetkeä pimeänä joulukuisena iltana. Ulkona satoi ja myrsky-
si, mutta sisällä pienessä huoneessa oli lämmintä ja valoisaa.
Tyttöjen sinisissä, harmaissa ja ruskeissa silmissä tuikki jo
malttamaton joulun odotus. Pöydälle oli sytytetty yksi
kynttilä. Sekin puolestaan kertoi lähestyvästä joulusta.
Juuri askonhan oli ollut ensimmäinen adventti,

Kerhonjohtaja hymyili ja katsoi pöydän ympärillä is-
tuviin tyttöihin salaperäisen näköisenä.

Minulla olisi teille eräs ehdotus. Saammepa nähdä,
mitä siitä sanotte.

Toista tusinaa uteliaita silmäpareja kääntyi jännitty-
neina ja odottavina kerhonjohtajaan.

- Mitä, mitä? Kerro, kerro! huudeltiin miltei kuo-
rossa, ja joukon nuorin, punaposkinen pikku-Pirkko, hivut-
tautui aivan kerhonjohtajan viereen paremmin kuullak-
seen.

Tehän olette kaikki kovasti pitäneet niistä lahjail-
loista , joita olemme kerhossa aina joulun alla järjestä-
neet. Eikö niin? kysyi kerhonjohtaja.

Hyväksymisen humaus kulki tyttöjoukossa, ja Seija toi
julki kaikkien yhteisen mielipiteen innostuneessa puheen-
vuorossa:

- Se on niin kauhean jännää, kun ci yhtään etukäteen
tiedä, millaisen lahjan saa ja keneltä saa.

- Nyt ajattelin, että hankkisimme tänä jouluna vie-
Ia enemmän iloa ja jännitystä, jatkoi kerhonjohtaja. Olct-
tehän varmaan kuulleet Vapahtajan sanan: Autuaampi
on antaa kuin ottaa. Kerhon joulussa kyllä annamme
lahjoja, mutta annamme ne vastalahjan toivossa. Mitähän,

jos tänä vuonna päättäisimmekin antaa niin, ettemme ol-
lenkaan toivo vastalahjaa.

Kerhonjohtaja vaikeni hetkeksi, ja tytöt katsoivat hä-
ncen kysyvän näköisinä. Mitähän hänellä mahtoi olla

mielessä?

- Niin, tytöt, tiedän sellaisen perheen, jossa on viisi
pientä lasta, mutta eipä heille taida olla juuri jouluiloa

odotettavissa. Perheen isä on pitkän aikaa sairastanut ja

joutunut olemaan poissa työstä, eikä äiti ole voinut las-
ten tähden lähteä ansaitsemaan. Ymmärrätte varmaan,

että heidän on hyvin vaikea tulla toimeen, eivätkä van-
hemmat parhaalla tahdollakaan pysty hankkimaan lap-
sille edes pieniä joululahjoja. Entäpä jos me kokoaisim-
mc kerhossa eräänlaisen lahjakolehdin. Kukin toisi ensi
kerralla kerhoon lahjan, mutta lahjoja ei jaettaisi, vaan

ne koottaisiin yhteen isommaksi paketiksi ja lähetettäisiin
jouluiloksi tuon puutteessa olevan perheen lapsille.

Tyttöjen posket jo punoittivat innostuksesta,

Niin tehdään, niin tehdään! kuului huudahduksia

tyttöjoukosta.

Seuraavalla kerralla vietettiin kerhossa adventin iltaa.

Kynttilät loistivat, ja kuusen korut kimaltelivat, laulettiin,
leikittiin ja lausuttiin. Loppulaulun aikana Maija lähti
liikkeelle sievä kori käsivarrellaan, ja jokainen kerholainen
sujautti koriin iloisenvärisecn joulupaperiin käärityn pik-
kupaketin.
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HYVÄÄ JOULUA

asiakkailleen toivottaa

Kenkäkauppa

A. Sulkinoju
puh. 45 007

HYVÄÄ JOULUA

ia

ONNELLISTA UUTTA VUOTTA

toivottaa

Vanhalun

Kotileipomo

MUOVI-
. TALOUSTABVIKKEET
. SUOJA-ASUT
. LEVYT - KALVOT
. LETKUT - PUTKET
. LELUT

Someron

Muovi-Turvike
Somero, puh. 45 244

HYVÄÄ JOULUA ja

ONNEKASTA UUTTA VUOTTA

toivottaa

Kello- ja
Kihlu-Aitta

K. Nyström, puh. 45 358

HYVÄÄ JOULUA ja

ONNEKASTA UUFTA VUOTTA

toivottaa asiakkailleen

EILA SAARINEN

Kenkä-ja
Sukkabuari

puh. 45 463

Sepän Paperi ju
Kemikalikauppu

PUH. 45 290

* Suurin leluvnlikoima ja
monipuolisin kemikaaliaian
li?ke poi ikkakunnalla.

RAUHAISAA JOULUA

HYVÄÄ JOULUA

ia

ONNEKASTA UUTTA VUOTTA

U. Petrell
puh. 45 063

.. _.. _-- .

Käsityö jca
Paperi

Liisa Ylitalo,

puh. 45212

Erikoisalana kotlkudonnaiset, vllla-

langat, käsit/Ötarvikkeef, paperi [a
lelut.



AVAIN
* joululahja-

* pulmiinne!

Someron
Kello ja Kuitu

puh. 45120.

JOULUKIIREISSÄKIN päivän

parhaat askeleet
vievät

joulu-Sofcumuan
paremman palvelun joulutavarataloon

SOKAMA Oy

HYVÄÄ JOULUA

valtuutettu ASKO-myyjä

Someron
Huonekaluliike

puh. 45 125

Hyvää joulua

asiakkailleen toivottua

Y. TIRRI
puh. 45 353 ja 45 273

V. RIIKOSEN

PELTISEPÄNLIIKE Oy

puh. 45 247

suorittaa alaan kuuluvia töitä urakalla

ja laskuun. - Hyvää joulu o l

Kuivamuito Oy

NASTOLA - SOMERO - LAPINLAHTI

* Naisten

* huttujen ja liivien
* erikoisliike

tukki Bu Asuste

omist. PAULA IMARA

Somero, puh. 45 008

Someron
Rudioliike
TOIVO HAIRO puh. 45 253

ASA * televisioita

* radioita

SOLIFER * mopedeja
^f polkupyöriä

* urheiluvälineitä

Mut haastellaaha nyt...

Siitä on nyt tasan kaksikymmentä vuotta kun me ra-

jaseudun karjalaiset jouduimme lopullisesti jättämään
kotiseutumme, rakkaan Karjalamme, ja jouduimme olo-
jen pakosta etsimään uutta kotipaikkaa ja kotiseutua
myöskin Someron laajasta pitäjästä. Emme me, maan
toisella laidalla asuneet paljon tietäneet Somerosta enem-
pää kuin muistakaan tämän läntisen maamme kolkan

ihmisistä. Vielä vähemmän taisjtte te tietää täällä mcis-

ta, taisittepa joskus luulla meidän jo kielellisestikin sinne
itäiseen suureen maahan kuuluvan. Mutta sitten histo-

rian armoton laki heitti meidät yhteen, eikä ollut ihme
jos kyrailyä ilmenikin molemmin puolin.

Ehkä pitää paikkansa sanonta, että luonto ja olosuh-
teet muovaavat ihmisluontccn monien sukupolvien aika-
na. Te olitte asuneet vuosisatoja täällä tasaisen rauhalli-

sessa maisemassanne, viljavien laajojen peltojenne kes-
keliä, kartanoiden, torppareiden ja muonamiesten maa-
seutuyhdyskunnassa. Kenties siksi teidän luonteenne oli

sulkeutuneempi, harvasanaisempi, ehkä epäilevämpikln
kaikkea oudompaa kohtaan. Me taas siellä itäisellä ra-

jalla olimme asuneet kuin valtaväylän varrella. Karjalan
kannashan oli idän ja lännen välinen silta, josta kansain-
välinen elämä virtasi. Pietari, parin miljoonan asukkaan
kaupunki, oli kuin idän portti länteen, jota venäläinen ja
kansainvälinen sivistyneistö käytti hyvin paljon Suomen
kautta länteen päin matkatessaan. Meille maaseudun

asukkaille Pietari oli ennen muuta suuri kauppapaikka,
joka otti vastaan mitä myytävää kenellä oli, ja siksi sinne
suuntautuikin kauppa niin kesällä kuin talvellakin. Näin
ollen jokainen yksityinen ihminen ja perhe oli "yksityisyrit-
ta j ä, joka ei ollut sidottu kehenkään: el kartanoon, ei
torpan isäntätaloon, eikä muonamiesjärjestelmää ollut
olemassakaan. Tästä johtui, että luokkarajat käytännöl-
lisesti katsoen olivat olemattomat: Vaikka aineelUsesti

rikkaampia ja köyhempiä asui rintarinnan kylissämme, ei
se nostanut raja-aitoja välillemme, olimme kaikki samo-

ja ihmisiä ja vilkkaassa kanssakäymisessä keskenämme.
Nämä ja monet muut suuremmat sekä pienemmät teki-
jat muovasivat ihmisten luonnetta vuosien ja vuosisato-
jen kuluessa, niin hyviä kuin huonojakin puolia, sellai-
siksi millaisia ne sitten olivat, kun kotiseutumme otettiin

meiltä pois ja jouduimme yhtäkkiä vieraiden heimojen
asuma-alueille, tunkeutumaan heidän rauhalliseen maise-

maansa omine tapoinemme ja luonteenlaatuinemme. Ei

meiltä ollut kutsuttu tulemaan, vaan paikkakuntien oli
otettava meidät vastaan, tahtoivatpa tai ci. Uusi kotiscu-
tu oli vieras, mutta se oli otettava kiitollisena vastaan,

Hyvä oli, kunhan jossakin sai jalansijan ja leipäpuun.

Mut haastellaaha nyt, kerra satuttii", sanottiin ennen
Karjalassa, kun kaskukaveri jossakin tavattiin. Niin alkoi

myöskin teidän ja meidän "haastelemisemme Somerol-

la ja on jatkunut jo parikymmentä vuotta ja toivottavasti
jatkuu edelleenkin. Alussa tosin mielet kuohahtelivat jos-
kus puolin ja toisin: syytettiin, moitittiin, epäiltiin, lienee
joskus nideltykin. Teitä harmittivat vieraat tunkeilijat,
jotka monella tavalla muuttivat entistä rauhallista ja
totunnaista elämäänne. Ja meidän ajatuksemme olivat
kuin pyörre myrskyssä. Olimme tyhjän päällä, kaikki oli
mennyt ja uutta olisi pitänyt aloittaa. Oliko ihme, jos
ilme kiristyi ja kipakka sana tuli siihenkin, mihin sitä ei
olisi tarvinnut tuliakaan.

Mutta kun melkein kaksi vuosikymmentä olemme jo
täällä "haastelleet", niin puolin kuin toisin olemme vähi-
telien löytäneet kaiken pintakuohun alta "itse ihmisen .
Mitä syvemmälle olemme päässeet, sitä enemmän olem-
me hämmästyen huomanneet olevammc pohjaltamme
"samoja pulliaisia" erilaisesta luonteenlaadustamme, ta-
voistamme ja tottumuksistamme huolimatta. Niin olemme
voineet hyväksyä toinen toisemme. Te olette huoman-
neet, etteivät nuo muualta tulleet, nauravat, laulavat ja
jatkuvasti toinen toistensa luona vieraisilla juoksevat ih-
miset sentään pohjaltaan ole niin kevytmielisiä kuin
pinnalta näytti. Ja me olemme huomanneet, että uuden
kotipaikkamme ihmiset harvasanaisuudestaan ja sulkeu-
timeisuudestaan huolimatta ovat rehteja ja luotettavia
ihmisiä, joiden sydämessä on lämpöä ja lähimmäisen-
rakkautta enemmän kuin alussa osasimme aavistaakaan.

Niin te olette sydämissänne hyväksyneet meidät so-
merolaisiksi, yhteiseen pitäjäpcrheeseen kuuluviksi. Ja mc
myöskin aloimme vähitellen tuntea olevamme somerolai-
siä, olihan meille ja pitäjän kanta-asukkaille täällä kaikki
käynyt yhteiseksi: Asioimme samoissa liikkeissä, samoissa
virastoissa, kävimme samoissa juhlissa ja kokouksissa, sa-
maan meijeriin toimme karjantuotteemme, saman kirkon
kellot kutsuivat meitä jumalanpalveluksiin, samaan py-

haan puistoon laskimme vainajamme ikuiseen lepoon. Sa-
ma maa antaa leivän meille niinkuin teillekin. Meistä on

tullut somerolalsia, me tunnemme Someron jo omak-
semme.

Jos kävelee "Hämeen härkätletä" tai katselee hitaasti
ja tasaisesti virtaavaa Paimlonjokca, alkaa Someron his-
toria elää. Tulevat mieleen Linnan sanat "Pohjantähdes-
sä": "Ensin oli suo ja sitten oli Jussi . Ensin oli Pai-
mionjoki - kuinka kauan lienee ollutkaan - sitten joku
metsämies tai kalastaja kulki jokivartta ylöspäin asutuilta
Turun seuduilta asumattomille joen latvapuolillc. Joki oli
kuin maantie, joka ei pettänyt ja eksyttänyt. Jossakin se
teki mutkan kuin leikillä piiloutuakseen, mutta vilkutti
sitten jo cdcssäpäin silmää: täällä ollaan! Kulkija olkai-
si mutkan suoraksi, veisti pilkut ja rastit puihin, toiste-



Em mää

kauneemmin...

Suur-Somero, pitäjä kolmen läänin ja maakunnan ra-
jalla. Niinkuin murrekin, 2/3 Varsinais-Suomea ja 1/3
Hämettä. Siitä syntyy jykeväjuurinen, vähän liiankin lau-
luton, yksioikoinen puheennuotti. - "Oleks saakin So-
meerolt? kyselemme me diasporasomerolaiset, kun maail-
maila tapaamme. Tottahan sellaisesta mahtipitäjästä keh-
taa aina kotoisin olla. Joskus tosin on saanut kärsiä hä-
peääkin kotikontunsa tähden, silloinhan edesmenneinä

vuosikymmeninä levittivät valtakunnan sanomauutiset scl-

laisia noloja juttuja, että Somerolla ryypätään kiljua ja
otetaan hengiltä miehenpuolia saman verran kuin muual-
Ia isänmaassa yhteensä. Ja Kiiruun viinaprännin aikoihin
olivat kateelliset naapuripitäjäläiset pisteliäästi viisastel-
leet, ettei Somerolle muka voi mennä paljoin jaloin, kun
siellä on niin paljon lasinsirpaleita. - Mutta tuon puheen
nyt tuntee kouraansa, kettu ja pihlajanmarjat, sanon mi-
na. LEIPÄHÄN se on somerolaisen tiellä pitänyt maailman
sivun, ja jos muualta loppuu, kysykää Somerolta! Suomen

johtava maatalouspitäjä, sen sanovat herrojen tilastonume-
rot. Siellä nukkuvat Mikon pellossa tuhannet somerolaiset

kuokka- ja ojamiehet, jälkeläistensä leivän leventäjät. He
ovat tehneet jättiläisurakan, onhan pitäjän pinta-alasta
jokseenkin puolet peltoa. Ja tuloksista nauttii nykyinen hy-
vinvointipj täja. - Vielä muistan minäkin vanhan Lintee-

nin, joka kuokki laulaen, niin että ilma väreili ilosta,

Kirvelevä hiki pusertui koko kuuman päivän suonikkaan
mäkituvan miehen jänterelstä, mutta työ edistyi. Vasta
auringonlaskun jälkeen palasi raataja kotiin. - Mutta nyt
kuulevat Mikon pellon nukkujat kaukaisena kumuna uu-
den ajan musiikin - sitä soittavat pitäjän sadat leikkuu-
puimurit ja traktorit, enemmän niitäkin kuin muualla.

Syvähän on Someron savikin, paikoin mitattuna yli 4 m.

Laitilan pitäjälle hyvinkin olisi suonut sen kunnian,
joka kylmien numeroitten mukaan tekee Somerosta myös-
kin valtakunnan kanapitäjän n: o l. Mutta siitä saavat
laitilalaiset ilmeisesti syyttää somerolaista hameväkeä,
maatalouden tosi yleiskoneita niin varsitöissä kuin nave-

tässä ja keittiössäkin. Nuorten miesten sietää muistaa, et-
ta Ester Toivonen, ensimmäinen Miss Eurooppamme, on
sukujuuriltaan somerolaisen jyvärengin Jälkeläinen. "Täsä
mää olen nähty ja naitu , sanoi Piekkalan äitikin. Mies

katsoo päätä ja säärtä, mutta sopiikin katsoa, kun on

oman pi täjämme naiskauneudesta kysymys. Somerolainen

nainen on elinkeinoelämän suurorganisaattori ja kuoleman

edessä uljaasti alistuva realisti. Sen todisti jaatilalaisten
rakas lita-vainaa, joka yli 80-vuotisen elämänsä viimeisi-

nä viikkoina, tictäessään lopun lähestyvän, itse pyysi ark-
kunsa kantajat viime matkalle, määräsi heidän järjestyk-
sensä ja järjesti omat hautajaisensa.

Joka luulee, ettei Somerolla ole perinteitä, tutkistel-
koon riimukirjoituksia Hämeen Härkätien varrella, vilisee-
hän niissä kuninkaita ja keisareita vähän liikaakin. Sam-

mahtaneet jo ammoin ovat Avikin lasitehtaat ja Luukka-

Iän paperivapriikit, mutta uudenaikainen maitojauheteh-
das sen kuin lisää varastoneliöitäan. Kyllin arvokkaaksi

on silloin tällöin havaittu somerolainen aihe myös kauno-
kirjallisuudessa, kuten Jaakko Haavion Siionin vanki ja
Sampo Haahtelan Idealistit osoittavat. Puhumattakaan
Aleksis Suuresta, jonka Veljesten viisiin

Syvänojan Sonni, Sylvänän Jalli,
Vilukselan Vitka ja Viuvalan Pispa

alkuperästä ei kellään somerolaisella ole epäilyä. Mutta
jottei rajaselkkauksia syntyisi, on tunnustettava, että runon

rytmi vaatii mukaan hiukan Somerniemeäkm. - No, yh-

ta maata maalarin housut!

Suutarin lapsilla on huonot kengät, todenperäinen väi-
te sekin. Somcrolainen savi on salaojaputken verraton raa-

ka-aine, ja kauppa käy muihinkin maakuntiin. Tuppaa-
vat vähän astumaan varpaille salaojaputkiprosenteissa,

mutta perässä- kirii Suur-Somerokin.

Torestakkin hyvä kaappi, ottaa erest takka takkaa ,
sanoi ystävämme, meklari Oksanen huutokaupassa, kun
sattuivat kaapista takalaudat puuttumaan. Samaa voi sa-
noa pitäjästäkin: on näköä ja kokoa, perinteitä ja tulevai-

suutta. Joitakin kauneusvirheitäkin kieltämättä on, mutta
uudet takalaudat saadaan helposti vanhojen tilalle. Tule-
vaisuus- - jaaah, eräänlainen hensinkiläisten reservi-Onnen"
maako? Kuka tietää - mutta silloin mekin jo olemme

päässeet Mikon pellon lepoon.

Torestakkin hyvä pitäjä. Em mää kauneemmin tul cn-
ka san.

Kaarina Pollari.

Kupittaan
Lenkki

HYVÄN
OLON
LENKKI
missä tahansa
haluattekin

herkutella
huokealla

Vesi- ju Lämpöjohdot

JOROSELTA
puh. 45 450

SHELL-kaasuhuolto

ESSO-ölJypoltfn-
huolto

KIRJOJA

PAPERI-, KOULU- JA

KONTTORI-

TARVIKKEITA

Someron Kirjakauppa
Puh. 45 098

HÄNTÄLÄN

OSUUSMEIJERI
puh. 43 668

RiDIDiJV
HUDlfÖ

Sähkötarkastuslaitok-

sen hyväksymä
radio- ja televisio-

huolto.

Someron Sähkö & Kone
Leo Laine, puh. 45 106 ja 45 160

SOMERON HUOLTO OY
puh. 45 014-45 121, Saukon liiketalon

myymälä 45 369

Ajanmukainen huolto- ja varaosapalvelu
ESSO-huolfo.

ODOTAMME TEITÄ VIERAAKSEMME

joulunpyhinä. Joulupäivänä avaanune klo 16,
jouluaattona on ravintolamme suljettu.

TOIVOTAMME KAIKILLE ASIAKKAILLEMME
HYVÄÄ JOULUA

Hotelli Seurahuone
Loimaa

Hotelli Somerhovi
Somero

Somer-Sähkö

Vaartio di Joronen

puh. 45 113 - 45450 - 45 177

HAUTAKIVIÄ
rakennuskiviä, kivisiä porfcinpylväitä, kivisiä puu-
tarhapöytiä ja penkkejä y.m. kivialalta sopivin
hinnoin. - Hautapatsaita alkaen mk 60:-.
Haudan reunakiviä alk. mk 20:- j.m.

Someron Kivenveistämö
Mauno Kangas, Puh. 45 180.

Liike perustettu 1938



Someron

Osvusmeijeri

Urheilutarvikkeet

erikoisliikkeestö

UnHEIL.^^

REINO NUÄMI

Maito-, liha- ja' sekatavaraliike

puh. 45174.

JAATILAN

AUTOKORJAAMO
puh. 45 407

suorittaa karkkia autoolan korjaus- ja
macridiustöitä.

* Hyvää joulua asiakkailleen
* toivottaa

Saukon Baari
puh. 45 443

Toivo Puuska

puh. 45 435

Avto-Arvelu Oy
TB-huoltoasema/ myy au+onrenkaita/

akkuja- ja tarvikkeita.

Suositellaan

Somero, puh. 45 411

* Hyvää joulua
* toivottaa

Kcimpuamo
Eeva

pu'h. 45 441

KENKÄKÄUPPA
V. PELTOMÄKI

puh. 45 075

suosit+outuu

Erikoisliike paikkakunnalla

SOMERON VÄRI

JA TAPETTI

puh. 45 140

Muodikkaat leningit joka tilaisuuteen
valmiina varastosta tai filausi työnä

Leninfci- ja flsusteliifce

Terttu Tuuren

puh. 45410

Runsas laatu- ja värivalikoima käsityö-
kone- jo sukkcflankoja, ryijymattoja,

sukkia ym. fekstiilitavaroa.

KEHRUUPALVELU OY
Pyh. 45 320

Joulunvieton

vaiheita

KrisdUisistä juhlistamme on joulu arvostetuin. Tuskin

on sitä elämän alaa, johon ei joulu jollakin tavalla pal-
naisi leimaansa. Joulua odotetaan kaikkialla. Valtavat ovat

joulunvieton valmistelut. Ei suotta sanota "joulu juhlista
jaloin.

Näin ei kuitenkaan aina ole ollut. Kun kirjoituksemme
on Somero-Seuran joulujulicaisussa ja mainittu seura vaa-
lii vanhaa ja historiallista, niin mainitsemme jotakin hls-
toriallista joulusta.

Vanhankirkon aikana ei yleensä kiinnitetty huomiota
kristittyjen syntymäpäiviin. Syntyminen merkitsi heille as-
tumista tämän maisen elämän piiriin, sen ahdistukseen ja
murheeseen. Sitä vastoin kuolinpäivä merkitsi heille pää-
syä korkeampaan elämään. Esimerkiksi aleksandrialamen
kirkkoisä Origenes suorastaan vastusti pyhien ja marttyy-
rien syntymäpäivien viettämistä. Hän mainitsee, että vain

jumalattomat, kuten faarao ja Herodes, viettävät synty-
mäpäiviään ilojuhlina.

Jeesuksen syntymisen alkaa ei kukaan ole varmuudella
tictänyt. Nykyään tiede arvelee, että Jeesuksen syntyminen
olisi ollut jo 5 vuotta aikaisemmin, kuin ajanlaskumme
sen määrittelee. Toisen vuosisadan lopulla alettiin juhlia

tammikuun 6 päivää ns, epifaaniajuhlaa Jeesuksen julki-
sen esiintymisen ja kasteen muistona. Jonkin ajan kulut-

tua alettiin samana päivänä viettää Hänen syntymänsä
muistoa. Eräät tutkijat kertovat roomalaisessa asiakirjassa
v: Itä 336 olevan todisteita joulunvietosta. Kirkkoisä Amb-
roslus mainitsee, että Rooman paavi Liberius vielä vuon-
na 353 vietti Jeesuksen syntymän muistoa tammikuun 6

päivänä. Edelleen hän mainitsee, että sama paavi jo seu-

raavana vuonna, siis 354, saäsi että Jeesuksen syntymää on

vietettävä joulukuun 25 päivänä. Useat tutkijat arvelevat

tämän muutoksen johtuvan siitä, että pakanallinen ns.
auringonpalvonta saatiin kristilliseksi. Talvipäivänseisauk-
scnpäivää, joulukuun 25: ta juhlittiin voittamattoman
auringonjumalan syntymäpäivänä. Kirkkoislen esityksissä
muodostui "maisen valon palaaminen maailmaan sytty-
ncen hengen valon symboliksi. Luonnollisen auringon tilal-
le pantiin vanhurskauden aurinko.

Suureen osaan kristikuntaa levisi tapa viettää Jee-
suksen syntymän muistoa 25. joulukuuta. Konstantinopolis-
sa vietettiin tätä päivää ensi kerran vuonna 379 ja Antio-
kiassa vuonna 380. Konstantinopolin piispa, kirkkoisä
Krysostomus iloitsi siitä, että tätä juhlaa vietettiin niin

innokkaasti,Krysostomuksen vuonna 388 pitämä joulusaar-
na lienee vanhin säilynyt joulusaarna. Hän huomauttaa,
että muut juhlat saavat alkunsa tästä juhlasta. "Jollei
Kristus olisi syntynyt, ei Hän olisi voinut tulla kastetuk-
si, ei ristiinnaulituksi eikä lähettää Pyhää Henkeä,"

Edelleen joulujuhlan vietto leviää. Egyptissä säädet-
tiin joulunvictto vasta vuonna 432. On ihmeellistä, että
Palestiinassa joulunvietto säilyi tammikuun 6 päivänä
aina kuudenteen vuosisataan saakka. Ensimmäinen Jcru-
salemissa pidetty joulusaarna on peräisin vuodelta 634.
Germaaneille ja pohjoismaisille kansoille levisi joulunviet-
to evankeliumin leviämisen yhteydessä. Varsinkin protes-
tanttisissa maissa on joulu enemmän kuin mikään muu

juhla sulautunut kansojen elämään ja tapoihin.
Ihaillen saamme muistella omankin maamme joulun-

viettoja. Ajatelkaamme esim. joulukirkkojamme. Eivät
pitkät, lumiset matkat eivätkä huonot kulkuneuvot estä-

neet ihmisiä suurin joukoin saapumasta kylmiin, mutta
runsaasti kynttilöin valaistuihin joulukirkkoihin. Samoin

kodeissa monin juhlallisuuksin ja kisailuin vietetyt joulut
eivät voi unhoon jäädä.

Tärkeintä on kuitenkin tänäkin jouluna muistaa, että
vietämme oman Vapahtajamme syntymisen muistoa. Em-

me vietä vain Seimenlapsen muistoa, vaan ristillä meidän
syntiemme tähden kuolleen ja voitollisena ylösnousseen ja
kirkkauteen astuneen Vapahtajamme juhlaa.

Taivaan Isä runsaasti siunatkoon edessäolevan suuren

joulujuhlamme.

iSWo Tasanko



Sisällys

LUKIJALLE

JOULUNVIETON VAIHEITA

EM MÄÄ KAUNEEMMIN . . .

MUT HAASTELLAAHA NYT . . .

AUTUAAMPI ANTAA KUIN OTTAA

SAAMMEKO VALKEAN JOULUN?

KURKISTAMME KURKELAAN

UUDISRAIVAAJA MATTI KOLJO

HENKIKIRJAT

KITEET KUIN RUBIINIT

HERPAANNUTTAA

SYRJÄLÄN MATTII KATTOMAS

ENTISET KOVAT PÄIVÄT

Yö

KOLME KESKINKERTAISTA

YHTEINEN JOULULAHJA

ETSIMME JOULUA

SEIMEN LUONA

TAPAHTUI KIMALAN KARTANOSSA .....

KIPERÄN MIKKO

SOMERON FAIKANNIMIÄ

MITÄ ELÄIMIÄ SOMERO-JÄRVESSÄ?

NIIN PRUUKATAAN

SOMEROLAISET LUONNONSUOJELIJOINA

SOMERO-SEURA 1953-63

SOMERON LAULU

Tapio Ho rl l a

Sulo Tasanko

Kaarina Pol l a ri

Elsa P u bon e n

Kirsti l n k l n e n

Suoma Vi lk k i

Ester Ahokainen

Aulis O j a

A n t i p a s

Valo Saikku

Ha rttu

Leo Suvenmaa

Jalmari Maaniitty

AIarik Lehtonen

Ester Ahokainen

Mauno Alanne

Ester Ahokainen

Kirsti Inki n e n

Kaarlo Me rl m aa

Somero- lehti 1925

Jaakko Sivula

Tapani Valtonen

Pilke

Pertti Viitanen

Tapio Ho r i l a

Unto Koiv a a ra

valokuvuuju

olavi virtanen
somero

kuvauksia joulunakin
uusi suurkopfokone

HYVÄÄ JOULUA

asiakkailleen toivottaa

Lasten Asuste

HYVÄÄ JOULUA TOIVOTTAA

Kukkakeskus

puh. 45 385 ja 45 293

HYVÄÄ JOULUA JA ONNELLISTA

UUTTA VUOTTA

Torkkolu Oy

HYVÄÄ JOULUA JA ONNELLISTA

UUTTA VUOTTA TOIVOTTAA

Aarno luin®
Puh. 43 350

Someron Saha Oy
PUH. 45029

Someron Kivi

PUH. 45 489

HYVÄÄ JOULUA

asiakkailleen toivottaa

Somerpttla

Someron
Kuljetus Oy

PUH. 45 047

Suoritamme kaikenlaisia kuljetuksia
ja kuormauksTa

T:mi J. M. TUOMINEN
PUH. 45182

Polkupyöriä, mopedeja
moottorisahoja/ ompelukoneita

SEKATAVARÄKAUPPA
O. LEHTI

HÄNTÄLÄ - PUH. 43 676

HYVÄÄ JOULUA

asiakkailleen toivottaa

KOTIKAMPAAMO
LILJA LAAKSO

PUH. 45 487



Toivotuimmat

JOUI. U-
lahjat

Onnistuneimmut

ostokset!

somEBon
OSUUSKflUPPfl

SOMEROUUNEN
Someron ja Somemiemen paikaillslehti

seuraa tarkasti kotiseutumme tapahtumia
tehokkain ilmoitusväline paikkakunnallamme

Vsk. 3 mk. Puh. 45 500

SOMER-VAATE
OY

Puh. 45088

40 vuolta

kotiseudullisenu

p aikallis julkaisuna

Somero-Iehfi

S5r^ /lulomiiili 'Oli
MYYMÄLÄ puh. 45 312

. Varaosia ja tarvikkeita

. Autoja, traktoreita, maata). koneita

KONETEHDAS puh. 45 172
VALMISTAA JA MYY:

. EK-SA soran-suolan levittäjiä

. Traktorin varmuushy+tejä

. Stevns- myllyjä jne.

Puinotyönne

edullisesti

Sosnerpaino

«Lähde laulamaan,
on laulun uika!«

Someron

1-auBumiehet

TOIMITTAJA

KUVITUS

ILMOITUKSET

Unto Ko iva a ra

Sakari Mä k i p u ro

Helvi Nurmi

Julkaisija

Somero-Seuru



Lukijalle

Kun Somero-Seura nyt ensimmäisen kerran julkaisee kotipaikkakuntaansa varten jou-
lulehden, sille ei koidu tästä yrityksestä edelläkävijän kunniaa. Pitäjässä on näet ilmes-
tynyt kerran aikaisemmin painotuote nimeltä Jouluviesti, Someron seudun joululehti ,
julkaisijoina Someron yhteiskoulun opettajat ja toimittajana Sampo Haahtela. Tämän
lehden muistanevat vain keski-ikäiset ja heitä vanhemmat somerolaiset, sillä se ilmestyi
jo v. 1935. Tuon yksinäisen, lähes kolmenkymmenen vuoden takaisen hengentuotteen pe-
rusteella ei siis pitäjässämme voida puhua mistään joululehtiperinteestä, mutta tieto tuon
varhaisen edelläkävijän alkoinaan saamasta suopeasta vastaanotosta on epäilemättä ollut
rohkaisemassa Someron Joulun julkaisijoita.

Somero-Seura on vasta 11-vuotias. Aloittelevalle kotiseutuyhdlstykselle on luonteen-
omaista, että se keskittyy ensin henkisen ja esineellisen kansankulttuurin tallentamiseen ja
vaalimiseen. Näin on tehnyt Somero-Seurakin. Useaan suuntaan haarautuvan toimintansa
se on pyrkinyt ohjaamaan aluksi sellaisiin kohteisiin, joita unohdus ja tuho ovat näyttä-
neet pahimmin uhkaavan Ja joiden pelastaminen tämän vuoksi on ollut kurcetlisintä.
Keskittyminen yhtäällä johtaa helposti toimcttomuuteen toisaalla. Niinpä julkaisutoimin-
ta on jäänyt muihin yritykslimme verraten vähäiseksi. Tämä puute on kyllä tunnettu ja
siitä on seuran johtokunnassa keskusteltu, jolloin on useaan otteeseen esitetty toivomus
oman joululehden toimittamisesta. Kerta toisensa jälkeen on asia kuitenkin juuttunut
siihen, ettei ole keksitty henkilöä, joka olisi ollut halukas ja muuten sopiva lehden toi-
mittajaksi.

Hankkeelle antoi ratkaisevan sysäyksen Somero-Seuran viime vuodenvaihteessa järjes-
tämä ideakilpailu, missä eräät osanottajat ehdottivat joulu julkaisun toimittamista (pon-
tevimmin entinen somerolainen Kaarina Pollari, jonka hauska murreasuinen kirje jul-
kaistiin Somero- lehdessä). Nämä kilpailun yhteydessä kuuluviin tulleet kansan äänet
olivat siinä määrin varteen otettavia, että johtokunta ryhtyi asiaa entistä vakavammin
pohtimaan. Tällä kertaa päädyttiin myönteiseen ratkaisuun, kun johtokunnan jäsen, opet-
taja Unto Koivaara suostui ottamaan kannettavakseen lehden toimittamisen vaivan ja
vastuun.

Joulu julkaisumme yhtenä tarkoituksena on suoda entistä useammille tilaisuus osallistua
pitäjämme kotiseututyöhön. Tämän ulkopuolelle ovat näihin asti jääneet mm. ne monet
somerolaiset, jotka ovat joutuneet muuttamaan pois syntymäpitäjästään, koska esim. So-
mero-Seuran järjestämät kilpailut ovat usein vaatineet kotipaikkakunnalla suoritettavia
tutkimuksia ja haastatteluja, mihin heillä ei ole aina ollut mahdollisuutta. Muistelman-
luonteinen tai kaunokirjallinen sepite ei tällaisia tutkimuksia välttämättä vaadi, joten myös
ulkosomerolaiset voivat rikastuttaa lehtemme sisällystä, kuten tässä julkaisussa näemme
tapahtuneenkin. Toivomme saavamme vastedes avustajiksemme mahdollisimman tarkkaan
kaikki ne entiset ja nykyiset somerolaiset, joilla on kotiseutunsa asioista mielenkiintoista
sanottavaa ja myös kykyä sanottavansa kirjalliseen ilmaisemiseen.

Jos toiveemme toteutuu, uskomme kertyvän talteen arvokasta aineistoa, joka selventää
lukijalle sellaisia menneen ja nykyisen Someron piirteitä, mitkä ilman lehden antamaa
virikettä olisivat saattaneet jäädä merkitsemättä muistun. Ehkä Someron Joulun ja myös
paikallisten sanomalehtien avulla saadaan vähitellen kokoon niin paljon kirjoituksia, että
näistä parhaat valikoiden voidaan joskus tulevaisuudessa toimittaa pitäjäämme esittelevä
kotiseutti lukemista. Someron kirja. Näin kertyneestä materiaalista luulisi olevan ainakin
paljon apua, ellei se yksin riittäisikäan teoksen toimittamiseen.

Someron pitäjällä on oma paikallisvärinsä, joka perustuu siihen, etteivät maisemat,
ihmistyypit, puheenparsi ja eräät muut seikat missään muualla ole täsmälleen samanlaisia
kuin täällä. Tätä kotiseudullista sävyä lukijalla on oikeus odottaa tapaavansa Someron
Joulusta. Hänen pääteltäväkseen jää, missä määrin lehti on onnistunut paikallisväria
tavoittamaan. Rohkenemme kuitenkin toivoa, että julkaisumme auttaisi somerolaisia vi-
rittymään siihen tuttuun ja turvalliseen joulutunnelmaan, minkä kotiseudun ja kodin pe-
rinteet luovat. Kotiseudun sanoma on osa hyvän tahdon sanomaa, jota kuuntelemaan me
jouluna hiljennymme.

Lähetämme lukijoillemme lämpimät kotiseudun terveiset ja toivotamme heille hyvää
ja rauhallista joulua.

Tapio Horila

Valok. A, Hirsjärvi

Someron Museo

- maan suurimpia ja monipuolisimpia talomuseoita. - Tutustu entisaikojen
elämänympäristöon - tuo vieraasikin katsomaan Someron kiinnostavinta
nähtävyyttä.

omero -Seu ra

Hinta 2,50




