
SOMERON NUORISOSEURA
Suoma Vilkki

Nuorisoseuraliike Suomessa sai

alkunsa 1880-luvun alussa Etelä-
Pohjanmaalla suomalais-kansallisen
herätysliikkeen haarautumana maa-
laisnuorison parhaimmiston kes-
kuudessa. Se tarkoitti tapojen pa-
rantamista sekä sivistyksen ja kan-
Sallisen harrastuksen kohottamista
erikoisten »nuorisoyhdistystem avul-
la. Näissä harrastettiin kirjallisuut-
ta, musiikkia, kansantanhuja, näy-
telmiä, kotiseututyötä, urheilua ym.
I^rkimyksenä oli kasvattaa nuori-
sosta»hyviä ihmisiä ja kunnon kan-
salaisia*.

Kymmenessä vuodessa liike levisi
kautta maan. Someron Nuorisoseu-

ran ensimmäiset säännöt on vahvis-

tettu 19. syyskuuta 1891. Ne on pai-
nettu Turussa Auran kirjapainossa
1882. Toiminta siis alettiin tosissaan

ja tarkoituksena oli saada paljon Jä-
seniä, kuten varmaan saatiinkin.
»Rahasto tili kiqa< vasta v:lta 1911
kertoo meidän ajallemme asioista
tarkemmin. Tällöin rahaa on jo 590
mk 66 p, niin että työtä on tehty, toi-
minta lienee ollut vilkasta. Rahas-
tonhoitajana on Akseli Hellström
(Hairo), joka tilikiijaan on merkin-
nyt asiat tarkoin. Iltamatuloja on ol-
lut parikin kertaa kuukaudessa
useina kuukausina. On pidetty naa-
miohuvit, käyty ympäristökylissä ja
-pitäjissäkin vierailuiltamia pitä-
massa, VappuJuhlat ja kuusijuhlat
on järjestetty, juhlien yhteydessä on
ollut urheilukilpailuja, näytelmiä on
harjoiteltu ja esitetty, tuloja on käy-
tetty esim. jonkun nuoren lähettä-
miseksi kansanopistoon. Tuloja on
saatu myös vuokraamalla taloa mui-
den käyttöön, kuten Oriyhdistyk-
sen, Lauluseuran tai kunnan ko-
kouksiin ja juhliinkin, samoin luku-
sien pitämiseen. Tuloja on tarvittu
myös velan maksamiseen, sillä ton-
tin ostamisen ja rakentamisen jäl-
keen 3 500 mk:n velka vielä v. 1911

Someron Säästöpankkiin ei ollut
pieni raha. (Velka maksettiin lopul-
lisesti v. 1921. ) Tilintarkastajina toi-

mivat Kaarlo Alli, K. Swensson,
Pietari Sorma, Feeliks Tammi, He-
lena Widen sekä monet muutkin,
jotka ovat vielä tuttuja nimiä van-
himmille somerolaisille.

Kaksikymmenluvulla toiminta
näyttää edelleen vilkkaalta. Vuonna
1922 pidettiin 17 omaa iltamaa ja
talossa lisäksi 10 muuta iltamaa tai
teatterinäytäntöä sekä melkoinen
joukko kokouksia. Kyllä vaan some-
rolaiset osasivat »harrastaa*, ei ollut
radiota eikä televisiota.

Vuosikymmenen loppupuolella ti-
linpito siirtyy pois maallikkojen kä-
sistä eikä enää kerro jhtä ilmeik-
käästi tapahtumien kulusta.

Kölmikymmenluvulle tultaessa on
toiminta laimeaa. Talo on myyty
kunnalle 1. 7. 1925 75 000 mk:n hin-
nasta, liekö seuraus vähäisestä toi-
nunnasta vaiko syy siihen.

Toiminta virkistyy kuitenkin vielä
kerran muutaman vuoden ajaksi.
Paikkakunnalle on perustettu yh-
teiskoulu, joka tuo kulttuurista kiin-
nostaneita henkilöitä pitäjään.
Näistä useat joutuvat tekemisiin
Nuorisoseuran ja sen toimintaa har-
rastavien somerolaisten kanssa. Niin

leimahtaa käyntiin entistä vilk-
kaampi seuraharrastus vuosien
1934-1937 aikana. Aluksi kirjalli-
suuskerho kokoontuu viikoittain
Kiiruulla, jossa luetaan runoja ja
näytelmiä sekä selostetaan kukin
vuorollaan kirjoja. Suojeluskunnan
talon ns. käräjäsaliin hankitaan
Nuorisoseuran toimesta pirttikalus-
to, jonka suuren pöydän ympärillä
pidetään kokouksia, harjoitellaan
kuorolausuntaa, lauletaan ja näytel-
lään. Oma lehtikin ilmestyy. Pit-
käaikaisen harjoituksen ja näytel-
mäkurssien pitämisen jälkeen esite-
tään Minna Canthin Murtovarkaus

salin täydelle yleisölle »suurella me-
nestykselläe.

Mutta sitten tulee talvisota, jonka
päätyttyä Suojeluskunnantalo pa-
laa, sen mokana pirttikalustoja pal-
jon muuta. Merkintä tilikirjassa 01-

ga Niemelän haudalle lasketusta
seppeleestä kesällä 1939 ikään kuin
ennakoi lopun alkua. Hän oli vuosi-
kymmenien ajan palvellut seuraa
kaluston hoitajana ym., aina valmii-
na hoitamaan asioita. Pitkän päivä-
työn Someron Nuorisoseuran hyväk-
si teki myös Helena Hannila, joka
rahastonhoitajana huolehti tileistä
ja omaisuuden hoidosta kuolemaan-
sa asti v. 1973.

Sotien jälkeen ei toiminta pääse
käyntiin. Vielä 1954 yritettiin seuraa
herättää henkiin, jopa yhteistyössä
Härkälän Nuorisoseuran kanssa.

Opettaja Anni Virvelän toimesta tä-
mä seura oli toiminut virkeästi joita-
kin vuosia. Molempien toiminta lop-
pui, viimeinen kokousmerkintä on
vuodelta 1955.

Vuosisadan vaihteen aikoihin ja
vielä paljon myöhemminkin nuori-
soseurojen merkitys nuorison ko-
koajana hyvien harrastusten . piiriin
laajentamaan maailmankuvaansa,
oppimaan hyvää käytöstä ja Julki-
suudessa esiintymistä on varmaan
ollut maalaisnuorisolle tärkeätä ja
arvokasta. Siinä mukanaolleet toi-

mihenkilöt ovat pyyteettömästi uh-
ranneet aikaansa yhteiseksi hyväksi
ja samalla opettaneet ja oppineet
kansallista yhteenkuuluvuutta ja
tervettä itsetuntoa.
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MAATYOMIEHENÄ ENNEN KONEIDEN VALTAKAUTTA
Kyllikki Kujanpää

Vuonna 1922 syksyllä Sulo Sulan-
der otti pestin vuodeksi Harjun tilal-
le maat6ihin, eli muonamieheksi.
Harjun isäntänä oli silloin Kaarlo
(Kalle) Alhoranta. Sulo Sulander oli
avioitunut kolme vuotta aikaisem-

min Alma Notkolan kanssa, per-
heessä oli poika ja tytär, joten tule-
vaisuus oli turvattava vakituisella
työpaikalla. Palkkana oli vapaa
asunto, huoneen ja keittiön käsittä-
vä mökki, ruista muonaksi ja pala
maata kauran ja viiden nelikon pe-
mnankylvölle. Rahaakin sai jonkun
verran, määriä Sulo Sulander ei

enää muista.
Ulkonainen elämä oli vaatimaton-

ta, mutta ehkä sittenkin oltiin tasa-
painoisempia: onnellisempia kuin
nykyään, kun monet pyrkimykset ja
useasti turhatkin toiveet repivät ih-
mistä hajalle.

Muonamiehellä oli mahdollisuus

lehmän ja porsaan pitoon, joilla tur-
vattiin ruoan sarvin. Heinää lehmäl-

le ei saanut talosta, se oli itse han-
kittava pellon ja tien pientareilta se-
ka pyhäpäivinä kirkon vierellä ole-
van hevosten käsipuun tienoilla. Sii-
ta saikin suurempina pyhinä hyvän
apajan, kun puomi oli ollut täynnä
hevosia. KoköoJiakin oli useampia,
sovinto sentään säilyi.

Harjussa oli tuolloin neljä vaki-
toista muonamiestä. Konsta Ruoho-

nen oli etumiehenä, Vihtori Ojala,
joka oli innostunut koneista, kun
ensimmäinen traktori tuli hän ajeli
sitä. Janne Hellsten ja Sulo Sulander
olivat hevosmiehiä. Hevosia oli ta-

lossa 12 ja niiden hoitajana Vertti
Tuominen. Navetassa oli lehmiä ne-

lisenkymmentä ja niillä kaksi hoita-
jaa. Kun lehmät olivat runsaassa
maidossa, otettiin apulypsäjä. Nuo-
ret renkipojat Elkku Aaltonen ja
Uno From loivat navetasta lannan,
pudottivat lehmille navetanvintistä
heinät ja pahnat Ja tekivät muut
pikkuhommat. Tuulimylly nosti na-
vettään veden läheisestä Kirkkojär-
vestä.

Keittiössä emännöi Kaisa Hjärt
apunaan sisarensa Hilja ja Martta
Tuominen. Navettapalvelijat ja ren-
git olivat talon maassa, muonamie-
het omassa ruoassa.

Torppareita oli kolme, Lähteen-
korva ja Tupata tekivät taksvärkkiä
neljä päivää, Juho Nurminen, jolla
oli pienempi torppa, kaksi päivää
viikossa. Lähes kaikilla kirkonmäki-
läisillä oli perunakuoppa Harjun
maalla Lamminnummella, siitä teh-
tiin taloon yksi työpäivä vuodessa,
tavallisesti elopäivä.

Maatyöt tehtiin hevos-
ja miesvoimalla

Kaikki maatyöt tehtiin hevos- ja
nriesvoimalla. Syksyllä olivat kaikki
neljä muonamiestä hevospareilla ja
auralla kyntämässä peltoja. Kyntö
kesti kuukauden päivät, ne suoritet-
tiin yhtäjaksoisesti oli ilma poutai-
nen tai sateinen. Työpäivä alkoi aa-
mulla kello seitsemän ja kesti illalla
kello kuuteen. Puolipäivästä oli tun-
nin ruoka-aika ja aamu- sekä ilta-
päivällä kymmenen miauutm pitui-
nen kahvitauko. Kyntö oli raskasta
hommaa, hevosparin vetämän au-
ran ohjaus otti käsille ja koko päi-
van käveleminen auran perässä
koetteli jalkoja. Siihen kuitenkin
tottui, niin että jaksoi koko kuukau-
den kyntää. Kyntökausi oli myös he-
vesille kovaa aikaa, mielellään ne
ilalla menivät talliin rouskuttamaan
heiniä ja sitten levolle.

Apulantoja käytettiin aika vähän.
Luujauhoa ja tuomaskuonaa kylvet-
tiin kesämaalle ja salpietaria hei-
nänsängelle. Karjanlanta ajettiin
pellolle ja savea kasojen peitteeksi,
jotta lanta ei kevätauringossa kui-
vuisija menettäisi voimaansa. Lanta
levitettiin kaupalla, joka oli lähinnä
lumikolan mallinen, mutta suurem-
pi ja vankempi hevosvetoinen vem-

pele. Lannan levitys viimeisteltiin
talikolla.

Keväällä, jos ilmat vain sallivat,
aloitettiin peltojen «rakentaminen»
huhtikuun lopulla. Ensin pellot ajet-
tiin hankmolla ja jousipiikkiäkeellä
pehmeäksi, molempien edessä oli
kaksi hevosta. Kylvökonetta veti yk-
si hevonen. Kylvön jälkeen pelto vie-
la jyrättiin. Kylvötöitä tasoitti se, et-
ta kaura ja ohra kylvettiin keväällä,
ruis jota viljeltiin mnsaasti, kylvet-
tiin elokuussa. Heinää oli suuret
alat, koska karjaa oli runsaasti.
Vehnän viljely oli silloin hyvin pien-
ta.

Sato talteen

Sadonkorjuun ensimmäisiä töitä
oli heinänkorjuu. Heinä ajettiin
poikki koneella, jota veti kaksi he-
vosta. Heinäkoneessa oli sivulla pit-
ka terä, lapset eivät saaneet olla lä-
hellä heinää kaadettaessa, vilkas po-
jannappula olisi voinut juosta jal-
kansa terään. Heinäharavalla, jon-
ka eteen riitti yksi hevonen, heinä
ajettiin karheelle ja siitä se nostettiin
kaksi-kolme piikkisillä pitkävartisil-
la hangoilla seipäille kuivumaan.
Kun heuiät viikon parin päästä oli-
vat kuivia, siirrettiin ne latoon säi-
löön.

Heinäseipäiden paikalleen asetus
eli seivästäminen oli raavaan miehen

hommaa. Ensin lyötiin rautakangel-
la reikä peltoon sitten seiväs kuop-
pään, jonka jälkeen jalalla sotkettiin
seipään ympärystä tiiviiksi niin, että
seiväs pysyi tukevasti pystyssä.

Jos sää oli hyvä, päästiin rukiin
leikkuuseen elokuun alkupäivinä.
Hopäivät olivat kuin juhlapäiviä,
työ tehtiin suurella joukolla talkoil-
b. Ruis niitettiin viikatteella. Jos
vilja oli laessa, oli niittä vaikeaa. Ri-
vakammat miehet tarttuivat vlikat-
teeseen ja niin alkoi kilpaniitto.
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Harjun elovakl ka
la. Kuva vuodelta

Harjun pilat tulossa lypsylta, edessä PUsin rattailla Mari Tuominen ja Alma Su
kana Ida Männikkö. Harjussa oli lypsykarjaa nelisenkymmenta päätä, malK
montaa ole.
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Harjun pihapiirissä on vielä entisellään talousrakennus, jossa pilat ja rengK asuivat.
Renkituvassa korjattiin talon tyBuiUneita ja pidettiin syksyisin klertokoulua. Rakennuk.
sen

Niittäjän perässä oli tavallisesti kak-
a naista, joista ensimmäinen kokosi
kahloon ja toinen sitoi lyhieen. Niit-
täjästä ei saanut jäädä, parhaiden
niittäjien perässä piti olla myös par-
haat kokoojat ja sitojat. Kun pääs-
tiin pellon päähän huilattiin ja odo-
tettiin, että kaikki saivat laistansa
loppuun. Viikatteet teroiteltim ja
yhdessä aloitettiin uusi urakka.
Vanhemmat miehet kokosivat lyh-
teei kuhilaalle. Kuhilaat kuivuivat
pellolla parisen viikkoa, aika riippui
ilmoista.

Elopäivänä pihalle katettu ruoka-
pöytä oli pitopöytä, ei sentään nyky-
ajan mittapuun makaan, mutta sil-
loisissa oloissa. Tavallisesti oli lihas-
ta ja perunoista keitettyä soppaa,
voita, leipää, piimää ja kaljaa. Jälki-
maaksi oli uunipannukakkua ja se-
kahedelmäsoppaa. Koko väki söi
silloin talon pöydässä.

Illalla oli renkituvassa talkootans-

sit. Vaikka päivän työ oli ollut ras-
kas, nousi jalka kevyesti jenkan ja
polkan tahdissa. Vanhemmat ihmi-
set ja lapset olivat mukana vain al-
kuillasta, mutta nuoret jaksoivat
pyöriä puoleen yöhön. Uni ei heiltä
vaatinut velkojaan.

Ruista tapettiin kolme riihellistä
siemeneksi. Ne kuivattiin riihessä,

ja vaistoilla lyöden, tappaen, erotet-
tiin jyvät korsista. Siemenvilja pan-
tiin aittaan talteen odottamaan seu-
raavaa kvlvökautta. Varakkaissa ta-

loissa oli siemen ylivuotista, köy-
hemmissä paikoissa siemen otettiin
saman vuoden viljasta.

Ohra ja kaura

niitettiin viikatteella ja kasattiin sei-
päille kuivumaan samoin kuin hei-
nakin. Talon takamailla kasvanut

vilja varastoitiin puimattomana la-
töihin. Vasta talvikelillä se kuljctet-
tiin tappuroitavaksi talon lähellä ol-
leeseen puimalaan.

Harjun isäntä Kalle Alhoranta oli
melko hätäinen mies. Aamulla hän

aina piti hoppua miesten työhönläh-
temisellä. Kun miehet hevosineen

pääsivät pois nurkista, ei enää ko-
vaa kiirettä pidetty. Miehet pitivät
isännästään, kun hän tuli pellolle
pantiin tupakaksi. Itse ei tupakkaa
saanut laatikosta ottaa, isäntä antoi

sen käteen. Yhdessä sitten polteltiin
tupakat ja pohdittiin työasioita sekä
muitakin ajankohtaisia tapahtumia.
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pois. Livekala tehtiin myös ennen
joulua, ensin niitä liotettiin kolme
päivää kirkkaassa vedessä ja sitten
tehtiin tuhkalipeä päälle missä pi-
dettiin neljä-viisi päivää. Jos meni
liian pehmeäksi piti laittaa paljon
suolaa joukkoon.

Sieniä ei siihen aikaan juuri syöty.
Vaikka muistan minä, että Rauhan-
kallion isäntä olisi silloin likkana ol-

lessanijo syönyt. Kyllä me otettiin se
ihmeeksi ja vaikka niissä oli matoja-
kin, niin hän söi ja sanoi, että siellä
ne on kasvaneetkin. Rauhankallio

oli sellainen edistyksellinen talo sii-
hen aikaan. Siellä oli kesteissäkin

oikein punaista sallattia kun olivat
Helsingistä tuoneet punajuuria ja
porkkanoita. Tavallisissa paikoissa
tehtiin jouluksi vain valkoista salla-
tia, mihin laitettiin perunaa, silak-
kaa ja sipulia. Vasta kun aloin kan-
sakoulua käymään alettiin porkka-
nää ja punajuurta Somerniemellä
viljelemään.

Porstuvan konttorissa tai niin
kuin toiset sanoivat laskettavassa

huoneessa niitä Jouluksi valmistettu-
ja herkkujasitten säilytettiin. Siellä
oli lanttulaatikoka ja perunalaati-
koita, oli monenlaisia teakkaroita ja

juustoja. Oli pylsypurkit, silakkane-
likotjavoipytyt.

Jouluksi leivottiin mvös setsuuria.

Syysvehnää silloin Jo jossain viljel-
tiin, mutta kevätvehnää ei juuri mis-
sään. Muistan hyvm vieläkin, miten
hyvää ohrakakkua ja perunalimp-
pua isoäidilläni aina oli siellä Paja-
Iässä.

Miehet hakivat aattoaamuna ta-

kamailta heiniä ladosta niin ei tar-
vinnut sitten pyhinä hakea. Eläimil-
le annettiin jouluaamuna aina vä-
hän parempia heiniä ja myös taval-
lista enemmän. Myös Joulukuusi
tuotiin aattona sisälle. Meillä kdto-

na oli sellainen kuusi, mikä riippui
katosta, mutta täällä Hännällä oi-
lessa on aina ollut lattialla seisova

kuusi. Koristeita tehtiin vaikka sa-

nomalehdestä Jos ei muuta ollut.
Aattoillan jouluaterialle kutsuttiin
tavallisesti joitakin vanhoja ihmisiä
naapureista. Oli juhlallisempaa kun
oli vieraita pöydässä.

Jouluaamuna lähdettiin kirkkoon

jo siinä viiden aikoihin. Kirkossa
loistivat kynttilät, mutta hautaus-
maalla ei kynttilöitä poltettu. Ei kir-
kossa silloin vielä ollut sähköäkään.

Meillä kotona OmasJärvellä sähkö

jo oli, kun PohJavuori sen laittoi sii-
ta Rauhankallion sahalta. Kirkossa

oli harras tunnelma kun laulettiin

jouluvirsiä Ja kuunneltiin jouluevan-
kehumia. Kirkkoherrana oli AIhaja
sitten myöhemmin Mäkinen. Kir-
kosta tulo oli sitten kovaa kilpa-
ajoa. Pappa oli hurjapäinen aja-
maan ja kun hevoset olivat viluisia
kirkonmäellä seisomisen jälkeen oli
meno kovaa.

Silloin oli aina paljon lunta ja
pakkasta - ainakin tuntui siltä.
Joulunpyhinä käytiin vieraissa, su-
kulaisissa ja naapureissa. Palvelus-
väki kävi kotonaan tai tuttavillaan.

Tapanina saattoi taloon poiketa ta-
paninpukki, jolla oli suuret pukin-
sarvet päässä ja vällyt selässä. Hän-
tänä oli saunavihta ja sitä se heilutti
kovin. Oinasjärvellä kulki tapanin-
pukkina sellainen vanha Samuli. Jo-
takin pientä sille annettiin, kakkuja
tai rahaa. Pikkupoikia kulki ama
suuri lauma sen mokana.

Näin vuosien päästä ajatellen tun-
tuu siltä, että silloin vanhaan aikaan
joulu oli rauhallisempi ja juhlalli-
sempi. Muistettiin ehkä paremmin
miksi me joulua vietämme.
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meinaa jättäät heitin, niil tuli kau-
hia tuska ja hätä. Ensiin himaatti
yks, sit toinen, kolmas, kohta kaik-
U, koko hevostein kuaro, 95 hevost
himus:

- Älkä jättäkä meittii, iihahaa,
älkäjättäkä, iihahaaaa...

Siin taas kerran luamakunta hua-
kas tuskisas.

Onneks ei ollu simmost selvännä-

kijää, et olis tiätty, mikä tosisas var-
tos: etulinja, tykit ja kuulamiskut,
ilmapommitukset, kuarmastohevos-
tein epäeläimelliset kärsimykset,
pelko henkenmenost hevosparoila-
kin.

Sotamiähet rupes kerustammaan
nummeroi luavutettuin hevosten
lautasi!.

Lähteisäs oli ohjasmiähil sanottu,
et kotja kyyritään kuarma-autoil.
Syämäänkin käskettiin mennä jo-
honkiin kasarmi!, mut kun sivili-
miähet osuskin väärään kyäkkiin, ei
siäl tiätty mittaan koko asjast, ja
ruakahommat jäi sel palkat. Kulje-
tust ei kuuluna, ja Someron pojat
katto parhaaks alottaa kotomatkan
omii konsteilas, apostolin kyyril.
Käveltiin Härkätiätä tuntikaupal
Renkon suuntaan. Mut tuli vaan lo-
pultas kyytikin, ja siin kahren ai-
kaan ehtopuala päivää oltiin jo So-
meron rajjain sisäl. Markina, nälkä-
sinä, väsyksis ja vUusina, mut koton
kumminkiin. Tyä oli saatettu pää-
tökseen.

Sit rupes tosisas marraskuun 30.
päivän aamul paukkumaan. Some-
roi asti kuulus roikina, kun Helsin-
kii pommitettiin. Sihen asä tunte-
matoin sana »evakko» ja »evakoira»
tuli jokapäiväseks. Tuli jo ensmäset
kualemantiarokkin joulukuun alku-
puala rintamilt. Someron miähet
niinkuu hevosekkin oli joutunu
Kannaksen tuliholvin alla.

Hevosii tarvittiin pian lissää. Kor-
tistost otettiin taas uus satsi, ja
Hämmeellinnaan lähetettiin tai toi-
sel kertaa 85 hevost, niin et kaikkiis-
tas oli talvisoras Somerolt 180 he-
vost. Jälkimäisel ottokerral oli jo
lunta. Lukumiähen kaunis sali oli
tosa paikas taas kun hollitupa, väk-
kee paljon, lunta ja kurraa. Talon
naisväel oli varmaan seuraaval päi-
vai isonlainen saUnkuuraus.

Mut se oli piäntä. Nurkis pauk-
kus kiljuva pakkanen viikost toi-
seen, yät oli niin tähtikirkkai et luk-
keet näki kuutamos. Rintamil kesti
miähet käsittämättömän kovvii päi-

vii ja öitä. Koton koitettiin tehrä mi-
ta ymmärrettiin. Kun Jaatilan ylit-
ten lensi koko laivue viaraan valta-
kunnan lentokonnei, mei katteltiin
tuvan akkunasi. Meijän Alma sa-
nos: - Mistä pahuksesi mää saisin
tarpeeks pitkän koukun, et sais ve-
rettyyt ales joka ainovan!

Simmottii koukkui oli suamalaisil
sillon hyvin vähän.

Hevosist maksettiin korvaus päi-
värahana. Jos hevonen jäi sel tiälä,
korvaus oli liki torellist arvoa, ja
loukkaantumisestakkin sai joltain.
Noin kaks kolmasossaa palas, kol-
mannes jäi tulemata, niin kävi mei-
jankin Jerun ja Lasin; ei net tullu ta-
kasiin.

Merkillinen on hevosen muisti.
Kun kevvääl tuli Joensuuhuun ko-

tiutettavvii hevosii, päästi joku haki-
jana ollu Kerkolan miäs hevoses irti,
meinas, et se kulkee välilläs kärryin
peräs. Mut hevonen pyhkäsi niät
hippulat vinkus, täyttä lentoa Ker-
kolaan yli penikulman matkan ja oli
kotonas pal ennen kun hakjat.

Aikain saatos on Hämmeen Här-
kätiä nähny yhtä jos töistäkin. Sitä
myären on vaeltannu herrat ja nar-
rit, omat Ja muukalaiset, kuninkaat
jos kerjäläisekkin. Vanhan tupakki-
nilla-tutulaulun toisioto karahtee-
raa hauskastain tätä tiätä toiselkin
nimel, Someroisten Sonnitiäks. Ja
loppuun on soMitiä-runon riimitte-
Ujä lisänny varottavaks peräkane-
tiks:

-Mahroks pyssyyt ko-
tonas vaani

Taatunperänen tosi viisaus, aina-
klo, jos Someron hevoset ols saanu
talvisoran aattoon miälipittees hir-
nuut. Mut sitä ei kysytty - mennä
vaan täytys. Huavattiin tehrä, mitä
osattiin. Ja kuis käve - täsä ollaan,
ja Ollaan ittenäisiil Eiks
se oi joltain hyvin suurta se!

J. K. Mää pyyrän kiittäät erityi-
sestäin Eskolan Aaroo ja kaikkii
muitakin, kukka on antanu tiatoi,
ja kyl mää ittekkin vähän jottain tiä-
an.

JOULUN RUOKA
Manu Kärki

Istumme isoäitini Aili Linnan -

mäen kanssa Hännän talon kama-

rissa myöhäissyksyn iltana entis-
alkojen jouluja muistellen. Isomum-
mun sylissä istuu neljättä polvea ole-
va Johanna, jolle tuleva joulu on en-
simmäinen, isoäidilleni se on 79:s.

- Jo varhain syksyllä aloitettiin
joulunajan valmistelut. Suutarit
kulkivat taloissa tekemässä saappai-
ta ja pieksuja. Räätälit tekivät sars-
sivaatteita ja myös itse neulottiin ai-
nakin alusvaatteita. Joulupukki ei
lapsena Ollessani käynyt, mutta kyl-
la lahjoja silti annettiin. Ei toki sel-
laisia määriä kuin nykyisin, mutta
jotakin pientä - vaatteita pääasias-
sa.

Jouluksi tehtiin myös lahti ja sen
myötä syntyi monenlaista puuhaa.
Pienistä suolista valmistettiin peru-
namakkaraa ja rossasuolista tehtiin
veri- ja ryynimakkaraa. Toiset pais-
toivat verimakkaroita olkien päällä
uunissa. Makkaranteko oli meille

lapsille tuttua työtä, sillä isäni oli
karjanostaja. Me teimme makkaroi-
ta kaupunkilaisille myytäväksikin.
Kaikista lehmänmahoista, sydämis-
ta ja keuhkoista tehtiin pylsyä mak-
karantäytteeksi ja kun laitettiin ras-
vaa sekaan niin kaupunkilaiset tyk-
käsivät kovin.

Myös sahtia Ja kaljaa tehtiin ja
toisissa paikoissa tekivät oikein sel-
laista tiputettua. Mitäs kun mones-
sa paikassa olivat lehmät jo jouluna
vähässä maidossa tai kokonaan um-

messa. Kilon Iita puhui, ettei joulu-
na maitoa muuten saanut kuin

jäädyttämällä syksyllä ja säilyttä-
maila sitäjääkasassa. Se oli sellaista
pakastemaitoa mikä sitten jouluna
sulatettiin.

Syksyllä käytiin Salon markki-
noilla silakoita ostamassa. Nelikko

ainakin tuotiin ja toisiin paikkoihin
kaksikin, siihen maailmanaikaan

olivat silakat paljon parempia kuin
nykysin. Eivät ne heti pahentuneet.
Päät niissä oli kiinni, eikä sellainen
silakka säUykkään mistä pää on
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Viimeinen syksyn sadonkorjuu oli
perunannosto. Tässä työssä oli mu-
kana melkoinen joukko ihmisiä. He-
vosvetoisella auralla ajettiin peru-
nanvaot auki. Siitä miehet puulas-
töillä koukkivat perunat näkyville,
naiset ne noukkivat koreihin. Kore-

ja oli kaksi, toiseen pantiin hyvät
mokaperunoiksi käytettävät, toi-
seen koriin pienet ja vioittuneet, jot-
ka syötettiin eläimille. Ruokaperu-
nat vietiin Lamminnummella ollei-

siin katoilla varustettuihin hiekka-

kuoppiin, joissa ne hyvin peitettyinä
säilyivät raikkaina kevääseen asti.

Viljan puinti

Kun Sulo Sulander aloitti työt
Harjussa, oli talossa höyryllä käyvä
Sampo-merkkinen puimakone.
Sampo oli pienitehoinen ja se vaih-
dettiin aika pian isoon Harjavalta-
merkkiseen puimakoneeseen. Sen
käyttövoima oli myöskin höyry.
Tappurimakasiinin vieressä oli pieni
huone, jonka onkapannu melkein
täytti. Onkapannua lämmitettiin
puilla. Konsta Ruohonen suoritti tä-
man työn ja tarkkasi mittareita, että
höyryn voima pysyi tasaisena. Tämä
oli tärkeä homma ja Ruohonen tun-
sikin työstään suurta vastuuta, hän-
ta ei saanut paljon häiritä kysymyk-
sillä eikä muutenkaan.

Viljaa puidessa tarvittiin monta
ihmistä eri työvaiheissa. Yksi mies
ajoi hevosella ja rattailla puitavan
viljan syöttöpöydälle, syöttäjä auttoi
käsillään korsia puimakoneen uu-
meniin. Tämä oli vaarallista työtä,
moni mies työnsi kätensä liian pit-
kalle Ja niin tappuri haukkasi osan
kädestä. Vielä tarvittiin viljan säkit-
täjä, pahnojenja akanoiden korjaa-
ja. Akanan korjaajan työ oli kurjm-
ta, siinä sai akanoita ja pölyä silmät
ja korvat täyteen, illalla oli kova
puhdistaminen niin vaatteista kuin
koko ihmisestä.

Viljasadot olivat pieniä ja eläimiä
paljon, joten viljaa ei juuri riittänyt
myytäväksi. Yhtenä vuotena oli
tainnut tulla tavallista parempi sato.
Talvella isäntä määräsi viemään

kaksi hevoskuormaa viljaa, ruistaja
kauraa, myytäväksi Högforssin to-
rille. Sulo Sulander ja Vihtori Ojala
lähtivät matkaan. Viljaa ei ollut sen
tarkemmin punnittu, säkkikaupalla
se myytiin halukkaille ostajille. Täl-

la kauppareisulla kului päivä pi-
meästä pimeään, vaikka torilla ei
tarvinnutkaan kauan odotella osta-

jia.

Ensimmäiset koneet

Vuoden 1925 tienoilla Harjuun
hankittiin ensimmäinen traktori, se
oli rautapiikkipyöräinen, eikä sillä
saanut ajaa maantiellä. Traktorin
taloon toimitti Kustaa Korvenoja.
Traktori oli suuri helpotus varsinkin
kyntäjä suoritettaessa. Piikkipyörä-
traktori oli käytössä vain pari vuot-
ta, sitten ostettiin kumipyflräinen
Ferguson-traktori. Ilmakumqa ei
Fergu seinissäkään vielä ollut. Sa-
maan aikaan hankittiin taloon niit-

tokone. Heinäharava ja kylvökone

oli jo aikaisemmin. Koneet olivat
hevosvetoisia.

Ojat luotiin lapiolla kunnes vuon-
na 1922 Harju hankki yksisiipisen
oja-auran, jota vetämään tarvittiin
neljä hevosta. Tämä oli kuitenkin
hankala, ojan puolet piti kumpikin
ajaa erikseen. Seuraavana vuonna
Harju hankki Saarentaan Klemelän
kanssa yhteisen kaksisiipisen auran,
jolla oja tuli kerta-ajamisella val-
miiksi. Tätä oja-auraa veti kahdek-
san hevosta, neljä kummastakin ta-
losta, ajajina viisi miestä. Yksi mies
oli auran hantaakeissa, neljä miestä
ajoi hevospareja. Hevosia oli ajetta-
va taitavasti niin, että kaikki parit
vetivät yhtä vahvasti, muuten ei tul-
lut suoraa ojaa. Ensin ajettiin Har-
jun peltojen ojat, sitten oli Klemelän
ojien vuoro. Kaikki pellot olivat rie-
la silloin avo-ojassa.
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VIIJa-altta on toinen Harjun vanhoista
säilyneistä rakennuksista.

SuloSuiander.

Kun syksyn työt oli saatu päätök-
seen pidettiin pyhänmiesten päivän
jälkeen viikko omia päiviä. Se olikin
siihen aikaan ainoa loma, joka kat-
kaisi pitkän vuoden uurastuksen.
Silloin myös sovittiin, jätkääkö pal-
velusta samassa talossa vai ottaako

uuden pestin muualta. Sulo Sulan-
der uusi pestin kuusi kertaa, kuu-
den vuoden jälkeen hän muutti työ-
hön Someron Sahalle.

Joulupäivänä oli tapana järjestää
talon ruokasalissa yhteinen joulu-
päivällinen kaikille talossa työssä
oleville. Muita perheenjäseniä ei
kuitenkaan kutsuttu. Mitään varsi-

naista ohjelmaa ei tilaisuudessa ol-
lut. Istuttiin juhlallisiria, keskustel-
tiin ia syötiin. Isäntä toivotti hyi-ää
joulua.

Hauskojakin
tapauksia sattui

Harjussa oli iso karju, joka isän-
nän mielestä piti leikata ja lihottaa
syötäväksi siaksi. Eläinlääkäri kut-

suttiin taloon ja hänelle annettiin
avuksi kaksi miestä, Sulo ja Vertti.
Eläinlääkäri antoi karjulle eetteriä,
sen suuhun pantiin naru jotta karju
ei tukehtuisi. Ensimmäisen annok-

sen. jälkeen aloitettiin työ, mutta
karju ei ollut taintunut vaan potkai-
si rajusti. Eläinlääkäri antoi lisää
eetteriä ja sanoi ettei suussa enää
tarvita narua. Annos taisi olla liian

runsas, koska karju oikaisi sorkkan-
sa ja kuoli.

Karjun liha ei kelvannut syötä-
vaksi, siitä keitettiin saippuaa. Kun
navettakeittiössä käsiteltiin karjun
lihaa, haistoivat navetan kymmenen
kissaa lihan tuoksun ja tulivat nau-
kuen pyytämään herkkupaloja, niitä
ne salvatkin runsaasti. Seuraavana

aamuna kissoja ei näkynyt missään
ja arveltiin kissojen kuolleen
syötyään eetteriä saaneen karjun li-
haa. Uunoja Elkku lähtivät navetan
vintille pudottamaan pahnoja leh-
mille, pahnojen mukana putosi
myös kissa. Kun pahnakasaa kat-
sortiin tarkemmin huomattiin, että
siellä kaikki kissat kuorsasivat on-

nellisessa eetterihumalassa, eivätkä
välittäneet tuon taivaallista ihmette-

Iijoista. Kissat kuorsasivat koko päi-
van. Seuraavana aamuna ne olivat

joukolla mankumassa lypsäjiltä
maitoa janoonsa, joka taisikin olla
kovanlainen.

Toisenkm kerran sattui navetassa

hauskaksi tarkoitettu, mutta ikäväs-
ti päättynyt tapaus.

Harjun kiukkuinen tallipässi oli
siirretty navetan karsinaan. Rohton
Miina, kirkonlämmittäjä, tuli kat-
somaan navettaan, käveli pitkin
kanavaa. Nuoret vallattomat renki-

pojat Elkku ja Uuno päästivät päs-
sin ulos karsinasta, salamana se
hyökkäsi takaa päin ja puski Miinaa
pakaroihin. Miina lensi pilkalleen
käytävälle, mutta satuttikin itsensä,
niin ettei päässyt kävelemään. Pojat
pelästyivät, hakivat käsikärryt ja
Miina nostettiin kärryille, pojat
työnsivät hänet kotiin Kirkonmäel-

le. Ei Miinalle hullummm käynyt,

seuraavana päivänä hän oli jo jal-
keilla.

TALVISET KUKAT
Ossi Laurila

Ensimmäinen pakkanen.
Linnut kuin lehdet

maata vasten.

Talviset kukat poimitaan harvoin,
yöt aamuja kasvavat.

Talvioiden matkustajana yksinäisyys,
hymysi jähmeä viileys.
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kiilas pojat näki, kuin pyärät meni
viäläkin ymp ars, vaikka koko kuar-
ma oli kumos, aisat poikittain ojan
päälä ja hevonen vinospitten aisain
päälä. Kärryin alta ojan pohjalt
kuulus vanhan peljästynneen miä-
hen hätänen huuto: - T u lk a

auttamaani tää on Hui-

na Vilukseiast!

Se oli paha paikka. Väsymys ja
sekamelska teki sen, et jokkut las-
ketteU ohitten niinkun ei olis mit-

tään honannu. Mut pojat aatto Hui-
nan ylös, ja niin päästiin taaslähte-
maan etteenpäi. Huinal oli oikeen
komja piirtopää, tummanrautias va-
lakka.

Tammeliini-vainaa, vanha miäs
sillon jo hänkin, oli ottanu ajjaakses

Luhtalan hevost. Tammelimi oli

tunnetustain leikillmen miäs, oli sit
paikka juur mikä tahtos. Kun miä-
het marisi ja ain vaan sattaa vinitti,
niin Tammeliini tuumaili:

- Kyl se orrail on parree.
Mut jonkun äijän hermot oli jo

vallan piukal ja liäks inkhoolipute-
lilkin ollu joku osus täsä yätises
kuarmastos. Äijä kumminkiin kat-
tos tän leukailuks ja meinas ruveta
antamaan Tammeliinii s e l -

k ä ä n! Eikä Tammeliinis ollu sen-

tään mittaan muuta syytä kun liika

hyvä humoorintajuE
Vihron ja viimen rupes aamu kai-

hentammaan, ja sillan jo Hämmeel-
luinakin häämötti horisonris. Kello

seinämän aivois oltiin määränpääsä

Poltinahon kentäl, ja armeijan soti-
laat otti hevoset vastaan. Net pantiin
kiine puameisiin, ja viajät lähti vä-
hin erin pistelemmään poispäin. Jol-
lain kuskil oli kottoot annettu vähän

simmost osviittaa, et morkkais hyvin
kovin hevostas, jos vaikka takasiin
palauttaisivat. Mut pojal ei ollu här-
jänkän halluu lähteet uurestas mai-
ta myören uusimaan yätisii koke-
muksiitas, muuta kun vakutti solt-
tupojil vaan:

- Täst ei hevonen paremmaks
tul!

Ja sinne jäi sekin heppa, sinne So-
meron Hurrat, Huimat, Pilkut, Po-
kut, Leenat ja Lasit. - Mut viäl ei
tilanne ollu ohi. Kun hevoset hua-
mas, et heitin turvas, tutut kuskis
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KUN SOMERON HEVOSET TALVISOTTAAN LÄHTI
Kaarina Pollari

Kuis Ollenkaan vojeis uskoot, et
tänä syksyn on kuluna jo peräten
neljäkymment vuatta YH:n ja talvi-
soran päivistl Sihen asti oli Häm-
meen Härkätien Hämmeellinnan
pualimaist vällii viarastettu -men-
tim aiv vaan Turkuun - mut nyt ru-
pes sekin pää käymään hyvin tutuks
somerolaisil. Linja-autot kuskas re-
serviläisii erestakasim, ylikuarmaa
oli et seinät pullisteli. Kuka piteli
uristakin tankost kii, toiset kiipes
auton katol, toiset tavarakoukkui-
siin - pääasja, et vaan föllii teki.
Eka sakkoi tullu; aika oli simmo-
ten, et tasavallan murheet oli vallan
toisenlaisii.

Päitä miähii tarvittiin kiimustas
hevosii. Jo pari vuatta aikasemmin
oli Someronkin hevoset pantu liike-
kannalpannoo varten rekisterriin.
Joka hevosest tehtiin oma kortti ja
ahen tarkat tuntomerkit, simmottii
kun väri, korkeus, ikä, ja et oliks or-
M, tamma takka valakka. Katottiin,
et onks sukkajalkaa, tähtee takka
piirtoo ja misä kohtaa, jos oli. Leh-
res kuulutettiin, et kaikki 3-15-
vuotiaat hevoset oli tuatava näytteil
määrätyt päivät, ja kotjakkin meni
lautakunta tarkastammaan, jos oli
usjempi hevonen. Armeijan pualest
tuli yks luuta. Sihvonen sitä vasten
pitäjään, ja Aaro Eskola ja Anselmi
Talonen oli paikkakunnan pualest.
Someron viljapitäjäs oli näit koti-
maisii kauramoottorei sillon kaik-

kiistas peräten 4250 kpl, ja niist so-
takelposiks havattiin 1821 hevost.
Loput oli varsoi, liika vanhoi takka
muuten sotilastarkotuksiin kelpäa-
mattomii; potkurei, pattipolvii,
puhkurei, luannevikasii, orhei tak-
ka tiinei tammoi.

Syksyl -39 mpes näyttämään selt,
et pian taitaa itärajal paukkuut. He-
voskortistot kaivettiin framil. Siin
lokakuun pualvälin paikkeil oli ar-
meijan hevosotto Kultelan Luku-
miähel, ja sinne oli kaikkein tuatava
hevoses, keliä oli määräys tulla.
Mut paljas hevonen ei riittäny, sen

lisäks tartti varata fölliin monen-
laist, mitä käskykujas lujeteltiin:
Hyvät jousitetut kärryyt. Hätätilas
sentään kunnolliset jousittamatto-
makkin kelpas. Kummipyärii ei viäl
juur ollu, eikä niist ols armeijal hua-
Bttukkan.

Hyvät riimut, ränkeet ja muut he-
TOsvehkeet, ei mittaan puarinuaral
pomeloitui.
Hyvä kenkitys, rautakanki.
Lapjo ja juattoämpäri, loimi ja loi-
mivya.
Kärryyt täyteen heinii ja hehton
(takka vähän vähemmän) pussi kau-
roi. Eväst saattomiähel.

Talliin sai Jäärä l hevonen kym-
ment peltohehtaarii kohren ja 2 he-
vost 25 peltohehtaaril. Kantakirja-
hevoset sai jäärä siviliin, jos omista-
Ja itte oli sitä miältä.

Hevosottolautakunta tartti tila-

päisen sihteerin, ja mää, viratoin se-
mmaristi, pääsin sen toimen halt-
jaks. Lokakuinen pimjänsumppu
rupes valkeemaan, kun hommat
alotettiin. Hevosii ja hevosentuajii
rupes olemaan piha ja tiänvarsi täy-
teen niinkuu markkinoil, tivolit ja
helppoheikit vaan puuttus. Pian oli
navetantakanen narikkakin täyteen
miähii ja hevosii; yritettiin opetella
jonkunlaisii suajautumisen alkei,
niin hullunaikaiselt pelleilylt kun se
tuntuskin. Hevosottolautakunta,
tahtoo sannoot Aaro Eskola ja isä-
Anselmi, arvioitti ulkon hevostein
kunnon ja huinan, ja mää kriivasin
salin puala lanketei puhtaaks. Hin-
nat vaihteli muistaaksein 5000 :n ja
12000:11 välil senaikast rahhaa. He-
vosvehkeist oli tehtävä oma arvio. Ja

siin jo rupes olemaan priiman seas
sekuntaakin. Joku isokin talo ei ollu
saanu kokkoon kun jonkullaisen
pualmäräntynneen riimun ja Jau-
hontaattaraisen köyrenpätkän. Pa-
rast sorttii koko sakis oli Härkjoen
hevoset ja muut varusteet, ne oli
kertakaikkiistas ylivoimaset muihin
nähren, mikä mun kummein Marin
ja Mikon kunjaks täsä hilkoon mai-

nittuun. Ja kyl melkeen kaikki oli
saattos mukkaan parempaa sentään
fölliin pistäny.

Määräys oli simmoten, et ain,
kun 10-15 hevost tuli täyteen, lähti
tää satsi kohti Hämmeellinnaa, ja
joku sakist määrättiin etumiäheks.
Sitä ennen pantiin viäl joka hevosen
harjaan narul sirottu pahvilappu,
mistä ilmeni henkilötiarot. (Häm-
meellinnas sotilaat sit kerusti saksii

nummerot hevostein lautasel. ) Jonot
koottiin Lukumiähen kohral maan-
tiälä. Kyl kai niit pikkusakkei päi-
van mittaan joku tahtikin, mut se
iso letka pääsi lähtemään vasta eh -
topuala siin viiren aivois.

Oli jo syksynen hämärä, kun tää
viiminen kolonna teki lähtöä. Oli

kolkko ilma, ja vettä sattaa suhutti.
Sillon tallon joku taskulamppu häi-
läätti takka vanhan miähen välttä-
matoin holkkitupakki, mut muutoin
oli valloi kiälletty vilkuttelemast. Oli
asettelemist, sorinaa, porinaa, kova-
pyöräkärryin kolinaa. Sinne häipys
Portaan suuntaan Someron sotahe-

voset miähinäs. Pimeys niäli kaikki,
eikä aikaakan, kun Hämmeen Här-
kätiälä vallitti täys hiljasus. Mut ko-
lonnan kuskeil ja hevosil oli nyt ere-
säs torestas hankala yä. - Hevoset
oli kyl priimatavaraa, mut ohjas-
miähet oli suurelt osaltas simmost

vilshattuporukkaa, meinaten yli-
takka alaikäsii. Asekuntoset oli jo
reservis, meijän Ristokin oli viäl alta
rippiskoulun. E ols sillan uskonu, et
naistakin, sillan alaikäsist, kerkis
viäl moni sotareisuun! Ja kokemaan

soran rankemman jälkeen.
Kun Somero! jo kuarsattiin fällyin

alla, teki kolonna matkaatas kohti
määränpäätä. Oli niin pimjä, ettei
peukalootas erestäs erottannu. Ajo-
peleil ei saatu pysymään tasasii väli-
matkoi, kärryyt törmäili vähän sin-
ne ja tänne, kärrynakselit takertus
toisiisas.

Jo lensi jonkun kärryyt nurriin
niät rompsaatti. Pentin Aarne-vai-
nää valasi taskulampul, ja sen valo-
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POIMITAAN HARVOIN

Lumi lentää ikkunaa vasten.

Lumi ja minä - kuin me kaksi
Meidänkin välillämme lasinen seinä.

Suuri kristallinen hiljaisuus.

Puuttomat keväät

paljailla kallioilla
keltaiset leinikit.

^ifOCi

Juurrunko sinuun,
vaellanko vielä?

Satamistani lähtevät
autiot saaret.

Keväämpää päivää päivältä
rauhallisesti odottavat

valkovuokot lyhyen hetken.

Täällä yhä uudelleen.
Valkovuokot

tuijottavat syyttävästl.

Suljettu huone
ei ovea

kiinninaulattua ikkunaa
Sateelle jätän seinän auki
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SURISI JA PURISI
Aatos Aaltonen

JOULUSUOLAA LUONNOSSA
Hannu llvesniemi

Sitä suuna katajaa ei enää ole.
Se on ehkä lahonnut tyveltään

taikka raivattu metsänhoitosuunni-
leiman tieltä. Muna se on kertonut

tarinansa ja todistanut puolen vuosi-
sadan takaiset tapahtumat oikeiksi.
Paitsi tietysti niitä, jotka ovat polvi-
huosuisen pojanvesselin ailahtelevan
mielikuvituksen tuotetta.

Mutta lentokone on Helsingin
lentoaseman terminaalissa.

Paavonpoika astelee Kuoppapel-
lon laitaa kädessään pari heinän-
kortta, joihin on pujotettu punaisia
metsämansikoita. Ne on vietävä iso-

äidille tuliaisiksi kun oma viisivuo-

riaan vatsa on jo täynnä.
Se suuri kataja kasvaa kiviaitaan

nojaten tuossa pellon reunalla.
Uskaltaisikohan sen latvaan kii-

vetä. Sieltä voisi nähdä kauas. Ihan

latvaan ei sentään uskalla, mutta jos
vähän matkaa. Pahus, kun neulaset
pistelevät. Ja nyt repesivät housut.
Mitähän isoäiti nyt sanoo. Ei täältä
kovin pitkälle näe ja ylemmäksi ei
tohdi mennä. Tuolta Kuumalta kal-

lioita näkee kauemmaksi ylitse jär-
ven seljän.

Yhtäkkiä kuuluu taivaalta kovaa
jylinää. Mikä siellä nyt? Samassa
juoksee metsäpolkua Iita, mökin
vaimo, kovaa vauhtia ja huutaa kuin
henkensä hädässä: »Paholainen, pa-
holainen, pelsepuupi ja maailman-
loppu. Pakoon, pakoonk Katajan
oksakin värähtää jännityksestä ja
pienen Paavonpojan sydäntä kouris-
taa.

Lentokone!
Se siellä lentää. Suuri lintu kaksi

siipeä kummallakin puolen. Ja ääni
on korvia huumaava. Lentokone sen

täytyy olla. Siitä on isä ja Ransi ja
isoisä keskustelleet ja kun Paavon-
poika aina korvat höröllään kuunte-
lee, hän tietää paljon kaikkia sellai-
siä asioita, joista isot ihmiset juttele-
vai.

Joku Limperikin on kuulemma
lentänyt yksinään Atlantin ylitse ja
nyt joku Väinö Bremer lennättää ih-
misiä Painionj arvella. Se maksaa sa-
ta markkaa kymmeneltä minuutilta.
Kaikkia sellaisia Paavonpoika on
kuullut. Sata markkaa on paljon ra-
haa. Paavonpoika koettaa tas-
kuaan. Siellä on yksi markan kolik-

itten viime jou-
lun on täällä ihan

Someron naapu-
rissa Koijärvellä,
samoin kuin vä-

hän kauempana
Pohjanmaalla, tai
vielä etäämpänä

Norjan Lapissa, Aitassa, tapahtunut
meidän 70-luvullemme kovin outoja
tapahtumia. On käytetty ketjua ja
kahletta, ruopartu ja padotta; on
myös puhuttu luonnosta ja ympäris-
töstä.

Hyvin usein, ehkä liiankin usein,
kun on ollut puhe ympäristöstä ja
ympäristösuojelusta on samalla pu-
huttu Koijärvesiä ja Aitasta. Kuin-
ka moni meistä jaksaa vielä muis-
taa, että nämä tempaukset ovat vain
väriläiskiä, eivät koko ympäristö-
suojelun tehtäväkenttä. Ei somero-
lainen tule paljon onnellisemmaksi
tukkimalla Jaatilanjoen tai köyttä-
maila itsensä traktorin auraan.

Maailmanlaajuisista ympäristö-
ongelmista koettelee jokaista some-
rolaista tänäkm talvena öljyn ehty-
misestä liikkeelle lähtenyoenergiak-
riisit, polttoaineen hinnan kohoami-
nen. Someron kaltaiset pienehköt
maalaiskunnat ovat tulevaisuudessa
onnellisessa asemassa energiansaan-
nissa. Enää ei ole epäilystäkään sii-
ta, etteikö puu mle olemaan jo lähi-
tulevaisuudessa tärkeä lämmönläh-

de muuallakin kuin joulusaunan
lämmityksessä. Kuinka helppoa on-
kaan maatalon isännän metsää har-

ventaessaan kerätä muuten käyttä-
matta Jäävät riut mukaansa ja käyt-
tää ne polttoaineena, tai jos nämä
tähteet eivät riitä, kasvattaa sopivaa
pajua tai leppää jollain veden vai-
vaarnalla peltokaistaleella. Tilanne
ei ole Ollenkaan näin valoisa kah-
deksannessa kerroksessa asustavalle

kaupunkilaiselle, jonka ainoa kos-
ketus luontoon on pakokaasujen
tappama mänty pihamaalla.

Mutta Öljyn hinnan kohoamista
seuraava lannoitteiden hinnan nou-

su tuntuu ensimmäisenä maaseu-

dulla. Jo tulevien pyhien jälkeen on
SjjS pysähtyä miettimään miten
pelto saa tarvitsemansa typen ja
muut ravinteet viidenkin vuoden ku-

luttua, kun typpikilon hinta on vielä
kohonnut kaksinkertaiseksi.

Suurenevan öljylaskun mukanaan
tuomien rahahuolien ja muun stres-
sin kanssa kamppaileva kiireinen tai
vähemmän kiu-einen somerolainen

kaipaa virkistystä ja rauhaa. Yhdel-
läkään silmälle iloa tuovalla puistot-
la kun meitä ei ole muistettu, on hy-
vin tärkeää, että keskustan liepeillä
säilytetään joitakin suhteellisen
luonnontilaisia alueita virkistystä
kaipaaville kuntalaisille. Eivätkä ai-
van vähäpätöisiä ole ne marjat ja
sienet, joita kaikkien on mahdolli-
suus näiltä alueilta kerätä. Ehkä jo-
ku metsässä kulkija vielä nykyään-
kin tuntee peipposen lurituksen tai
erottaa tiaisparven koivua oksilla
kieppumassa. Tällaisten tapahtu-
mien seurailu voi olla melkeinpä yh-
ta rentouttavaa kuin Charlien enke-

leiden katselu televisiosta. Mutta

niin marjat kuin linnutkin häviävät
pitkäksi aikaa, kun metsät parturoi-
daan. Aivan kaikkia metsiä ei ole

pakko hakata aukoksi. Puhutaan
metsien moninaiskäytöstä, mikä
tarkoittaa, että jo ennen hakkuuta
otetaan huomioon metsien muitakui

käyttöarvoja kuin puuntuotanto.

Soraa ja hiekkaa ihminen tarvit-
see monenmoiseen rakentamiseen,

tehdään teitä ja taloja, siltoja ja pa-
toja. Mutta moniko muistaa hiekka-
kuorman tiellä nähdessään, että
nuokin kivet Ja hiekanjyvät kerään-
tyivät siihen nykyisen sorakuopan
kohdalle yli 10 000 vuotta sitten ja
etteivät ne tule takaisin enää kos-

kaan. On selvää, että ihminen tar-
vitsee soraa moniin tärkeisiin tarkoi-

taksiin. Mutta on toisaalta aivan yh-
ta selvää, että soraharjut ovat ainut -
kertaisia ja niihin olisi siksi suhtau-
auttava kunnioittavasti. Harjuilla
on ihmiselle muutakin taloudellista
merkitystä kuin niiden sisältämät
hiekkakuutiot. Vedenhankintaa
varten nämä hiekkavalht ovat ainoa-

laatuisia pohjaveden tislaamoita.
Tällaisena ei enää hyljätty, siistimä-
tön soramonttu toimi. Päin vastoin
saattaa juomavesi pilaantua mont-
tuun ajettujen myrkkyjen joutuessa
veteen. Ja kyllä ne siistimättömät
kuopat ovat rumia katsellakin. Ei
Somerollakaan tarvitse kum kulkea

Kirkkojärven Härkälän puoleista
rantaa ja katsella yli järven, niin voi
itse päätellä soramontun sopeutumi-
sen maastoon. HavuharJun kuoppia
ei tiellä liikkuja vielä erota, mutta
jos soran kulutus jatkuu, ei maise-
ma Somerolle Helsingistä päin tule-
valle muodostu kovin kauniiksi.
Mutta tällaisetkaan ongelmat eivät
ole sellaisia, etteikö niitä voisi rat-
kaista. Yksinkertaisesti jotkut alu-
eet varataan soran tarpeen tyydyttä-
miseen ja käytön jälkeen nämä alu-
eet siistitään ja metsitetään vaikka-
pa työttömyysvaroin. Vielä ehjät
alueet taas jätetään rauhaan vesiva-
rasteiksi Ja maiseman kaunistuksek-
si.

Joululahjaksi kanssaihmisilleen
ympäristösuojelija haluaisi antaa
entistä viihtyisämmän ja toimivam-
man elinympäristön, jossa meidän
on turvallista elää. Jotkut ympäris-
tönsuojelun nimissä esille tuodut
ajatukset saattavat aluksi kuulostaa
kohtuuttomilta, mutta jos vaivau-
dumme paneutumaan asiaan hiu-
kan tarkemmin, huomaamme, että
kaikkien esitettyjen vaatimusten
taustalla on pyrkimys parempaan
elämisen laatuun meitä ympäröivän
luonnon asettamat rajoitukset huo-
nuoon ottaen.
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LAPPI
Ester Ahokainen

JA TUHKAPÖLLY

Nopsajalka
poro - kruunupää - nopsajalka.
Rakkaudella vaalit vasaasi.

Sarvin puolustat suojatonta,
laumahengen uhatessa omaasi.
Poro, ylväs eläin,
kahleettomana kuljet

tunturilta tunturille.

Pilvet
Avaruuden tuulissa temmeltävät,

väsyneet vaeltajat,
laskeutuvat illan tullen
tunturin huipulle levähtämään.
Virkistyneinä, aamun tullen,
jatkavat loputonta

vaellustaan.

Hiljaisuus
Ei räminää - ei hälyjä,
vain tunturien syvä rauha.
Tunturikurmitsan

mollisointuinen melodia

katkaisee joskus
syvän hiljaisuuden.

Lapinvuokko
Elämänuskon ihme!

Kallioon pureutuneena se kestää
talven paineen ja pakkasen,
avaten keväällä

kirkkaat silmänsä

aurinkoon.

Näkymä
Napapiiri. Aavemaisina
piirtyvät tuntureiden huiput

vasten taivasta,

kuin uhrikukkulat
elämän ja kuoleman

viimeisellä rajalla.

Saana

Kiipeän kerällesi.
Nyt sen tunnen: Olen tomua ja tuh-
kaa.

Järkkymätönjätti - - Suomen
ylväin tunturi.

Kuvitelmat luhistuvat ihmisen
voimasta.

Sinä tahdot - ja niin tapahtuu.
Kuitenkin kätket graniittisi

suojaan
pelokkaan linnun pesän -
ja rinteiltäsi ylenevät hennot kukat

kohti aurinkoa.

ko, jonka hän $ai paronilta tekemis-
tään palveluksista. Hän on mietti-
nyt, mitä sillä tekisi. Panisiko pank-
kiin vai ostaisiko lakritsia. Lentä-

maan sillä ei ainakaan pääse.
Mutta kaikki eivät halua lentää

vaikka pääsisivätkin. Hännän isän-
takin sanoi, ettei hän menisi lento-
koneeseen vaikka saisi koko Jakku-

Iän kylän. Kyllä luulisi menevän jos
koko kylän saisi.

Lentokone kaartaa kirkon suun -

taan ja häipyy näköpiiristä. Tästä
on mentävä kertomaan isoäidille.

Niin tohkeissaan Paavonpoika las-
keutuu maahan, ettei muista reven-
neitä housujaan. Ja ne mansikatkin
jäivät sinne suuren katajan Juurelle.
Mutta vaikka sydän läpättääkin,
Paavonpoika ei pelkää. Ei lentoko-
netta eikä pelsepuupia. On se vaan
ihme kone, kun se lentää kuin lintu.

Isoäidille hän hengästyneenä tou-
husi: »Surisi ja parisi ja tuhka
pölly.. l«

»Ei kai nyt tuhka sentään!» rau-
hoitti isoäiti. »Mutta mitä sinä olet

tehnyt uusille housuillesi ?< Tuntui
kuin olisi ukonilma tulossa.

Mitä tämän jälkeen seurasi, sitä
ei tarvitse muistella, sillä ihmisen
muisti on siten rakennettu, että se
siirtää taustalle ikävät kokemukset

mutta säilyttää iloiset ja jännittävät
asiat kuten lentokoneen ja pelsepuu-
pin, mikä tämä jälkimmäinen sitten
lieneekään.

Markalla ei päässyt lentämään,
mutta kun antaa ajatuksMl lentää,
pääsee mokaan ihan ilmaiseksi. Sen
suuren katajan juurella Paavonpoi-
ka teki monta lentomatkaa ja lento-
koneen taivaalle piirtämät kuviot
olivat arvaamattomat.

Sen suuren katajan paikalla kas-
vaa vieläkin paljon punaisia metsä-
mansikoita. ja uusia katajia. Joiden
juurella joku Paavonpoika voi kat-
sella vaikkapa lentokonetta, vaikkei
se nykyaikana hänen mielikuvitus-
maailmaansa Järkyttäisikään. Mut-
ta mikä olisi sellainen ihme, jolle tä-
man päivän Paavonpoika voisi pilvi-
linnansa rakentaa? Avaruusmatkat-

ko, atomiydin vai pelsepuupi? Vai-
ko luonto itse, jonka ihmeet ovat
edelleen samat kuin tämän tarinam-

me tapahtuma-aikoina.
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SOMEROLAISELLA SISULLA JA SEIPÄÄLLÄ
Pentti Nikula

C Kun tyttäreni Satu laulaa pia-
nolla säestäen »Gon kotona taas«

kohtaa »taas seudulla oon, missä
hirvet ja kauriitkin käyt, kulkeutuu
ajatukseni herkästi synnyinseudulle-
ni Ihamä&a kylämaisemiin. Some-
rolle. $e on paikka, jossa maaseu-
dun rauha ja sen tarjoamat terveet
harrastukset antoivat virikkeen ja
loivat pohjan tulevalle harrasiuksel-
leni, urheilulle.

Varhaisimmat muistoni löyty-
vät. 40-luvun puolivälin tienoilta.
Oli jotakin päästä esimerkiksi silloin
hevoskyydissä äidin ja isän seurassa
kirkkoon ja syödä siellä välillä omia
eväitä. Muistoista ei ole myöskään

häipynyt passimme lukemattomat
puskemisharjoitukset rakamuksiini
tai äidin huolet saada Tartzania

leikkivä pojanvesseli alas puusta.
Uekö viimeksimainittu ollut jonkin-
lainen enne tulevalle seiväshyppy-
harrastukselleni.

Ihamäen poikien 50-luvun alussa
syttynyt voimakas urheiluharrastus
veti minutkin pauloihinsa. Koska
veljeni sekä urheilua harrastavat
naapurin pojat olivat minua 5-10
vuotta vanhempia, ei mukaan pääsy
isoisten joukkoon ollutkaan yksin-
kertaista. Olin nimittäin jäädä aina
isompien jalkoihin ja näin vaikeutin
heidän harrastustaan. Tämä ei kui-
tenkaan lannistanut pojanvesseliä,
vaan se oli melkoinen virikkeen an-
taja urheiluharrastuksen aloittami-
seen. S6 kasvatti pienen pojan luon-
netta. Se kasvatti myös halun näyt-
tää isoille, että kyllä se pienikin pär-
jää.

Seiväshyppy oli sitten se laji, jossa
katsoin voivani parhaiten isot voit-
taa. Alkoi sinnikäs pikkupojan har-
joitus äidin pyykkiseipäällä tuloksel-
la, että eräänä päivänä kilpailin jo
tasavertaisesti muiden kanssa kylän
seiväsherruudesta. Silloinen hyppy-
paikka ja välineet eivät oikein kestä
nykyajan vertailuja: vauhdinottora-
ta oli heinäpeltoa, telineinä kaksi
vankkaa keppiä, rimana ongenva-

Leena, Satu, Kimmo ja Pentti Nikula. Kuva Juhani Bamberg.

Ne äidin pyykklselpäät. Kuva Ensio Ilmonen.

pa, alastulopehmikkeenä kuusenok-
siä ja seipäänä äidin pyykkiseiväs.

En muista tarkkaan, minkälaisia
tiloksia silloin saavutettiin. Joka ta-

pauksessa ne olivat 11-vuotiaana
noin metrin huonompia kuin esi-
merkiksi poikani Kimmon tulos 3 m

vastaavana ikävuotena. Seiväs ei ol-

lut noihin aikoihin ainoa urheilulaji-
ni, vaan mukaan mahtui kestävyys-
juoksu, korkeushyppy ja hhhtokm.
Oli tärkeää silloin, niinkuin nytkin,
harrastaa nuorena monia urheilula-

jqa.
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D Nuoren pojan elämä jatkui edel-
leen mielenkiintoisena. Koulua käy-
äin, vanhempia autettiin peltotöissä
ja harrastuksia jatkettiin Hirsjärven
tuntumassa. Urheilu alkoi näytellä
entistä tärkeämpää osaa. Alkoi
syntyä jo tuloksia, joilla lähdettiin
kilpailemaan oikein kotipitajän ul-
kopuolelle. Se oli jännää, jännää en-
nenkaikkea siksi, että pärjäisikö rie-
raan paikkakunnan pojille ja entä
niille koville kaupunkilaispojille.

Viimeksimainitut kilpailijat muo-
dostuivat ajan mittaan sitten oikein
halutuksi kilpailijakohteeksi. He
olivat nimittäin ylimielisellä ja maa-
laispoikaa hieman vähättelevällä
käyttäytymisellään kuohuttaneet
luontoani. Oli syntynyt samanlainen
tilanne kuin pienempänä oman ky-
Iän isoja poikia kohtaan. Oli tullut

tarve näyttää, että maalaispoikakin
pärjää ja päqäsihän se. Tänä päivä-
nä ei taida enää päästä syntymään
vastaavaa tilannetta, koska maalais-
kaupunkilaisasetelmat ovat lähenty-
neet.

Ensimmäinen muistikuvani sei-
väskilpailusta Someron ulkopuolella
on ilmeisesti vuodelta 1954. Some-

ron Esan silloisen keulamiehen Viljo
(Ville) Kujanpään kanssa teimme
kilpailumatkan muistaakseni Melli-
Hän. Ville on joskus jälkeenpäin mi-
nulle todennut, että hyvinhän ne kil-
pailut menivät, kun sinä aloitit 20
cm korkeammalta kuin mihin muut
jo lopettivat. En muista tarkkaan
oliko se seiväshyppyni ensiesiintymi-
nen Someron ulkopuolella näin va-
kuuttava - Vilien mukaan se oli
kuitenkin sitä.

Ihamäen kylän urheilumiehet ensimmäisessä miesten maaottelussani Tukholmassa 1961.

D Nuorten Suomi-Itä-Saksa maaot-
telu 1957 avasi minulle portit Suo-
men rajojen ulkopuolelle. Oli nuo-
relle maalaispojalle elämys päästä
ulkomaille ja vieläpä lentokoneessa.
Taisin jännittää vierasta maata ja
matkustusvälinettä huomattavasti

enemmän kuin varsinaista kilpai-
lua. Sijoitukseni oli toinen tila 4 m:n
tuloksella suomalaisen Tapio Mer-
tasen voitettua kilpailun. Kosketus
ulkolaisiin kilpailijoihin oli alkanut
enemmän kuin tupaavasti.

Jo seuraavana vuonna eli 1958
heltisi sitten jo ensimmäinen nuor-
ten Suomen mestaruuskin Tampe-
reellä tuloksella 416 cm. Ilmeisesti
tulos oli myös Suomen ennätys.
Vuonna 1959 syntyi jo sitten Poh-
joismainen ennätys Tukholmassa
422 cm.

D Kova kilpailuruljanssi jatkui ja
aina välillä sitä tuli menestystäkin.
Kaiken tämän rinnalle mahtui mui-
takin harrastuksia. Ei ollut miten-
kään harvinainen näky Ihamäen
pelto-ja metsävain loilla kun »intohi-
moiset< metsämiehet veljeni Eero ja
minä taivalsimme lumessa reppu se-
Iässä ja haulikko olkapäällä jopa
kymmeniä kilometrejä päivässä riis-
taa etsien. Siinä sitä aivan huomaa-

matta taisi tulla kehitetyksi kilpai-
luissa ja harjoituksissa tarvittavaa
arvokasta pohjakuntoa.

oumciulainen todellinen metsäs-

tys- ja kalaveteraani Matti Pöysti
tässä muutamia päiviä sitten Leo
Avellanin pihamaalla hirvenmetsäs-
tyksen välitauolla totesi: Muistatkos
kun pienenä poikana talvipakkases-
sa Hirsjärvestä nostit verkosta 8,2
kg:n painoisen kuhan. Tuotakoon
tämäkin näin sopivasti Matin muis-
tuttama tapahtuma esiin.

Elämääni täytyi mahtua muuta-
kin kuin harrastuksia. Tätä mieltä
olivat vanhempani, jotka passittivat
pojan Uudenmaan Maamieskou-
luun oppia hakemaan 1957.
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Kuva K. Tompuri

G Aika riensi ja Rooman olympia-
kisat olivat lähestymässä. Armeijan
leivissä olevalle somerolaispojalle oli
aika vielä liian nuori 1960 olympia-
kisoihin. Ennen kisoja saavutiama-
ni 440 cm:n tulos ei oikeuttanut
matkalippuun. Aika oli siis nuori,
kun se sitten seuraaviin 1964 Tokion
kisoihin olikin jo liian vanha. Vali-
lettavasti olympialaisten aikataulut
eivät sopineet omaan aikatauluuni,
vaikka 1964 kisat tulikin käydyksi
tarkistamassa.

Rooman olympialaisia edeltänyt
vuosi olikin käännekohta valmen-
nuksessani. Silloin nimittäin aloitin
määrätietoisen, ohjelmoidun val-
mennuksen. Minut oli valittu taval-
laan silloisen seiväsvaltikkamme Ee-

les Landstromin epäviralliseksi Roo-
man kisavalmennuksen vauhditta-

jaksi. Tehtävänäni oli osallistua
kaikkiin sellaisiin valmennusleirei-

hin, joihin Eeleskin osallistui ja saa-
da hänet harjoittelemaan huomatta-
vasti enemmän kuin niihin alkoihin
harjoitteli. Eeles kun ei tainnut
uransa loppuvaiheessa olla niitä in-
nokkäimpia harjoittelijoita. Harjoi-
mksista pinnaaminen ja salaa syö-
minen liikapainon uhallakin olivat
Eeleksen heikkouksia, jotka karsiu-
tulvat hänestä vain siksi, että hän ei

sietänyt pitkään, eitä nuori somero-
laispoika harjoituksissa kuin harjoi-
taksissa astui mainetta niittäneen

seiväsveteraanin varpaille. Eeles
ryhdistäytyija toi Roomasta pronssi-
mitalin.

Dave Tork ja Pentti Nikula.

^ Rooman kisojen jälkeinen vuosi
1961 avasi minulle tien sitten lopul-
lisesti aikuisten joukkoon. Tuli en-
simmäinen miesten maaotteluedus-
ms Suomi-Ruotsi otteluun Tukhol-

maan, johon matkustin seiväskolmi-
kon nuorimpana, kokeneen Eeles
Landscömin ja sinä vuonna Suo-

men ennätystä hätyytelleen Risto
Aukion seurassa.

Vaikka kilpailu käytiin ulkomail-
la, tuntui kuitenkin koko ajan kuin
olisin kilpaillut kotoisella maaperäl-
la. Tämän kotoisen tunteen sai ai-

kaan suuren somerolaisjoukon,
mvös oman kylän väen, mukanaolo

Kuva Expressen

kilpailupaikalla. Siellä oli mukana
myös monia niitä alussa mainitsemi-
ani ihamäkiläisien isoisten urheilu-
porukkaa, porukkaa joka oli anta-
nut alkuvirikkeen urheiluharrastuk-
selloni.

Kilpailupuitteet Suomi-Ruotsi
maaottelussa olivat kohdallani par-
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sältä käsin alkanut moraalinen rap-
peutuminen kukisti silloisen maail-
man mahtavimman johtajan.

New Yorkin joulun puitteet olivat
suuret. Olen kiitollinen siitäkin jou-
lusta.

Vuonna 1970 heinäkuussa siir-

ryimme sitten pitkäksi aikaa Kana-
daan siellä asuvien suomalaisten
erääksi pappisperheeksi. Pääsin
Copper Cliffin Pyhän Timoteuksen
seurakunnan pastoriksi. Nimestäkin
päätellen seutu on kaivosaluetia.
Copper Cliff tarkoittaa kuparikalli-
ota. Paikkakunnalla on kaksi suuna
kaivosyhtiötä. INCO ja Falconbrid-
ge. Edellisessä on ollut joskus pari-
kinkvmmentä tuhatta kaivosmiestä.
Niistä tuhansittain suomalaisia. En-
simmäiset suomalaiset tulivat Cop-
per Cliffiin jo juhannuksena 1885.
Oma seurakunta perustettiin syys-
kuussa 1897. 1970 jäseniä seurakun-
nassa oli noin 750. Olimme Copper
diffissayli seitsemän vuotta.

Ensimmäisenä jouluna saimme
aatoksi kutsun mennä jouluaterialle
Alajärveltä kotoisin olevan Eemil
Sorvarin kotiin. Copper Cliff on Eu-
roopan leveysasteita ajatellen noin
Pariisin korkeudella. Tästä syystä
päivä on melko pitkä jouluaartona-
kin. OH aurinkoinen, kirkas päivä.
Ensiksi tietenkin kävimme saunas-

sa, sillä pappilassa ei, erittäin suuri
kumma kyllä, ollut silloin vielä
omaa saunaa. Sain sen sitten verrat-

tam pian vetoamalla siihen, että ka-
tolisilla isilläkin oli oma saunansa.

Jussi Hautamäki sen sitten pääasiaa -
sa rakensikin. Tietenkin saamatta

penniäkään palkkaa vaivannäös-
tään.

Saunan jälkeen nautimme emän-
nän, Lempi Sorvarin, jouluaterian.
Tämä joulumme oli puitteiltaan ai-
van kotoinen ja suomalainen. Vain
suomea tarvitsi puhuakln. Ei olisi
luullut olevansa tuhansien kilomet-

rien päässä Suomesta, missä jou-
luaatto oli Jo mennyt meidän vasta
aloittaessamme sen viettoa. Aikaero

Kanadan ja Suomen välillä on tal-
vella seitsemän tuntia.

Jouluaamuna alkoi suomalainen

varhaisjumalanpalvelus jo kello seit-
semältä. Se vietettiin ja vietetään
edelleenkin aivan samoin kuin Suo-
messa. Kirkko aivan täynnä väkeä.

Copper Cliffm seurakunta on nyt
Jo vähän enemmän englannin kuin
suomenkielinen. Siksi joka pyhä pi-
detään jumalanpalvelus molemmilla

kielillä. Englanninkielisten tärkein
jumalanpalvelus joulun aikaan pide-
tään jo jouluaattona kello 10.00.
Sen nimenä on Candle Light Service
di kynttilänvalon jumalanpalvelus.
Muistan nämä tilaisuudet suurella

lämmöllä ja rakkaudella. Niissä lau-
lettiin paljon, 7-8 joululaulua ja
rima. Välillä luettiin kaikki joulun
tekstit alkaen vanhan Testamentin

profetioista - evankeliumien joulue-
vankeliumeihin. Ohjelmaan sisältyi
myös lyhyt puhe. Juhlan huippu ta-
pahtui pimeässä kirkossa. Alttarilla
palavista kynttilöistä otettiin tuli ja
annettiin jokaisen penkin käytävän
puoleisessa päässä seisoville. Sitten
valo kulki toiselta toiselle kunnes sa-

dat kynttilät tekivät kirkon jälleen
valoisaksi, tämän menettelyn ver-

tauskuvallisuus on selvä. Kristusva-

lo alkaa loistaa pimeässä maailmas-
sa. Joku näkee, saa tämän valon.
Hänen kauttansa se etenee valaisten

ja lämmittäen. Kerran tulee aikaa,
jolloin tämä <tounen valkeus< valai-
see Jokaisen ihmisen Ja koko maan-
purin.

Olen ajatellut tänä armon vuonna
1979 järjestää jotakin samanlaista
juhlaa myös Somemiemen seura-
kunnassa. Kenties jouluaatto olisi
täälläkin sopivin hetki.

Voimme viettää joulumme eri pai-
koissa ja erilaisissa olosuhteissa,
mutta ydin ja tärkem on sittenkin
aina sama. Se on:* Teille on tänä

päivänä syntynyt Vapahtaja, joka on
Kristus, Herra.»
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ERILAISIA JOULUJA
Yrjö Raivio

Onhan niitä ollut monenlaisia

jouluja jo pitkäksi käyneen elämäni
aikana. Ensimmäiseksi palautuvat
mieleeni lapsuuden joulut ja niihin
kuuluneet kfcrkkomatkat. Jumalan-

palvelusten puheista en muista mi-
tään. Muistan vai huikaisevan kirk-

kaat kynttiläkruunut ja sen, että
kirkossa oli hyvä olla. Taivaallmen
valo tuntuu vieläkin kajastavan
noista ajoista.

Oli myös jouluja rintamalla sota-
aikana. Pappi ei voinut ajatellakaan
lomalle pääsyä pyhienaikana. Näin
en sotavuosien jouluista yhtään saa-
mit viettää kotona ja perheen paris-
sa, minkä olin perustanut syyskuus-
sa 1942. Nämä sotavuosien joulut
palautuvat mieleeni verraten ankei-
na, mutta joskus saimme silloinkin
kokea ja tuntea joulurauhan ja jou-
lumielen täyttävän sydämen sodasta
huolimatta.

Voidakseen kokea todella kam-

mottavan joulun on se vietettävä
vankilassa. Minun oli se tehtävä

muutamana vuonna toimiessani Rii-

himäen keskusvankilan pastorina.
Jouluaattonakin oli jokin tilaisuus
vankilan kirkossa ja sitten tietysti
Jouluaamun varhaisjumalanpalve-
las. Siihen osallistui myös henkilö-
kunta perheineen. Vankien muona
oli jouluna vähän parempi kuin
muulloui. Mutta jouluaattona kaik-
ki vankilan osastot valtasi kolkko

tunnelma, minkä voi aivan konk-
reettisesti tuntea kierrellessäni osas-

töitä toiselle toivottamassa joulurau-
haa Ja joulumieltä. Se oli kenties
raskain ja uuvuttavin työpäivä vuo-
dessa. Vankien koti-ikäväja omais-
ten kaipuu vallitsi kaikkea. En voi
pukea sanoiksi sitä, mitä käytävien
ja sellien ilmassa oli noina muutami-
na illan tunteina. Moni itki itsensä
ja elämänsä laadun takia. Joku saat-
toi kirota kaikkea.

Haluan kuitenkin kertoa jotakin
kahdesta joulusta, mitkä olen viettä-
nyt suuressa lännessä, Yhdysvallois-
sa ja Kanadassa. Edellisen joulun

sain olla New Yorkin kaupungissa
1968. Olin ollut Chicagossa loka-
kuusta 1968 ns. ASLA-stipendiaat-
tina. Opiskelin maailman parhaim-
piin ja korkeatasoisimpiin kuuluvas-
sa Chicagon Yliopistossa uskon-
nonpsykologiaa. Oleskeluni siellä
loppui kesäkuussa 1969. Apuraha ei
ollut niin suuri, että olisin voinut ot-
taa vaimoni makaan muusta per-
heestä puhumattakaan. Perhe jäi
siis Ylöjärven pappilaan matkani
ajaksi. Sain kuitenkin kerätyksi niin
paljon rahaa, että vaimoni voi lentää
kaksi kertaa minua tapaamaan Yh-
dysvaltoihin. Molemmilla kerroilla
tapasimme New Yorkissa.

New York on valtava ja aloin pi-
tää siitä kovasti. Asuimme 42. ka-

dun varrella olevassa hotellissa Ti-

mes Squarella. Kaipaan edelleenkin
tuota paikkaa. Lännestä itään kul-
kevät kadut on vain numeroitu. Ni-
mia ei ole riittänyt. Etelästä pohjoi-
seen kulkevat kymmenien kilomet-
rien pituiset avenuet, joita reunusta-
vat satakerroksiset talot. Koko alue

on nimeltään Manhattan. Kun pi-
meän aikana nousee Kennedyn len-
tokentältä tai La Guardialta, tai las-
kee niille, koko kymmenen miljoo-
nan asukkaan kaupunki sädehtii
kuin jalokivi. Valomeri ulottuu sil-
mänkantamattomiin.

Times Squarella ei elämän syke
koskaan lakkaa. Ei ole yhtään het-
keä vuorokaudessa, etteikö liiken-
teen pauhu olisi kuultavissa. Valot
eivät koskaan sammu. Ihmisiä tulee

ja menee. Kankaan ei välitä toisesta
mitään. Yksinäinen tuntee olonsa
äärimmäisen yksinäiseksi Mitä
enemmän ihmisiä on ympärillä, sen
yksinäisempi on.

New Yorkissa on kyllä suomalai-
nenkin seurakunta ja kirkko. Ne si-
jaitsevat kuitenkin Brooklynissä ei-
ka Manhattanilla. Emme tulleet vai-

moni kanssa ottaneeksi mitään yh-
teyttä tähän kirkkoon. Sen sijaan
kävimme parissa roomalaiskatoli-
sessa ku-kossa joulunaikaan. Toi-

seen menimme vain lämmittele-

maan. Oli pureva pakkanen ja kova
viima. Istuimme hetken kirkon läm-

mössä ja rauhassa. Muitakin tuli ja
meni. Ihmiset tekivät ristinmerkin,
siunasivat itsensä, polvistuivat ru-
koukseen ja poistuivat sitten omille
teilleen. Varmaan he saivat jotakin,
mitä tarvitsivat. Kenties vähän jou-
lurauhaa, kenties vähän hyvää tah-
toa ja rakkautta. Kenties myös kai-
paamaansa armoa ja anteeksianta-
mistä. Kuka tietää? Ei kai tarvitse-
kaan tietää. Muistan vieläkin tuon
pienen kirkon himmeän lämmön ja
turvallisuuden.

Tapaninpäivänä menimme suu-
reen Pyhän Patrikin katedraaliin S.
avenuen varrella. Se on New Yorkin
kardinaalin kirkko. Olin varma, et-
ta kardinaali itse olisi läsnä kirkos-
saan tänä suurena juhlapäivänä.
Emme pettyneetkään. Kardinaali it-
se luki messun latinankielellä erääs-

sä sivukappalissa. Jäimme seuraa-
maan sitä. Ihmiset polvistuivat kar-
dinaalin edessä suutelemaan hänen

sormustansa. Se oli nöydyyden ele,
ei ihmisen edessä, vaan jouluna
syntyneen Vapahtajan, Jeesuksen
Kristuksen edessä, jonka alhainen
seuraaja ja palvelija kardinaalikin
vain oli.

Ennen kirkkoon menoa näimme

myös vastavalitun Yhdysvaltain pre-
sidentin, Richard Nixonin. Hän oli
eräässä pienessä kirkossa kadun toi-
sella puolella Billy Grahamin kans-
sa. Saatuamme tietää hänen tulevan

ulos muutaman minuutin perästä,
jäimme odottamaan. Pian hän as-
tuikin kirkosta mokanaan myös kir-
kon oma pappi. He keskustelivat
hetken portailla ja sitten presidentti
säirtyi autoonsa ja ajoi pois. Turval-
lisuustoimenpiteet olivat niin vai-
taittavat, että kysyin eräältä poliisil-
ta: «Miten te suojaatte tätä miestä
sitten, kun hän on ottanut viran vas-
taan kolmisen viikon kuluttua?» En
muista poliisin vastausta enää. Po-
liisi ei voinutkaan suojella häntä. Si-
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haat mahdolliset. Ensiksi lyötiin
kaikki kolme ruotsalaista ja sitten
alkoi suomalaisten välien selvittely,
jossa sijoituin toiseksi samalla tulok-
sella kuin Landström kolmanneksi

445 cm. Risto Aukio korjasi voiton
ja otti haltuunsa Landströmiltä Suo-

men ennätyksen tuloksella 458 cm.
Tämä kilpailu oli tavallaan valmis-
telua tulevalle vallanvaihdolle Suo-

men seiväsherruudesta. Kyseinen
kilpailu oli siis minun ensimmäinen
miesten maaotteluni ja Landströmin
viimeinen. Eeles oivalsi aivan oi-

kein, että hänen aikansa oli tullut
lopettaa ja tehdä tilaa nuoremmille.
Tämä kilpailu somerolaisten kan-
nostamana toi ensimmäisen kerran

esille minussa ajatuksen, että sitä
voisi olla mahdollisuus siirtää Suo-
men seiväshemius Somerolle.

D Hetkellä jolloin usean vuoden
määrätietoinen harjoittelu alkaa
tuoda näkyviin todellisia tuloksia,

hilee kuvaan lasikuitu, seiväs, jolla
oli hypättyjä toistakymmentä vuotta
sitten, olympiakisoissakin, kuiten-

Mn heikolla menestyksellä. Eeles
Landström oli mm. kokeillut seiväs-
ta jo 50-luvun puolivälin tienoilla
hänkin heikolla menestyksellä.
Vuonna 1961 lasikuituseiväs tuli
Suomeen Apu-Iehden toimittama-
na. Helsingissä pidettyjen maail-
mankisojen viisi parasta sai seipään
palkinnoksi. Kuuluin itse niihin on-
nellisiin.

Lasikuituseiväs tuli minulle mitä
parhaimpaan aikaan. Olin nimit-
tain opetellut jo Apollo-merkkisellä
terässeipäällä seipään taivuttamista.
Toisin sanoen terässeivästekniikka-
ni oli puoliksi jo lasikuitutekniik-
kaa. Nopea lasikuituseipään teknii-
kan oppiminen alkoi viedä minua
eteenpäin vauhdilla. Kun talvella
1962 hyppäsin Itä-Berliinissä sisära-
tojen EE:n 471 cm melko tuntemat-
tomana urheilijana, nousivat tämän
jälkeen tavoitteeni suoraan ME-
tasolle.

D Kaikki kävi nopeasti - aivan lii-
an nopeasti. Kilpailukutsuja alkoi
tulla ruuhkanomaisesti. Kaikkien
kutsujen hyväksyminen olisi tiennyt
sitä, että olisi saanut kilpailla ulko-
mailla muutaman vuoden yhteen
menoon. Onneksi veljeni Kalle toi-
mi ruuhka-aikoina »promoottorina«
antaen minulle näin mahdollisuu-

den rauhassa keskittyä harjoitte-
luun. Siskoni Annikki taas keskittyi
ihailijakirjeruuhkan selvittelyyn.

Keväällä 1962 alkoi sitten se itsel-
lenikin hieman yllätyksellinen tulos-
tehtailu: 25.2. Lahdessa EE 472 cm,
26. 5. Munchenissä EE 475 cm,
29. 5. Jyväskylässä EE 480 cm, 8. 6.
Karhulassa EE 485 cm ja piinallisen
odotuksen jälkeen 22. 6. Kauhavalla
ME 494 cm. Piinallinen sen vuoksi,
että olin jo viikkoa aikaisemmin
Helsingissä ylittänyt ME-korkeuden
493 cm, mutta seipään perään kaa-
tuminen esti ennätyksen hyväksymi-
sen. Nykyajan säännöillä hyppy olisi
ollut hyväksytty.
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C Tuloksellisesti kiivaan urheiluke-

vaan Jälkeen alkoi keskittyminen
Belgradin EM-kilpailuihin. En ollut
Someron Esan ainoa kyseisiin kisoi-

hin pyrkivä edustaja, vaan vankka,
luotettava aisapari Kauko Nyström
oli kohdistanut katseensa mvös

Belgradiin. Tätä ennen ja tämän jäl-
keen kuljimme Kaukon kanssa yh-
dessä useissa maissa, joista kertynei-
ta mielenkiintoisia muistoja aina sil-
loin tällöin vielä tänäkin päivänä vh -
dessä muistelemme. Belgradin EM-
kilpailut muodostuivat Someron
Esalle ja somerolaisille menestyk-
seksi. Saavutin kirkkaimman mita-

Iin ja Kauko nilkka turvonneena
pronssisen.

Pitkästä kilpailusta johtuen mei-
dät sitten mvöhästvneenä suoraan

kentältä, urheiluvaatteet päällä ja
kädet pihkassa kuljetettiin Suomen
suurlähetystön järjestämälle vastaa-
nololle. Eräs tunnettu urheilutoi-

mittaja totesi minulle sitten jälkeen-
päin, että oli ensimmäinen kerta
kun hän näki suurlähettilään vas-
taanorolle tultavan kilpailuvaatteis-
sa ja suurlähettilästä tervehdittävän
pihkaotteella.

li Vaikka 1962 muodostui mieleen-

painuvaksi nopeiden ja yllättävien
muutosten vuoksi, syntyivät kuiten-
kin parhaat tulokseni 1963. Talvella
syntyi sisäratojen ME:ksi 510 cm.
Paransin ME:tä kolme kertaa. En-
siksi maailman ensimmäinen viiden

metrin ylitys, seuraavaksi 505 ja heti
perään 510 cm. Myös aikaisempi si-
särataennätys 492 cm oli myös ni-
Hiissäni. Olin hypännyt sen 1962
syksyllä. Ulkoratojen parhaan tu-
loksen hyppäsin 1963 keväällä Po-
rissa 5 m.

D Vuoden 1963 aikana tuli ensim-
maisen kerran esille merkkejä siitä,
että kilpaurani oli lähestymässä lop-
puaan. Reväytin nimittäin Someron
kentällä hyppyharjoituksissa vasem-
man olkavarteni niin pahasti, ettei
se enää koskaan tehnyt mahdolli-

seksi täysipainoista hyppyharjoitte-
lua. Kuitenkin aioin vielä 1964 yrit-

tää, koska oli olympiavuosi. Vaikka
talvella en pystynyt juuri laisinkaan
hyppäämään, uskoin kuitenkin vielä Kuva: Vincent J. Lopez.

mahdollisuuksiini. Nämä mahdolH-

suudet kokivat sitten toukokuussa
ikävän takaiskun, kun katkaisin

harjoituksissa pikkuvarpaani ja jou-
duin melko pitkään kulkemaan Jal-
ka kipsissä.

Kaikesta huolimatta voitin Oulus-

sa SM-kilpailut ja pääsin makaan
Tokioon. Vaikka kuntoa ei paljoa
ollutkaan, riitti kilpailuintoa muka-
vasti ja tuloksena oli 490 cm Ja seit-
semäs sija. Sijoitus ei ollut erikoi-
nen, mutta olin kuitenkin itse siihen
tyytyväinen jopa positiivisesri yllätty-
nvt. En nimittäin Tokiossa ennen

kilpailuja käydyissä harjoituksissa
päässyt kertaakaan 460 cm korke-
ämmältä.

^ Välittömästi Tokion kisojen Jäl-
keen kävin lävitse kaksi olkavarsi-

leikkausta, jotka lopullisesti vahvis-
tivat minussa käsityksen, että oli
tullut aika nuoresta iästä (25-v.)
huolimana sunyä kilpakenttien rivi-
mieheksi. Tokion olympiakisat
muodostuivat siis viimeiseksi kilpai-
lukseni. Olisin voinut jatkaa ilmei-
sesti kilpailemistani vielä samalla
tavalla kuin 1963, mutta koska käsi-
vamma esti täysitehoisen hatjoitte-
lun, en katsonut tarkoituksenmu-
kaiseksi jatkaa harrastusta, koska
tiesin etten puolitehoisella harjoitte-
hilla olisi voinut enää parantaa tu-
lostani.

L-i Vaikka edellisestä saa sen kuvan,
että elämä on ollut vain pelkkää ur-
heilua, näin ei kuitenkaan ole ollut.
Ennen urheilun lopettamista 1964
olin aloittanut yhteisen avioliittotai-
paleen kouvolalaisen urheilijahan
Leenan kanssa. Työnteko kuului ur-

heiluaikana myös jokapäiväiseen
elämään. Ensiksi tehtiin työtä ja
vasta sitten urheiltiin eikä päinvas-
toin kuten tehdään tänä päivänä.
Leipätoimen hoito alkoi 1961 voi-
mistelunopettajana. Tällä hetkellä
hoidan Päijät-Hämeen Maakuntalh-
ton maakuntasihteerm tointa.

Hyvät Somerolta opitut metsäs-
tys- ja kalastusharrastuksetkaan ei-
vät ole unohtuneet. Seiväshyppyhar-
rastus on sitävastoin muuttunut

säännölliseksi hoikka- ja hiihtohar-
rasmkseksi.
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isänsä kuollessa 10-vuotias. Söder-

kullan historia toistui: leskivaimo

jäi hoitamaan tilaa, joka liki kahden
vuosisadan ajan oli ollut perunkir-
Jokusten perusteella varsin huonolla
taialla. Adolf Wilhelm Lindeström

ei jatkanut maanviljelyksen alalla,
vaan siirtyi kruunun palvelukseen.
Y. S. Koskimies ilmoittaa, että peri-
kunta moi Inga Augustan kuokua
Söderkullan 1857 maakauppias
Erik Johan Söderströmille, joka oli
Torkkomäen isännän Matin poika.

Seeterin tilan eli Söderkullan ar-
kistossa on mielenkiintoinen vihko-

nen, jonka on pedanulla käsialalla
kirjoittanut todennäköisesti Erik Jo-
hän Soderströmin poika, fil. kand.
Knut Salomon Söderström. Vihko-

nen on otsikoitu nimellä «Söderkul-

la, program, statistik, historik«. Se
sisältää ensikäden tietoja, joita ei
suurimmalta osalta käy epäilemi-
nen. Knut-maisteri kertoo että Lin-

deströmien perikunta moi tilan Yli-
joen sivutiloineen, Nikulan riloineen
sekä Keltiäisen ja Korkeakosken sa-
homeen 12 000 ruplalla vuonna
1849 Matti Torkkomäeile, joka kuo-
li vuotta myöhemmin. Kaupan yh-
teydessä myyjät pidättivät vuokraoi-
keuden Viikin huvilaan puutarhoi-
neen sekä Leppäsangan peltoihin 50
vuodeksi. Knut Söderström mainit-

see että 50 vuoden kuluttua sopimus
uusittiin Viikin huvilan ja puutar-
hän osalta 10 vuodella viimeisen

Lindeströmien lapsenlapsen elin -
iäksi.

Y. S. Koskinen mainitsee A. W.
Lmdeströmin elämänkaarta kuva-

tessaan, että nimismies asui Harjun
kylässä. Kirkonarkisto osoittaa että
eläkepäivänsä Lindeströmit elivät
«Viikin syytmkimaalla«, ja palvelus-
kunnan lisäksi Viikissä asui mvös

Adolf Wilhelmin 6 vuotta vanhempi
naimaton sisar.

Arvoitusten A. W.

Adolf Wilhelm Lindeström palasi
kotiseudulleen, esi-isiensä maape-
rälle 57-vuotiaana, täysin palvellee-
na ja yhteiskunnallisesti tunnustet-
tuna miehenä. Valtiokalenterit vli

sadan vuoden takaa kertovat, että

virkamiehen ansiot oli palkittu: hän
oli Pyhän Annan ja Pyhän Stanis-
lauksen ritarikuntien jäsen, l. ja 2.
luokan ritari. Kenraalikuvemööri

oli häntä kiittänyt julkisesti; Some-

Jokioisten kartanon malsematilanne on nähty yllättävästi ja selkeästi. Kartanon talou-
dellinen merkitys korostuu asettamalla ajan oloihin mittasuhteiltaan poikkeava silta tai-
lavasti kuvan hallitsevaksi elementiksi.

.
-*-

Humppilan metsälampi-ldylllB el alkuperäisessä piirustuksessa elävöittänyt laiduntava
karia. Ateneumin kokoelmissa olevaan lyljykynäpllrrokseen on kirjan toimittaja - ehkä
Topelius - tehnyt ohjeet lltogratille: «Der litograf setzt an die marklrten Stellen elntge
Kiihe In weldender Stellung".

ron pitäjän karttaa en ole nähnyt,
mutta Valtioarkistossa Senaatin ak-
teihin liittvvänä on ainakin Hä-

meenläänin kartta «saatavissa ole-

vain karttateosten, maa- ja jakokir-
jojen sekä usealta haaralta annettu-
jen tietojen perustuksella vuonna
1861 valmistanut A. W. Lindest-

röm. t: Hänen piirustuksensa olivat
ilmestyneet neljänä eri toimitukse-
na, samoja litografioita saattoi näh-
da irtolehtinä säätyläisten seinillä.
Tunnettu taiteilija, tunnustettukin,
koska arvostelut olivat suhtalaisen

myönteisiä.
Mitä mietti eläkeläinen? Oliko

hän sairaalloinen, terveydellisistä

syistä hän oli luopunut sotilaan
urasta? Millaista seuraa hänellä oli

jumalten hylkäämällä Somerolla,
kävikö pääkaupungin seurapiiriä
Viikissä visiitissä? Jatkoiko hän lai-
teen parissa?

On varmaa että Lindeströmin
tuotteliaisuus oli laveampaa kuin
julkaistut 5 litografiaa. Ateneumin
kokoelmissa on muitakin luonnok-
siä. Piirsiköja maalasiko hän Some-
rolla;jos, niin missä ne työt ovat?

Kun vietämme 1984 A. W. Lin-
deströmin 100-vuotismuistoa, olem-
me varmasti viisaampia. Ehkä sil-
loin on mahdollisuus järjestää muis-
tonävttelvkin.
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ei ollut lapsia.
Märta Himiä on askarruttanut

hämäläisiä maisemia harrastuksek-

seen piirtävä A. W. Lideström. Val-
tiokalentereita selaamalla hän on to-

dennut Lindeströmin toimineen
1848 Hauhon toimitusvoutina, myö-
hemmin kruununvoutina sekä 1872

Vaasan läänin läänimahastonhoi-
tajana. Sanomalehdestä Hirn on
ajoittanut kolleglasessori Lindeströ-
min kuolinvuoden aivan oikein. Kir-

joittaja tietää myös, että Lindeström
laati Hämeenläänistä kartan vuonna
1861.

Y. S. Koskimies on Someron his-
torian molemmissa niteissä mainin-

nut A. W. Lmdeströmin, joka toimi
täällä nimismiehenä ns. Krimin so-

dan aikana. Joensuun ja Pitkäjärven
kyliinhän oli sijoitettu vuosina
1854-57 yhteensä ehkä pataljoo-
nan verran sotaväkeä. 1855 Some-

tulla oli vilskettä, kun puolet Turun
reservi! äisestäkrenatööritarkka-am-

pujapataljoonasta sekä Suomen
kaarti saivat siirron. Tilanne pysyi
varsin rauhallisena, koska nimis-
mieheksi oli komennettu venäjän-
kieltä taitava nimismies. Vallesman-
ni Lindeströmin avuja oli myös soti-
laskoulutus. Erinomaisin arvosa-
noin suoritetun 3-vuotisen kadetti-

koulun jälkeen hän oli palvellut
junkkarina (vänrikkinä) Suomen
kaartissa. Sotapalvelun hän jätti ter-
veydellisistä syistä. Koskimies tietää
että Lindeström palveli tämän jäl-
keen kanslistina Hämeen läänin-

konttorissa, 1847 hän oli Janakka-
Iän nimismies, ja Someron komen-
nuksen jälkeen Lindeström määrät-
tiin 1857 Ala-Sääksmäen kihlakiui-

nan vt. kruununvoudiksi; toimea
mies hoiti Somerolta. Viimeiseksi vi-

raksi kirjataan Hollolan kihlakun-
nan kruununvoutius. Koskimies

mainitsee, että Lindeström laati So-
merellä oliossaan pitäjästä topog-
rafikartan. Sen erinomaisuutta ken-
raalikuvernööri Bergh kiitteli julki-
sesti.

Söderkullan
Lindeströmit

Someron historiassa on selvitetty
kuinka Munckien omistama Hirs-

järven rälssi hitaasti koki taloudelli-
sen perikadon. Ison reduktion jäl-
keen siitä muodostettiin kaksi kruu-

nunluontoista ratsusäteritilaa. Mo-

Undeslröm el keskittynyt yksinomaan hämäläismalsemlln. Sipoon Eriksnas on uusmaa-
lainen sateritlla. Klvlpalnantatyönä tekijän avut malsemankuvaajana näyttäytyvät erlno-
maisen taitavina. Eräistä Ateneumin kokoelmiin ajautuneista Lindeströmln alkuperäis-
piirroksista käy Ilmi, että kruunun virkamies kuvasi Suomea Idässäkin, sitä todistaa jul-
kalsematon Savitaipaleen kirkonkylän näkymä.

Epäilemättä nalvllssa mutta hellyttävän asetelmalllsessa Pyynikin vuoren kuvassa on
kirjattuna Suomen oloissa uusi Ilmiö. Runebergin runojen sisämaanmaisemien kuvailu
innosti aikakauden sivistyneistön hakeutumaan korkeille näköalapalkollle Ihailemaan
Isänmaata uusin silmin.

lemmat puolikkaat olivat muodolli-
sesti jaon aikaan 1691 Munckien
hallussa, mutta toista asui pantin
vastikkeena vuokramies Johan Lin-

deström. Tämä merkittiin 1708

omistajaksi. Tilojen päärakennuk-
set olivat aluksi samalla tontilla,
mutta ennenpitkää toinen siirtyi jär-
ven etelärannalle - siitä vakiintui
tilan nimeksi Söderkulla.

Johan Lindeströmin arvellaan

kuolleen ennen vuotta 1723, minkä
jälkeen tilaa hallitsi leski. Kuuden
vuoden perästä omistajaksi merkit-
tiin avioparin poika, kornetti Gab-
riel Lindeström, joka kuoli 1757.

Söderkullan perivät rykmentin-
adjutantti Johan sekä kornetti Da-
niel Lindeström. Tilalle jäänyt Da-
niel (1735-1789) nai ensimmäisek-
si vaimokseen aatelisen Anna Chris-

tina Bosinin. Lapsivuoteeseen kuol-
lutta Anna Christinaa seurasi Julia-

na Fleege. Avioparin poika Daniel
Adolf Lindeström (1786-1829)
opiskeli Turun akatemiassa ja hank-
ki varatuomarin arvon. Yhteiskun-
nallisesti aktiivinen tuomari, joka
toimi mm. lainajyvästön hoitajana,
nai serkkunsa Inga Augusta Flee-
gen. Heidän poikansa, tämän näy-
telmän sankari, Adolf Wilhelm oli
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LAHJAN YLIMÄÄRÄ
Tapio Horila

Fil.tri Tapio Horllan kokoama somerolalskaskujen kokoelma illo irtli ilmestyi parahlksl jouluksi. Kuvassa vas. kirjan kuslafantajan edus.
taja Orvo Mäkelä Ja Tapio Horila. Valok. Salli Lehtinen.

Lahja Aukio osallistui v. 1965 So-
mero-Seuran kaskukilpaan kahdella
kokoelmalla, joilla hän pääsi kilpai-
lussa toiselle sijalle. Kahta vuotta
myöhemmin hän jätti Somero-Seu-
ralle vielä laajahkon jälkikeruun.

Kävi niin ikävästi, että tämä vuo-
den 1967 jälkikeruu oli joutunut
muusta kaskuaineistosta erilleen,

kun Somero-Seuran arkisto pari
vuotta sitten muutettiin uusiin tiloi-
Un. Kun viime talvena ryhdyin ko-
koamaan Ilo irti -kaskukirjaa, en
kuluneen 12 vuoden jälkeen enää
muistanut kaivata Lahjan jälkiko-
koelmaa, koska häneltä aineistossa-
ni oli jo mainitut kaksi kilpailulähe-
tystä. Kokoelma löytyi vasta heinä-
elokuun vaihteessa, kun Somero-

Seuran sihteeri järjesti arkistoa.
Mutta kaskukirjan käsikirjoitus oli
silloin jo kustantajalla.

Onneksi Lahja suhtautui sattu-
neeseen työtapaturmaan' rauhalli-
sesti. Sovimme, että vahinko korja-
taan julkaisemalla kujasta poisjää-
neet kaskut Someron Joulussa, kos-
ka päätoimittaja Rekolaisellakaan
ei ollut mitään hanketta vastaan.

Seuraava valikoima sisältää vain

noin neljänneksen alkuperäisestä
kokoelmasta. Tavallista enemmän

on jouduttu karsimaan kaskuja,
joista niiden kohteet tai heidän su-
kulaisensa eivät varmasti olisi olleet

hyvillään. Pois ovat tietenkin jää-
neet myös kaskut, joiden jokin toi-
smto on io kaskukirjassa. Sitten on

vielä muutamia juttuja, joissa on sii-
nä määrin väkevää tekstiä, ettei nii-
den esiintymistä joululehdessä pi-
detty suotavana, vaikka ne kirjaan
ehkä olisivat kelvanneetkin.

Ilo irti-kirjan tilastossa on Lahja
Aukion keruusaaliiksi mainittu 48

kaskua. Siinä on mukana myös hä-
nen lähetyksensä vuoden 1979 kas-
kutalkoisiin. Kun tähän lukuun H-

sataan seuraavan valikoiman 23 jut-
tua, havaitaan, että Lahjalla on so-
merolaisten kaskujen kerääjänä
kunniakas toinen sija Torpparm jäl-
keen.

Lahja tähdentää, että suurimman
osan kaskuistaan hän on kuullut

micheltään valokuvaaja Otto Aaki-
olta.
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Viljamiksi yleisesti kutsuttu
mies, jolla oli sukunimikin, Tammi-
nen, joutui kerran sairaalaan. Hän
kulki nuorempana kesät, talvet avo-
jaloin, mutta erään ankaran talven
pakkasissa eivät Viljamin jalat kes-
täneetkään, vaikka jalkapohjat oli
vahvasti tervattu, vaan jäätyivät.

Viljami oli tiedotan sairaalaan
vietäessä ja tuli tajuihinsa vasta am-
meessa, lämpimässä kylvyssä. Kun
hän silmänsä avattuaan näki kylpy-
huoneen valoisuuden, valkopukuiset
hoitajat ympärillään ja kauniit, nuo-
ret tytöt pesemässä tuoksuvilla ai-
millä, oli Viljami ehdottomasti var-
ma, että hän oli kuollut pakkaseen
Ja päässyt taivaaseen. Hoitajattaret
puolestaan kertoivat, että heidän oli
usean päivän aikana pestävä Vilja-
mia, varsinkin hänen jalkojaan,
joista terva ei tahtonut millään läh-
teä.

D Hautalassa Albertson-niminen
amerikansuomalainen piti sodan ai-
kana kauppaliikettä. Hän ei oppi-
nut milloinkaan lausumaan hyvin
suomenkieltä. Puhelinkeskustelut
olivat hänen kanssaan vallan kiusal-
lisiä, kun ei tahtonut ymmärtää, mi-
ta kauppias kulloinkin tarkoitti.

Sota-aikana tavaraa sai niin niu-

kasti, että kuponkien omistajakaan
d aina tahtonut saada haluamaansa
tarviketta. Niinpä Albertsonilla ei
ollut myytävänä kenkiä, kun eräs
Hautalan emäntä tuli ostamaan.

Kauppias halusi kuitenkin toimittaa
asian ja soitti Sjöbladin kenkäkaup-
pään, pyytäen lähettämään määrä-
tynnumeroiset naisten kengät.

Rouva Sjöblad ihmetteli, miten
hän voi nam puhelintilauksen perus-
teella lähettää emännälle sopivat jal-
kineet. Hän vastasi kauppiaalle:
«Pitäisi muiun saada tietää sentään,

onko asiakkaanne nuori vai vanha
henkilö.» Albertson pyysi odotta-
maan hetken: hän katsoo. Hetkisen
kuluttua kauppias huutaa:» Ei hen
niin kovin vanha kait ole, mut hen
on niin helvetin vanhan nekönen.»

D Hevosen ostajat kiersivät myytä-
vana olevaa hevosta puolelta toisel-
le, sitä joka kohdasta arvostellen.
Yksi nosti häntää toisen katsoessa

samanaikaisesti hevosta suuhun.
Tällöin vieressä seisonut myyjä ei

malttanut olla kysymättä: <No
näkkyyks läpitte?»

C] Syrjälän Matti oli pannut vetk-
konsa Rautelan Suutelan rantaan
aivan Suutelan verkkojen viereen.
Kun Matti ja Suutelan vanhaisäntä
sattuivat samaan aikaan verkkojaan
kokemaan, moitti viimeksi mainittu
Mattia siitä, että tämä ei noudatta-
nut lakia, vaan laski verkkonsa liian
lähelle talon omia verkkoja.

Matti vastasi: «Mää pistin verk-
koin tähän, via sää sit omas laillisen
matkan päähä.t

Z; Seppä Erik Merisaarella oli paja
Rtkajärven kylässä. Silloin, 1900-
luvun alkuvuosina, ei asunnoissa ol-
la mitään mukavuuksia, eikä Meri-
saarella ollut saunaakaan.

Nokisessa sepänlyössä tuli kuiten-
kin useasti sauna ja kylpeminen
mieleen. Seppämestari kertoi kerran
keksineensä hyvän konstin: Hän pa"
ni ahjoon kiviä kuumentamaan,
nosti kuumat kivet ämpäriin ja kii-
pesi ämpäreineen suureen piisark-
kuun, jonne oli jo vienyt vesiämpä-
rillisen ja vihdan. Hän sulki kannen
ja alkoi kylpeä. «En oi koskaan niin
hyvvii löylyi saanu, ei ollu häkkää-
känyhtää», kehui Merisaari.

1920-luvulla Merisaari rakensi
paljan ja asuinrakennuksen Ruuna-
Iän kylään, meijeriä vastapäätä.
Myöhemmin lisättiin liiketoimin-
taan myös kotitarvemylly.

Rautelan kylästä kotoisin oleva
Kurjenojan Paavo oli Ison-Pappilan
vuokraajana. Hän meni eräänä ke-
t-äänä Merisaaren pajaan ostaak-
seen rautaa lipputangon pystyttä-
mistä varten. Paavo esitti asiansa

Mesrisaarelle, Joka tunnettiin hie-
man omalaatuiseksi ja toisaikaiseksi
liikemieheksi. Hän ei yleensä tunte-
nur sitä sääntöä, että asiakas on ai-
na oikeassa.

Merisaari vastasi Paavolle: «Mitä

sää. lipui teet? Pappi lipun tällää.<
Paavo selitti, ettei hän tietenkään si-
ta aio pappilaan, vaan kotiinsa. Me-
risaan: »Mitä mettäs lipputanko
tekkee. <(

Paavo piti edelleen puoltaan ja ky-
syi, jos hän saisi ne raudat, jotka
Jaatisen Aarne oli tuonut larkoituk-
senaan teettää kirjojensitomista var-
ten puristimen ruuvit.

Lopulta mestari myöntyi: «Juu,
kyl sää net kruuvit saat, kun se Jaa-
äsen Aarne sen kirjapainon meinaa
tehrä.<i

Z, Yli-Seppälän rouva piti 30-luvun
alkuaikoihin hienot päivälliset mie-
hensä työnantajille, Viksbergin kar-
tauon herrasväelle. Pääruokalajina
oli iso, kokonaisena keitetty kala.
Rouva oli monta päivää opettanut
palveluskunnalleen hienoja tarjoilu-
tapoja, mm. kala piti tuoda sisään
tarjortimella, persiljatukko suussa.

Vieraat olivat asettuneet paikoil-
leen, alkupalat oli nautittu ja rouva
antoi tarjoilijoille merkin, että seu-
raava ruokalaji tarjoillaan. Kauhuk-
seen hän kuitenkin huomasi, että
hienoksi pyntätty sisäkkötyttö astui
kalatarjotinta kantaen juhlapöytää
kohden - iso tukko persiljaa suus-
saan.
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tänyt Märta Hirn on tutkimukses-
saan 1950 maininnut että Erik Wes-

terling toimi aikanaan Helsingissä
yksityisopettajana. Vanhassa kau-
niissä Suomessa tuntemattomaksi

jäänyt tekijä oli oululainen nahkuri
ja raatimies J. Boström. Hirn tietää
myös, että hämäläismaisemia ku-
vaunut A. W. Lindeström kuoli
1884 Somerolla.

Jäikimaailma on mielellään luon-

nehtinut paitsi Kurskopfin, myös
Forstenin ja Lindeströmin osuutta
teoksessa harrastelijamaiseksi. Mar-
ta Hirn kysyy retorisesti, miksi näin-
kin huomattavan teoksen kuvituk-

seen käytettiin paikallisia amatööre-
ja. Hän vastaa osaksi oikein: sen
ajan yleinen purustusharrastus
nautti arvostusta ja harrastuksella
oli enemmän kävttöä kuin saattaisi

uskoakaan. Näin on, mutta toisaal-
ta on muistettava, että vakiintuneen
taiteilijakunnan puuttuessa ei ollut
räikeätä vastakohtaa ammatti-ja
harrastajataiteen välillä. Ja on myös
uskottava, että Topelius kustantaji-
neen ja ennakkotilaajineen oli tosi
pulassa, kun varta vasten työhön
hankina «taitava piirtäjä* ei ehtinyt
yksin kiertää laajaa Suomen nientä.

Johan Knutsonin piirustuksia eh -
dittiin aikanaan arvostella, etteivät
ne vastanneet aina todellisuutta -

ne sievistelivät. Saattaa olettaa, että

liiallisesta esteettisestä painolastista
vapaat harrastajat antoivat Knutso-
nia todentuntuisemman kuvan Suo-

mesta.

Mana Hirn antaa arvoa nim Fors-

tenin kuin Lindeströminkin töille.
Ensiksi mainitun panosta tulevaan
kuvataiteeseemme hän ei epäile Ja
Lindeströmin naiiveja Ja uskollisia
piirustuksia hän pitää vakavasti ja
rakkaudella toteutettuina. (Siksi ne
tekevät huomattavan vaikutuksena.

Tulemme kohta tietämään että A,
W. Lindeström kuten Forstenkin

olivat saaneet sotilaskoulutuksen.

Tätä kirjoittaessani käsillä ei ole
Kadettikoulun historiaa eikä mat-
rikkeleita. Suomalaisen estetiikan

perustaja Fredrik Cygnaeus toimi
Haminan kadettikoulussa historian,
matematiikan ja staristiikan opetta-
Jana 1833-37. Hänellä p!i huomat-
tava vaikutus tulevan upseeripoiven
taideharrastuksiin. Forstfai kirjoitti
mm. ruotsinkielisiä runoja. On us-
kallasta väittää, että Cygnaeuksella
oli suora yhteys näihin kahteen ka-

dettiin. Toisaalta maa ja sen sivisty-
neistö oli suppea, yhteydet syntyivät
helposti. Joka tapauksessa Cyg-
naeuksen ja Topeliuksen yhteydet
olivat suorat. On tähdennettävä että

entisaikain upseerioppilaar saivat
aina perusteellisen piirustuksen ope-
tuksen. On epäoikeudenmukaista
puhua täysin kouluttamattomista
harrastajataiteilij öistä.

Kuka oli A. W. Lindeström

Adolf Wilhelm Lindeströmistä

tiedetään Someron kirkonarkiston

perusteella varsin vähän. Hän syntyi
Somerolla Söderkullan Wiikissä 18.

4. 1819, ja hän kuoli leskenä 65-
vuotiaana samassa paikassa 3. 9.
1884. Kuluvana vuonna vietämme

siis Someron suuren pojan syntymän
160-vuotisjuhlaa ']a viiden vuoden
perästä kuolemasta on kulunut pyö-
reä 100. Lindeströmin vaimo Lovisa

Gustava Grönlund oli synmiyt
Tampereella miestään neljä vuotta
aikaisemmin ja kuoli 1881. Adolf
Wilhelm muutti kirkonkirjojen mu-
kaan Hämeenlinnaan 1845. Seuraa-

va tieto kertoo että aviopari muutti
Somerolle Vaasasta 1876, mukana

-l

Hämeenlinnan kuvauksessa Llndeström on tavoittanut mallin monumentaalisen jyhkeyden. Tällaisen lopputuloksen - konstruktil-
vlsuuden ja mittasuhteiden ymmärtämisen tajun - voi selittää ainoastaan kadettikoulussa saadun pllrustuksenopetuksen kautta.
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SOMEROLAINEN KOTOMAAN KUVAAJA
Kai Linnilä

Adolf Wilhelm Lindeström on ny-
kyisin jokseenkin tuntematon nimi
suurelle yleisölle. Vajaat puolitoista-
sataa vuotta sitten hän oli kuitenkin
mukana yrityksessä, jolla on ollut
mittaamaton vaikutus suomalaiseen

maisemankuvausperinteeseen. Tä-
mä yritys joudutti yleistä kiinnostus-
ta maisemanihailuun ja maiseman-
maalaukseen. A W. Lindeström oli

ensimmäinen ja tähän mennessä
maineikkain somerolaissyntyinen
kuvataiteilija. Hänen 5 maisemaku-
vaansa on tunnettu kaikkialla Suo-
messa ja myös maan rajojen ulko-
puolella.

1800-luvun alkuvosikymmeninä
virisi kirjallis-aatteellisista lähtö-
kohdista kiinnostus maisemien, eri-

laisten ympäristöjen kuvaamiseen
- ilmiö oli yleiseurooppalainen, J.
L. Runeberg hahmotteli 1830-ja 40-
luvuilla sanallisesti isänmaansa ku-
vaa. Vallan toisista' lähtökohdista

Aleksanteri l tilasi Carl von Kflgel-
geniltä suurruhtinaskuntansa edus-
tusmaisemista kokoelman. Taiteelli-

sesti korkeatasoisella teoksella oli
sekä esteettinen että esikuvallinen

vaikutus. Muutamat kotimaiset ha-
paroivat yritykset sekä ponnistuksil-
taan ja tuloksiltaan mittava ruotsa-
lainen esimerkki muokkasivat maa-
perän Suomessa niin, että kirjan-
kustantajapiireissä uskallettiin pes-
tätä nuori Z. Topelius toimittamaan
120 maisemakuvan kokoelma yh-
deksi kokonaisuudeksi. Monen

mutkan Ja hammastenkiristyksen
jälkeen ilmestyi vuosina 1845-52
suurteos nimeltä Finland framstäldt
iteckningar. Suomi kuvina.

1840-luvulla kotimainen piirus-
tus- ja maalaustaide oli vielä jok-
seenkin kehittymättömällä tasolla;
yritys oli periaatteessa hyvin rohkea.
Vaikka piirtämisen taitoa pidettiin
säätyläisten ja sivistyneistön piirissä
ensiarvoisena tärkeänä avuna, kou-
lutettuja ammattitaiteilijoita oli va-
jaa kourallinen. Asiantila oli kansal-
lisesti huolestuttava; valistuneim-

mat huolehtijat perustivatkin Suo-
men Taideyhdistyksen 1846. Yhdis-
tyksen johdossa ei ollut taiteilijoita,
joskin perustamiseen osallistui P. A.
Kruskopf. Piirustuskoulu perustet-
tiin kaksi vuotta myöhemmin. Tämä
koulu ei teitenkään voinut tuottaa

taiteilijoita Finland framstäldt i
teckningar -teosta varten, jonka ko-
koaminen ja julkaiseminenkin oli
täydessä vauhdissa. Teoshan ilmes-
tyi 12 eri niteenä, ja peruslevikki oli
taattu ennakkotilauksin.

Kansallishengen elävöittämä
isänmaallinen hanke kuvittaa Suo-

mi ei kuvalliselta osalta nojannut
omiin voimiin. 1840 teoksen kuvitta-

jaksi kutsuttiin ruotsalainen Johan
Knutson. Hän tuli ennen pitkää
huomaamaan, ettei töitä ihan juuri
nyt olekaan. Kuvitettavaa teoksen
julkaisulupa ja muutamat tekniset
yksityiskohdat eivät olleet j ärjestyk-
sessä. Hän asettui Porvooseen pii-
rustuksen opettajaksi.

Pietarissa syntynyt Pehr Adolf
Kruskopf oli tullut 1830-luvulla Pie-
täristä senaattiin lainopillisiin tehtä-
vihi. Sieltä hän siirtyi sotaväen kie-
lenkääntäjäksi Ja Helsingin yliopis-
ton piirustuksen opettajaksi. Krus-
kopf oli opiskellut taiteita Pietarin
saksalaisessa St. Petrin koulussa,
mutta ajan maku piti hänen maa-
laamistaan varsin tökerönä.

Kun Z. Topelius sai tehtäväkseen
toimittaa ja kirjoittaa Finland
framstäldt i teckningar -teoksen,
hän suhtautui nuorena miehenä työ-
hön optimistisesti. Märta Hirn on
tutkinut, että Topelius 1844 kirjoitti
teosta varten hankitun «taitavan

piirtäjäni! kiertämään maata. Kuka
hän oli: Knutson, Kruskopf vai
Magnus von Wright? Nimittäin tar-
jolla oli myös suomalaissyntyinen,
Tukholman opit käynyt Magnus von
Wright, jonka jälkimaailma tuntee
parhaiten.

Valmis teos sisälsi yhteensä 120 li-
tografiaa eri puolilta Suomea. Alku-
peräissuunnitelman makaan oli ku-

valtava luonnonkauneutensa kan-

naita edustavia paikkoja, kauniin si-
jaintinsa, taloutensa ja historiansa
kannalta merkittäviä kaupunkeja,
historiallisia seutuja, raunioita ja
muinaismuistoja sekä suurehkoja
herraskartanoitaja ruukkeja.

Työsuunnitelma toteutuikin,
mutta yhden kiertävän taiturin sijas-
ta alle sataa kuvaa oli tuottanut kol-

me ammattilaista, Knutson, Krus-
kopfja v. Wright. Kuka teki loput?

Auttavat amatöörit

Finland j ramstäldt i teckningar il -
mestyi taannoin tekstien osalta ty-
pistettynä uusintapainoksena Van -
ha kaunis Suomi {Karisto 1978).
Harvinaiseksi käynyt taideaarre on
nyt jokaisen käsillä. Teos on toki il-
mestynyt aikaisemminkin suomeksi
ja typistettynä: turkulainen J. W.
Lillja varusti alkuperäisteokseen
tarkoitettujen, Saksassa painettujen
Htografioiden ylijäämäpainoksen
suomalaisilla kuvaotsikoUla vuosina

1863-66. Teoksen nimi oli Kuvia ja
Kuvaelmia Suomen maakunnista.

Kymmentä vuotta aikaisemmin teos
Umestyi saksan- ja ranskankielisenä
painoksena.

Vanha kaunis Suomi -teoksessa

on em. taiteilijatroikan lisäksi ni-
metty kolme muuta tekijää: Lennart
Forsten (15 piirrosta), A. W. Lin-
deström (5) ja E. Westerling (l), li-
saksi kaksi piirrosta on mainittu
tuntemattomien tekijöiden töinä.

Lennart Berndt Forsten oli Kuo-

piossa 1817 syntynyt upseeri, joka
kuoli everstiluutnanttina ja tie- Ja
vesirakennusten ylihallituksen yli-
insinöörinä. Muutamat hakuteokset
luonnehtivat Forst6nin kuvataiteen

«innokkaaksi diletantiksi^. Joka ta-

pauksessa hänen 15 työtään saivat
mnostuneen vastaanoton, ja hän
osallistui ensi kerran taidenäyttelyyn
1847.

Finland framstäldt i teckningar -
teoksen vaiheita ansiokkaasti selvit-
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D 1920-luvulla kävivät laukkuryssät
Somerolla talosta taloon kaupittele-
massa vaatetavaraa, jota kannettiin
selässä, suureen tummanslmseen
vaatteeseen käärittynä. Kun lauk-
kuryssä tuli tupaan, aukaisi nyyttin-
sä lattialla ja levitteli kankaita ja
vaatteita nähtäväksi, se oli varsinkin
lasten ja naisväen mielestä erikoista
ja jännittävää. Kulkukauppiaalla
oli lisäksi tuoreita uutisia kenotta-
vanaan ja hän osasi tavaroittensa
kehumisen lomassa lasketella sut-
kauksia. Esim. kun eräässä talossa
ostettiin miesväelle housutyykiä,
kauppias kehui tyykin olevan niin
vahvaa, ettei se pitämättä rikki me-
ne.

D Someron Jalkinetyöntekijät olivat
järjestäneet keskuudessaan hiihto-
kilpailut eräänä sodan jälkeisenä
talvena. Toivo Härkönen oli hiihtä-

nyt harhaan ja tuli pitkän ajan ku-
tuttua kilpailujen päättymisestä

maaliin.

Urho Vähämäki oli kirjoittanut
kilpailuista kronikan, jossa T. Här-
kösen kohdalla sanottim: «Paljon
hiihdit, kauan viivyit, viimein maa-
Iin saavutit.«

D Lautelan emäntä tappoi lapiolla
pilkansa n. v. 1890. Emäntä oli ly-
hyt ja pyöreä, piika pitkä ja laiha.

Tuomari kysyi oikeudessa, kuin-
ka emäntä oli kyennyt lapiolla pää-
hän lyömällä tuottamaan kuoleman
niin pitkälle ihmiselle, mihin emän-
tavastasi; <Määlöinjaleiskaatin.<

D Vuonna 1961 mereen hypänneen
ja sille tielle jääneen somerolaisen
miehen perheelle anottiin leskelle ja
arvoille kuuluvia sosiaalisia etuja
Someron sosiaalilautakunnan ko-

kouksessa. Päätös oli seuraava: Kun

mies oli mereen hypätessään työky-
kyinen, ei perhe- tai erityislapsilisiä
myönnetä.

D Kun Someron sairaala aloitti toi-

niintänsä, oli siellä tri Jonkan en-
simmäisiä potilaita sairaalan naapu-
rina asunut Vihtori Linden. Tri Jon-
kalla oli silloin vielä joskus aikaa
piipahtaa kävelylle läheiselle metsä-
polulle. Eräänä pyhäaamuna tuli
häntä vastaan potilaansa Linden, jo-
ka ei tuntenut tohtoria retkeilyasui-
sena. Herrojen kesken virisi seuraa-
va keskustelu: «Minkälainen Linde-
nin terveys nyt on? Onko tullut pa-
remmaksi?« Linden vastasi: «Ei siin

niin kehumist oi. Kun ränttäis us-

jammin käyrä tual Jonkan tykön,
mut kun tullee niin kalliiks.»

Kun Linden sairauskohtauksen

sattuessa joutui taas käymään vas-
taanotolla, ei tohtori ottanut mitään
maksua, vaan sanoi: «Ei tämä kerta
maksa teille mitään, koska lääkäris-
sä käynti on tullut niin kalliiksi.*

Jälkeenpäin Linden vasta muisti,
että uusi tohtorihan se vieras herra
olikin, joka oli osannut hänen voin-
tiaan tiedustella.
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C Ponselin Jussi tuli kerran tukki-
kuormineen tammelalaista hevos-
miestä vastaan, jolla myös oli suuri
tukkikuorma. Tie oli kapea, kahta
hevosta ei mahtunut samanaikaises-
ti ohittamaan. Jussi huusi hurjalla
äänellä: «Vera haukeen, taikka käy
niinku eilän kävi!< Vastaan tuleva
veti työllä ja vaivalla haukeen. Ajaja
kysyi kuitenkin tienposkessa seisoen
ohi ajavalta, kuinka eilen sitten oi-
kein kävi. Jussi vastasi: «No kun vas-
taantuleva ei antanu tiätä, oli mun
verottava hankeen.*

D Somerolla kiertels 30-luvulla kul-
kukauppias, joka myi hankausjau-
hetta. Purkkien päällä oli oikein eti-
ketti, jossa luki painettuna: HIE-
NON HIENO METALLI-JAUHE
PUTS PULVERI.

Sahan koneenkäyttäjällä oli kui-
tenkm tilaisuus tutustua Puts-Pulve-

rin «kemialliseen kokoomukseen»,
kun kauppias valmisti sahan kone -
huoneessa hankausjauheensa num-
menhiekasta ja sahan pannunpesäs-
ta ottamastaan tuhkasta. Hienoilla
etiketeillä varustetut purkit täytet-
tim mainitulla seoksella, jolla olikin
aluksi hyvä menekki. Kauppiaan oli
kuitenkin jonkin ajan päästä vaih-
dettava paikkakuntaa, kun «han-
kausjauheem salaisuus alkoi paljas-
tua somerolaisille ostajille.

3 Kirkkoherra Laaksilla oli erittäin
vahvat ja kauniit hiukset. Hirn sat-
tul kerran joutumaan lukuspäivälli-
sillä samaan pöytään Kurjen Mikon
kanssa. Monenlaisista asioista kes-

kasteltaessa tuli puheeksi myös Mi-
kon kaljupäisyys. Mikko esitti kan-
tansa asiasta seuraavasti: »Ei järki
ja tukka pysy samas pääsä. i*

rj Pastori Peltokallio meni kenkä-

kauppias Iida Sjöbladille tarjoa-
maan henkivakuutusta. Rouva ei ol-

lut kuitenkaan halukas vakuutusta

ottamaan, vaan alkoi ihmetellä,
kuinka pappismies tarjoaa henkiva-
kuulusta, vaikka sunnuntaina juuri
saamasi, ettei ihmisellä pidä olla
huolta huomisesta. Pastori vastasi:
«En minä liikakaan nyt papin, vaan
vakuutusasiamiehen ominaisuudes-

sa.«

\- Ruokosen Akseli kertoi kerran,
että hän oli Tampereen puolessa
nähnyt toistasataa kiloa painavat so-
kerisakset.

Eihän tuota kukaan uskonut,
mutta Akseli selitti asiaa seuraavas-

ä; «Mää olin siäl yhres talos korttee-
rii ja talon toistasattaa killoo paina-
va emäntä piänensi toppasokerii
suusas ja heitteli palaset sokerias-
kiin.<

C Fonselin Jussi oli sen ajan hyvä
teurastaja. Hän lähti taloihin ko-
toaan aamulla pimeässä ja tuli jo
kello viisi työhön. Tähän oli talon

naisväen varauduttava: padallinen
kiehuvaa vettä oli oltava valmiina,
samoin tarvittavat vesikupit, ampä-
rit ja vispilät veren sekoittamista
varten. Teurastajalla oli mukana
pitkä luodikko, jolla hän ampui si-
kaa kaukaa. Pistämistä varten hä-

neliä oli pitkä ja terävä veitsi. Fonse-
li oli kova kiroilemaan.

Pikkupappilassa pastori Peltokal-
Bo seurasi teurastusta. Fonseli kiu-
kutteli ja kiroskeli sikaa kaltates-
saan. Pastori ei malttanut olla huo-

maattamatta: «Eikö se teurastus käy
ilman kiroilemista. » Fonseli peläs-
tyi: »voi p-le, en sunkaan mää ny ki-
ronu.t

Pastori ei enää viitsinyt seurata
teurastusta. Ruho oli jo puhdistettu
ja vedetty orsista riippumaan. Fon-
seli huomasi, että pastori käveli pi-
halla ja huusi: «Tulkaas, pastori,
kattamaa, kun on pehmust niinkum
mamselin reiftäle ja taputti roikku-
vaa sikaa jalkojen välistä.

3 Rovasti Reino Korpinen oli 1964
kastamassa lasta Ahteenpäässä.
Läsnä oli lapsen toinen kummi, so-
taväestä lomalla oleva isän veUpoi-
ka. Kahvipöydässä keskusteltiin
kaikenlaista nuoren perheen asioista
ja lapsen hoitamisestakui. Nuori
kummisetä sanoi, että Bambino-
vaipat ovat erittäin käteviä, nykyai-
kana saatavissa olevia välineitä.

Rovasti Korpinen oli pitkän aikaa
hiljaa, muna kysyi sitten: iNiitäkÖ
siellä sotaväessä nykyään käyte-
tään?»

D Aukioiden hyvät perhetuttavat
Montosen neidit tulivat kerran, use-
an vuoden poissaolon jälkeen, kyläi-
lemään. Kiirettään valittaen eivät
harvinaiset vieraat suostuneet otta-

maan päällysvaatteita yltään, vaan
istuivat olohuoneessa hattu päässä
ja talvttakki päällä.

Otto poistui seurasta, mutta pala-
si jonkin ajan kuluttua pukeutunee-
na karvalakkiin, talvipalttooseen ja
nahkahanskoihin. Sekä vieraat että

kotiväki ihmettelivät, kuinka hän
nyt noin oli varustautunut. Otto sa-
mi: <Mää olen niin paljon sivistyny,
et talon isäntänä tahran olla samal

taval pukeutunu ku hianot viaraani-
y.»

a Aukion Otto oli Lamminperän
kummipoika. Hän oli pienempänä
vakituinen leikkitoveri samanikäi-
selle Väinö-pojalle ja myöhemmin
sai käydä talossa ansiotyössä. Näiltä
vuosilta Otto muistaa monta haus-
kaa tarinaa.

Kerrankin työssä oltaessa poikia
oli kovasti naurattanut jokin Frans-
sin mielestä tyhjänpäiväinen asia.
Hän sanoi pojille: «Ihmisel ei oi kos-
kaan nii hauskaa, et tarrtis nauraa.*

3 Aukion pystykorva Neliä sai erää-
nä huhtikuun sunnuntaina kuusi
kappaletta penikoita. Koska oli ky-
symys kalliista rotukoirista, annet-
tiin koiran penikoida keittiössä kas-
vattajan valvonnan alaisena.

Suutelan Kalle, joka silloin oli
noin viisivuotias, sattui tulemaan
kyläilemään. Hän oli tietenkm ihas-
(uksissaan vastasyntyneitä katselles-
saan. Kaiteita kysyttiin, oliko hän
ennen nähnyt uuden elämän synty-
mistä, johon Kalle vastasi: «Olen
mää nähnyt kun lehmä on poikinut,
mut ei silt koiranpoikii tullu.c

i-1 Tunnettu televisioinsinööri Pem-

ti Pesän on Somerolta syntyisin.
Kun hän oli vielä pieni poika, hän
käveli äitinsä kanssa hautausmaal-
la. Lahden kartanon neiti de Pont

oli haudattu samana päivänä ja hä-
nen haudalleen oli laskettu niin pal-
jon seppeleitä ja kukkia, että se
muistutti kukkavuorta. Petitti-poika
kun huomasi kukkien paljouden ja
sanoi: «Katso, äiti, jättiläinen on
kuollut l«

46

f @ttÄ4»A*U^

renkien kanssa oli sovittu joulukirk-
kokyydistä. Kirkkoreen jalakset ki-
äsivät pakkaslumessa ja tähdet kii-
luivat taivaalla luoden juhlallista
tunnelmaa. Maantievarren taloissa
loistivat kynttilät ikkunoissa osoi-
tuksena joulun valonjuhlasta kaa-
mosajan yössä. Kirkon luona hevo-
set peiteldin loimilla ja eteen pantiin
heiniä. Koko kirkonmäki oli tävnnä
hevosia kirkkorekineen ja paikan
löytäminen oli myöhäisille hanka-
laa.

Kirkon kaikissa kynttiläkruunuis-

sa paloivat kynttilät, ja pappi mes-
susi alttarilla kaunisvärisessä pai-
dassa. Isot isännät istuivat turkit
päällä puolinukuksissa penkeissä, ja
koira juoksi pitkin kirkon käytävää
tai makasi isännän vierellä. Paluu-

matkalla ajettiin kilpaa kotiin pit-
kassa jonossa.

Katsellessani nykyisin Aleksin
joulukatua jo viikkoja ennen joulua
ja sitä markkinatunnelmaa, mikä
joulunalusriikkoihin täällä kuuluu,
tunnen eron Ollilan mökkikylän
joulunaluspäiviin melkoisena.

Kovui suuri on myös nykyajan
joulupöytien herkuista notkuvan yl-
täkylläisyyden ja 30-luvun lama-
mökkiläisen joulupöydällä. Van-
hempien ja isovanhempien tuhlailu
pikkulasten joululahjoihin kävisi
vanhanajan mökineläjän ymmteyk-
sen yli. Toivottavasti me jokainen
tajuamme tuon eron ja osaamme an-
taa arvoa tälle hyvälle ja turvalliselle
ajalle, joka tulee jatkumaan nim
kauan kuin joulun suuren sanoman,
maassa rauha ihmisten kesken», toi-
votas säUyy maailmassa.
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PIENI POIKA JA JOULU
Väinö Rantio

Ikäluokkani entisillä somerolais-

miehillä joulumuisteluksissa on kol-
me selväntuntuisesti toisistaan eroa-

vaa kautta; lapsuusajan joulut ko-
din tienoilla, sotajoulut ja sodanjäl-
keisen kauden joulut keliä missäkin.
Näistä sotajoulut ovat voimakkaina
useampien mielessä ja sen vuoksi ne
ovat aihe sinänsä. Sodanjälkeisen
kauden joulut ovat muodostuneet
kaupallisen yltäkylläisyyden jouluik-
si vailla oikeaa joulutunnelmaa. Ai-
(tointa joulutunnelmaa muisteluk-
sissa löytyy siis niistä 30-luvun alun
jouluista siitä huolimatta, että ne
koettiin useimmissa mökineläjien
kodeissa ankaran puutteen ja
köyhyyden jouluina. Puute ja
köyhyys ovat tietenkin suhteellisia
käsitteitä, mutta vertailupohjan ol-
lessa tämän ajan ja sen kauden välil-
la ero on tavattoman suuri.

Pienen pojan joulun odotukset al-
kaivat jo syysiltojen pimetessä jos-
kus lokakuulla. Vetoamalla joulu-
pukkien ja tonttujen läsnäoloon jos-
sakin ulkona pimeässä vanhemmat
onnistuivat saamaan tappelun-
nujakkaa harrastavat pikkupojat
jonkinlaiseen järjestykseen. Varsin-
kin uhkaus odotettavissa olevasta ri-

sukimpusta joululahjojen sijasta
tuntui kauhistuttavalta. Se syyskau-
si ennen lumen tuloa oli tosi pimeää,
sillä kylän mökkiläisillä ei ollut säh-
kövaloja. Myrskylyhty tiennäyttäjä-
nään tulivat ehtokylään Tiehaaran
Villejä Kustulan Tilta.

Kuja, jonka varteen mökit olivat
pääosin sijoittuneet, oli kurainen.
Hiekkaa ei ollut varaa ajattaa, elet-
tiinhän syvän laman kautta. Pakka-
nen ja lumi tekivät kujasta kuiten-
kin sileän väylän, jossa oli soma ve-
tää pikkukelkkaa. Varoa piti vain
hevoskolonnia, jotka aamuisin me-
nivät talollisten takamaille kuorma-

naan höyryävää sontaa ja puolilta
päivui palasivat heinähäkit täynnä
heiniä tai puimatonta viljaa. Kun

kujaa talvitienään käyttäviä taloja
oli seitsemän ja jokaisessa 6-7 he-
vosta, kujalla oli aikamoinen hevos-
liikenne. Joskus siitä ajoi pirtukaup-
pias orhilla.

Joulutunnelmat huipentuivat tie-
lenkin jouluaattoon. Tavallinen työ-
päivä se oli talollisten rengeillekin
sillä erotuksella vain, että työt oli
tehty noutamalla takamailta heinä-
kuorma karjalle. Sen vuoksi hevos-
kolonnat kulkivat kujalla jo aamu-
viideltä jumpurien soidessa. Tuok-
suvilla heinillä lastatut heinähäkit

kulkivat toiseen suuntaan jo aamu-
päivällä. Kolonnan keskellä kulki
ohjastajaa vailla oleva hanttihevo-
nen. Se oli pienestä pojasta juhlallis-
ta katsella ja kuunnella jumpurien
kilkutusta.

Joulusaunassa käytiin jo hämärän
lähestyessä. Vihreät kuivat vihdat
muuttuivat kiukaalla haudottaessa
hetkessä pehmeiksi ja tuoksuviksi
lehtikimpuiksi viestittäen tuoksul-
laan mm kaukana olevasta juhan-
nuksen ajasta, jolloin ne oli sidottu.
Joulusaunaan saatettiin ottaa mu-

kaan myös tervaleppävihta, joka oli
tehty sairaustapausten varalle jon-
kinlaiseksi terveysvihdaksi. Pieni öl-
jytuikku mustan savusaunan ikku-
nalla loi häilyviä varjoja savusaunan
mustille seinille ja silmiä tahtoi kir-
vellä, jos selkiinnyttämisaika oli
jäänyt lyhyeksi. Muuten löyly siellä
oli pehmeää ja joulusaunatunnelma
aito. Puhtaat «raneli«- tai pellava-
alusvaatteet päällä ja saappaat ja-
Iässä juostiin lumista pimeää polkua
tupaan, jossa vasta paettiin pyhä-
vaatteet päälle. Sisällä tuoksui jou-
lulle, sillä kuusi oli kannettu sisään
sulamaan, ja uunista tulvi paistuvan
sianlihan ja lanttulaatikon tuoksu.

Joulukuuseen oli eri värisistä

kreppipapereista leikelty koristeita
ja ihan vähän oli ostettu kultalan-
kaakin. Talikynttilät sidottiin narul-
la oksien päiden haarukoihin tuke-

vasti kiinni. Jokainen oli saanut jou-
luksi yhden punaisen amerikan
omenan, ja ne kaikki pantiin kuu-
sen oksille koristeiksi. Joulukuusen
karamelleja, jotka oli kääritty kiilto-
kuvalla koristeltuun paperiin, ripus-
teltiin niinikään kuusen oksille.

Kynttilät sytytettim jouluaterian al-
käessä. Puusta sorvattu kolmihaa-
rainen kynttilänjalka palavin kyntti-
löin koristi joulupöytää.

Kesällä lihotettu ja syksyllä teu-
rastettu porsas oli suuren lapsilau-
man toimesta useimmiten syöty jou-
luun mennessä, mutta takajalan
potka oli kuitenkin lihatiinun lau-
kasta vielä löytynyt. Perunakuopas-
ta noudetuista perunoista ja lantuis-
ta oli tehty joululaatikkoruuat ja
puori-Heikin puorista oli ostettu li-
peäkala. Sillisalaatti ja riisipuuro
msinasopan kanssa kuuluivat aina
myös joulupöytään. Joulukalja oli
äidin tekemää ja jouluna siinä saat-
toi olla Hakalan humalataposta saa-
tuja humalia joukossa.

Aterian jälkeen sytytettiin tottoon
pystyvalkea ja sitten jo kuulutkin
joulupukki kolistelevan porstuassa.
Sillä oli tavallisesti pälsyt väärinpäin
päällä ja naama näkyi ihan vähän
pellavien joukosta. Jokainen sai vain
yhden lahjaesineen ja varmaan van-
hemmilla oli vaikeuksia niidenkin

ostamisessa. Kaikkein varhaisimpa-
na lahjana muistan saaneeni meri-
miespuvun, johon kävi sitten vahin-
ko samana iltana. Kerran tuli jon-
kinlaisesta fajanssista tehty hevo-
nen, joka tipahti lattialle ja kuono
katkesi. Mieluinen lahja oli linkku-
veitsi, jossa oli ketju ja kertotaulu.

Jouluaamuna oli aikainen herä-

tys, sillä piti valmistua joulukirk-
koon. Tupa tuoksui joululle ja kahvi
Joulupullan kerällä maistui hyvältä,
Hiekan kanssa valkoiseksi kuuratta

lattia hohti oudon puhtaana.
Lämpimästi päällä mentiin veljien

kanssa johonkin lähitaloon, jonka
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LEIRIPOLUN VARRELTA
Kirsti Inkinen

Lieneekö mikään muu seurakun-

nallinen työmuoto yhtä monipuoli-
nen ja muistoista rikas kuin leiritoi-
minta.

Seurakuntamme tyttötyön leiripo-
lulle on kertynyt pituutta jo neljän-
nesvuosisadan verran, mutta häm-
mästyttävästi ovat leirit säilyttäneet
suosionsa vuosikymmenestä toiseen.
Nyt ovat mukana jo entisten leiri-
läisten tyttäret.

Leiri on kaikkialla todettu erino-

maiseksi opetus-ja kasvatustilan-
teeksi. Ei ole turhaan sanottu:
«Viikko leirillä vastaa kokonaista

talvikautta kerhossa. » Leirillä oppi
saadaan hauskassa ja mieluisassa
muodossa, miltei huomaamatta.

Someron seurakunnan leiritoi-
minta alkoi kunnan omistamassa

Hovimäessä, missä siihen aikaan pi-
dettiin kaikki muutkin leirit. Leiril-

la oltiin kokonainen viikko, ja mu-
kana saattoi olla jopa kuusikym"
mentäkui leri-ikäistä tyttöä. Mitään
hankaluuksia en kuitenkaan muista

suurenkaan joukon kanssa olleen,
sillä tytöt ovat aina leirillä pitäneet
kurista ja järjestyksestä ja alistuneet
mielellään leirin sääntöihin.

Sääongelmia sen sijaan oli siihen-
kin aikaan, sillä leirikertomuksista
löytyy usein maininta kylmästä ja
sateisesta säästä. Huono sää ei kui-

tenkaan ketään säikyttänyt leiriltä
pois ennen aikojaan.

Majoitukseen käytettiin alkuai-
koina vanhoja, suuria sotilastelttoja,
joihin mahtui melkein parikymmen-
ta tyttöä yhteen telttaan. Mikäli oi-
kein muistan, ruokakin joudutäin
aluksi valmistamaan taivasalla.

Myöhemmin Hovimäkeen saatiin
parakkirakennus, jossa oli keittiö,
emännän huone Ja oleskelutila sa-
teen varalta.

Astioiden pesukaan ei täyttänyt
nykyajan hygienian vaatimuksia, sU-
Ia kukin tiskasi omat astiansa suu-

ressa pesualtaassa, Hirsjärvessä.
Käymälöitä ei ollut, oli vain alkeelli-
nen «riukula«, jossa asioiminen ei

varsinkaan sadesäällä ollut erityisen
miellyttävää.

Yhtäkaikki leirit olivat ratkirie-

mullisia kokemuksia. Niitä alettiin

odottaa jo edellisenä syksynä. Joulu-
kin siinä odotuksessa hurahti ohitse
vähemmän huomion arvoisena asia-

na.

Hovimäki oli jylhän kaunis leiri-
paikka metsineen, järvineen ja kal-
lioineen. Ukonilma Hovimäessä oli

pelottavan juhlallinen kokemus. Sa-
lamat löivät kohisten järveen, suuret
kalliot kumisivat, vesi kaatui pilvis-
ta maahan paksuna seinänä. Tytöt
teltoissa painautuivat aikuisen ym-
parille ja toistensa kylkeen kuin lin-
nunpojat. Pelkäsimme kaikki mah-
tavan luonnonnäytelmän keskellä,
mutta saimme myöskin kokea suu-
ren taivaallisen Isän varjeluksen.
Koskaan ei mitään suurempaa va-
hinkoa tapahtunut, mitä nyt vesi
virtasi myötämaata telttoihin ja kas-
teli tyttöjen viltit ja kirjat. Seuraava-
na päivänä oli sitten edessä suuri
kuivatusoperaatio.

Hovimäen maasto oli ihanteelli-

nen maastoleikeille. Varsinkin

«kristityn vaellus* tuli tytöille elä-
vaksi siellä vaellettaessa. Sieltähän

löytyi esimerkiksi aivan oikea «Epäi-
lyksen suo« ja «Vaikeuden vuori-
km. » .

Hämyiset Utahetket loppukesän
aikaan olivat elämys sinänsä. Muis-
tanpa, kuinka me «isot« kerran säi-
kähtyneinä ihmettelimme mäen ta-
kaa metsästä hohtavaa outoa valoil-

miötä. Arvelimme jonkun oudon ja
arveluttavan henkilön ajaneen sinne
autollaan. Sydän läpätti pelosta,
mutta velvollisuus vaatii tarkista-
maan asian. Pelokkaina hiivimme

jonossa mäkeä ylös - ja mitä näim-
mekäänl Iso, komea täysikuu kellot-
ti siinä taivaalla edessämme! Pelko

suli helpottuneeseen nauruun. Nau-
rounme vielä vuosia jälkeenpäinkm,
kun tuota tapausta muistelimme.

Lähtemättominä ovat mielessä

johtajien ja »isojen» öiset hetket nuo-

tion äärellä. Musta hiljaisuus seisoi
tnviinä muurina nuotion ympärillä,
kipinät kimposivat kohti yötaivasta,
ja musta kahvipannu porisi hiillok-
sella. Kahvin voimalla siinä pantiin
kokoon seuraavan leiripäivän ohjel-
maa ja jaettiin tehtäviä

Koskaan en unohda kiiltomatojen
järjestämää hienoa juhlavalaistusta,
joka meidät kerran Hovimäessä yl-
lätti pimeänä loppukesän yönä. Ma-
tojen pienet lyhdyt tuikkivat polun
varressa kuin tähdet.

Mieliinpainuvin muisto Hovi -
mäestä lienee kuitenkin kynttiläkul-
kue viimeisenä leiri-iltana. Koko lei-
rilisjoukko vaelsi ylös korkealle
mäelle leu-iku-kkoon, jonka ristin
juurella paloi kynttilä. Hiiskumatto-
man hiljaisuuden vallitessa kukin
tyttö haki siitä liekin omaan pieneen
kynttiläänsä. Pitkänpitkänä jonona
laulaen Pyhiinvaeltajien laulua läh-
dettiin sitten kiemurtelemaan mä-

keä alas kohti nuotiopaikkaa. Se oli
unohtumaton näky: lukemattomat
pienet, kirkkaat liekit tuikkimassa
hämärtyvässä kesäillassa.

Kynttiläkulkue ei ollut tarkoitettu
pelkästään hienon tunnelman luo-
jaksi. Se tahtoi havainnollisesti ker-
toa tytöille uskon tulesta, joka saa-
daan Jeesukselta Kristukselta. Jo-

kainen kastettu, jokainen opetus-
lapsi, on tarkoitettu Jumalan tulen
kantajaksi ja sytyttäjäksi omassa
ympäristössään. Ja niinkuin matkal-
la sammuneeseen kynttilään saatiin
uusi liekki lähellä kulkevalta leirito-
verilta, niin myöskin taivaantiellä
saamme olla auttamassa ja sytyttä-
massa toisiamme.

Vuonna 1965 leiripaikka vaihtui
järven toiselle puolelle, Hirsjärven
vanhalle alakoululle. Hovimäestä
luopuminen oli haikeaa, sehän kät-
ki itseensä lukemattoman määrän

ihania leirimuistoja, mutta ennen-
pitkää uusi leiripaikka valloitti
kaikki rehevän luontonsa kauneu-
della. Kodikkaannäkömen punai-
nen tupa kurkisteli suurten koivujen
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katveesta, ja lintujen laulu soi ja he-
lisi vuorokaudet läpeensä. Hirsjärvi
olikin todellinen lintujen valtakun-
ta. Eräänä kesänä muuan pikkulin-
tu vietti leiriä yhdessä tyttöjen kans-
sa. Se kun oli sattunut rakentamaan

pesänsä aivan teftta-alueelle. Sen ei
tarvinnut pelätä, sillä tytöt vartioi-
vat tarkasti sen pienen kodin rau-
haa. Kerran taas, kun tyttöryhmä
oli kokoontunut raamattuhetkeen
ison koivun Juurelle, utelias käki
lensi koivuun kukkumaan ja piti sel-
laista melua, ettei lukemisesta ja
keskustelusta tahtonut tulla mitään.

Eräs peipponen puolestaan oli niin
esiintymishaluinen, että lauloi koko
ajan ylhäällä puussa, kun puun vie-
ressä, pihalla, vietettiin leirijuhlaa.
Sen laulu kaikui taukoamatta ylim-
maisena ja voimakkaimpana mel-
kein voittaen tyttöjen esitykset.

Muutamana kesänä Hirsjärven
tyttölemllä toimi viikon ajan Tabi-
tan seurakunta työntekijöineen, hal-
Untoelimineen kaikkineen. Pidettiin

mm. kirkkoherran-ja kappalaisen
vaalit, kun ensin oli kuunneltu vaa-
lisaamat. Seurakunta oli harvinai-

sen aktiivinen, sillä äänestysprosent-
ti oli sata.

Kauniisti ja arvokkaasti nuoret
naispapit sitten toimittivat leu-ikir-
kossa iltakirkon altiaripalveluksen.

Uhetysvuoden 1970 leiristä jäi
monta rikasta ja riemullista muis-
taa. Maastoretki halki mustan maa-
nosan kuljettiin sateen rapinan ja
ukkosen jyrinän säestämänä. Re-
portteri-parkakin rämpi märässä
metsässä tyttöjen perässä kameroi-
neen. Taisi jäädä musta maanosa
hauellekin ikimuistoisena mieleen!

Samalla leirillä koettiin myöskin
oikein kouriintuntuvasti millaista on
olla taiwanilainen pakolainen. Tyt-
töjen onneksi tämä tilanne kesti vain
puoli päivää, sillä pelkkä tee ja kei-
tetty rusi saivat tytöt varmaan ikä-
voimaan leiriemännän makoisia

mokia.
Kesän 1975 leiri oikein tulvi vas-

toinkäymisiä. Ukkonen säikytteli,
sähköt katkeilivat, vesikin loppui
välillä. Mutta leirijoukko oli lannis-
tumaton. Vaikeudet voitettiin yhteis-
voimin ja iloisen lemhengen avulla.

Sanotaan, että ihmisen elämä on
luopumista. Tämä näyni pätevän
myös leiripaikkojen suhteen. Juuri,
kun Hirsjärvi oli tullut läheiseksi ja
rakkaaksi, oli aika luopua siitäkin.
Seurakunnalle valmistui upeaasi ja

nykyaikainen Siikjärven leirikeskus.
Tuntui kuin eivät tytöt olisi alkuun
osanneet tästä onnesta ensinkään

iloita. Haikeina he huokailivat Hirs-
järven perään ja surivat telttamajoi-
tuksen loppumista. «Mikä leiri se
sellainen on, jossa sisällä nuku-
taan», he tivasivat. «Ainahan sitä
kotona saa sisällä nukkua.»

Leirinjohtajana näin asian vähän
ed näkökulmasta. On suunnaton

helpotus, kun ei tarvitse yökausia
huolestuneena valvoa myrskyllä Ja
ukkossateella ja vaeltaa kaatosatees-
sa tarkastamassa, vuotavatko teltat,
ja itkeeköjoku ehkä peloissaan.

Tuntuihan se uusi leirikeskus en-
simmäisenä kesänä oudon ylellisel-
ta, kun vuosien mittaan oli totuttu

</*

alkeellisiin oloihin ja monenlaisiin
vastoinkäymisiin. Mutta ihana erä-
maajärvi ja suurten metsien rauha
lumosivat pian leirin osanottajat.
Siitä on parhaana todisteena se, että
jotkut innokkaimmat olisivat halun-
neer jo syksyllä ilmoittautua ensi ke-
san leirille, että varmasti pääseevät
mukaan.

Uskon, että Siikjän-estäkin tulee
monille tytöille rakkaitten ja unoh-
tumattomien muistojen paikka. Ne
tytöt, joille Siikjärvi on ensimmäi-
nen ja ainoa leiripaikka, eivät kui-
tenkaan tule kokemaan alkeellisen

leirielämän viehätvstä. Sillä niin ou-

to otus ihminen on, että hän välillä
kaipaa mukavuuksiensa keskeltä
vaivannäköön ja vastoinkäymisiin.
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Misericordia, Armon Neitsyt, levit-
tää suojelevan viittansa syntisten yli
ja varjelee heitä kuoleman ja helve-
tm kauhuilta. Helvetin paholaiset ja
demonit pelkäävät häntä, hän ru-
koilee poikaansa sieluparan puoles-
ta. hän on myös helvetin kuningatar
jolle saatanankin täytyy kumartaa.

Isä meidän-rukous on yhteinen

kaikille kristityille. Katolisen maail-
man lausutuimmat sanat ovat: Ave

Maria, gratia plena, Dominus
tecum; benedicta tu in mulieribus,
et benedictus fructus ventris tui Je-
sus. Sanota Maria, Mater Dei, ora

pro nobis peccatoribus nunc et in
kara mortis mostrae. Amen.

Ave Mariaa käytettiin liturgiassa
jo 500-luvulla mutta sen käyttö yleis-
tyi vasta 1000-luvulla. Viimeinen sy-
däntäsärkevä pyyntö lisättiin ru-
koukseen vasta Mustan surman j ä\-
keen, 1400-luvulla. »Pyhä Maria,
Jumalan Äiti, rukoile meidän syiitis-
ten puolesta nyt ja kuolemamme
hetkellä. Amen».

Neitsyt Maaria emonen, ra-
kas äiti armollinen

Uskonpuhdistus teki kerralla lo-
pun marianpalvonnasta protestant-
tisissa maissa. Protestanttinen usko

ei hyväksy välittäjiä ihmisen jumala-
suhteessa. Pyhä Neitsyt ja pyhimyk-
set jäivät työttömiksi.

Kansan uskomuksia ja käsityksiä
ei kuitenkaan kuninkaan ja piispan
mahtisanalla muuteta. Neitsyt Ma-
ria santteineen eli vielä kauan ihmis-
ten mielissä, »paistoi kuin pyhäinen
päivä, kumotti kuin kultaristi».
Kansanrunoudessa Maria maini-

taan puolentoista tuhatta kertaa.
Hänellä on samat ominaisuudet
kuin keskiaikaisessa yleiseurooppa-
laisessa mariologiassa. Hän on neit-
seellinen emo fvirga materf, armoi-
tettu fgratia plema), tuskien neitsyt
fmater dolorosajt. Hänellä on kulta-
viitta ja kultakengät, hän lentää ho-
peakyyhkynä, kultakäkenä. Maria
suojelee metsästäjiä ja kalastajia,
hoivaa sairaita ja haavoittuneita,
sammuttaa tulipaloja. Hän on kau-
nis, pienikokoinen »kaitahartia ka-
ala», mutta uljas ryhditään. Hänen
muistonaan jäivät kielenkäyttöön
»kyllä maan ja »totta maar».

Keskiajan kirkkovuodessa oli
useita Neitsyt Marialle pyhitettyjä
juhlapäiviä. Purification eli Marian
kirkkotaamispäivän tunnemme vielä
kymtelimnessun nimellä (2. 2. ). An-
nuntiatio, Marian ilmestyspäiväjo!-
loin enkeli Gabriel toi sanomansa on
vieläkin kalenterissamme Marian-

päivä (25. 3. ). Visitatio eli Marian
käynti Elisabetin luona on vanhan
ajan Heinä-Maaria. Silloin kukki
matara maarianheinä, Neitsyen oma
kukkanen. Sinä päivänä (2. 7. ) viet-
tavat nimipäiväänsä Marian lempi-
nimet: Maijat ja Maikit, Meerit ja
Marit. Assumptio, Marian taivaa-
seenastumisen päivä on nykyisessä
almanakassa Marjatan päivä (15.

8. ) Pois ovat jääneet nativitas, Mari-
an syntymäpäivä (8. 9. ) ja concep-
tio, Marian tahrattoman sikiämisen

päivä (8. 12. ).
Protestanttisessa maailmassa kui-

tenkin joulu on se päivä, jolloin
Neitsyt Maria astuu esim protestant-
tisen puhdasoppisuuden perimiehi-
sesrä rintamasta. Joulun valossa

hohtaa hellä Ja inhimillinen madon-
na, nuori äiti hymyilemässä lapsel-
leen:

Oclemens, o pia
O dulcis Maria!

Oi armollinen, oi hurskas,
Oi suloinen Maria!

Albert Dflrer 1495.
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Tahraton sikiäminen
Kristinuskon ensimmäisten vuosi-

satojen aikana Mariaa kunnioitet-
tiin ensimmäisenä pyhimyksenä,
Jeesuksen äitinä, mutta inhimillise-
nä olentona. 300-luvulta lähtien
kristillisessä kirkossa alkoi kiihkeä
neitsyyden palvonta, jota korosti eri-
koisesti kirkkoisä Hieronymus.
Neitsyt Mariaa pidettiin puhtauden
ilmentymällä. Kirkkoisistä vaiku-
tusvaltaisui, Augustinus, suosi Ma-
rianpalvontaa. Neitseen täydellises-
ta puhtaudesta päästiin pian siihen
käsitykseen, että Maria oli koko-
man vapaa perisynnistä, hänen si-
kiämisensä oli synnitön. Tahratto-
man sikiämisen, conceptio immacu-
lata, opista tuli katolisen kirkon rii-
danaihe vuosisadoiksi. Dogmiksi se
hyväksyttiin vasta 1854.

Itämaisissa uskonnoissa on useita
jumalattaria, joiden paikan Maria
nyt otti. Egyptiläinen Isis, joka suri
kuollutta Osirista oli lähellä Ma-
riaa, joka suri ristillä kuollutta poi-
kaansa. Eniten Marianpalvonnan
leviämiseen ja kiihtymiseen vaikutti
kuitenkin, Kybelen, äitijumalatta-
ren, kultti. Pyhä Neitsyt oli kaiken
kasvavan suojelija, avioliiton, lasten
synnyttämisen, sadonkorjuun. Hän
oli jumalansynnyttäjä, kreikan theo-
tokos, latinan deigenitrix.

Taivaan kuningatar
Pyhäinjäännösten keräily alkoi jo

ensimmäisinä vuosisatoina. Samoin

palvottiin marttyyrien kuolinpaik-
koja. Neitsyt Marian kuolinpaikkaa
ei kukaan osannut varmuudella
osoittaa, vaikka monet paikat vaati-
vatkin kunniaa itselleen. Neitsyen

pyhäinjäännöksiä ei myöskään
löytynyt sanottavassa määrin. Raa-
matussa ei kerrota Neitsyt Marian
kuolemasta. Syntyi legenda Neitsyt
Marian taivaaseenastumisesta, as-

sumptio. Niin kuin Pyhä Neitsyt poi-
kansa lailla sikisi tahrattomasti,
niin hän myös astui taivaaseen.

Kuvitelma siitä, että ihminen sie-
laineen ruumiineen välttää kuole-
man ei ollut keskiaikana niin kum-
mallinen kuin nykyään. Varsin mo-
nen pyhimyksen pyhyyden merkkinä
pidettiin nimenomaan sitä, ettei hä-
nen ruumiinsa lahonnut kuoleman

jälkeen.
Taivaaseen astuttuaan Neitsyt

Mariasta tuli taivaan kuningatar

niin kuin hänen poikansa oli taivaan
kuningas. Monissa tauluissa ja mo-
saiikeissa käytetään Kristus kruu-
naamassa äitinsä. Marian palvonta
taivaan kuningattarena oli huipus-
saan 1000 luvun kahtena ensimmäi-

senä vuosisatana. Silloin syntyivät
myös katolisen kirkon kauneimmat
hymnit Salve Regina ja Regina Cae-
li.

Kristuksen morsian
Sydänkeskiajan vuosisatoina kuva

Neitsyt Mariasta taivaan kuningat-
tarena himmeni ja tilalle astui Ma-
ria morsian ja Maria äiti. Tältä ajal-
ta on peräisin osa länsimaisen tai-
teen kauneimmista maalauksista,
vanhojen mestarien ihanat madon-
nakuvat, joiden suloa ja lempeyttä
eivät vuosisadat ole voineet hävittää.

1300-luvun morsiusmystlikka,
jonka huomattavin edustaja pohjois-
maissa oli ruotsalainen Pyhä Birgit-
ta, on nykyajan ihmiselle monella
tavom käsittämätön. Se pohjautui
paljolti maailman ehkä kauneim-
pään rakkauslauluun, Salomonin
Korkeaan veisaan. Korkean veisun
rakastettu käsitettiin sekä kirkoksi

Kristuksen morsiamena, että Neit-
syt Mariaksi ja hänen myötään us-
kovien joukoksi.

Korkean Veisun alkuperää tutki-
taan yhä. Osa tutkijoista olettaa, et-
ta laulu kuvaa Jahven ja Israelin
suhdetta ja on peräisin viidenneltä
vuosisadalta ennen Kristusta. Tois-

ten oppineiden mielestä taas on ky-
symys useista paimentolaiskansan
rakkauslauluista jotka on kirjoitettu
ja koottu eri alkoihin, ennen viidettä
vuosisataa.

Madonna
Se käsitys, joka Neitsyt Mariasta

elää protestanttisessakin mielessä
on maailman taiteen useimmin käsi-

telty aihe: madonna, Neitsyt Maria
ja Jeesus-lapsi. Taivaan kuningatar
astui korkeudestaan maan päälle
nöyräksi äidiksi, jonka taiteilija ku-
vasi jopa istumassa paljasj aikaisena
kovalla maalla imettämässä pieno-
kaistaan. Marian maito oli Paratii-
sin maitoa, ihmeitätekevää. Maito-
pisaroita säilytettiin kallisarvoisissa
pyhänjäännösastioissa. Legendat
kertoivat, kuinka Pyhä Äiti pusersi
maitoa rinnastaan haavoihin, jotka

parantuivat silmänräpäyksessä.
Lempeän äidin, madonnan myö-

ta, tuli Marian kuvaan uusi ominai-
suus. Humilitas, nöyryys, ei kuulu-
nut taivaan kuningattarelle. Uutta
naisihannetta oli innokkaasti raken-

tamassa fransiskaanien kerjäläis-
munkista, jonka omiin ihanteisiin
nöyryys ja yksinkertaisuus kuului-
vat.

Nainen, jonka jo antiikin filosofit
olivat selittäneet miehen alamaisek-

si, Jumala luonut Aatamin kylki-
luusta ja kironnut syntiinlankee-
muksessa, jonka kirkkoisät olivat
tuominneet koska hänellä oli kohtu
ja koska hän edusti lihan himoa, jo-
ta mies ei voinut vastustaa, sai nyt
uusia luoteenominaisuuksia:

nöyryyden, alistuvaisuuden, tottele-
vaisuuden. Näitä ominaisuuksia ko-
rostettiin niin voimakkaasti sekä

ihanteessa. Pyhässä Neitsyessä, että
synnintekijöissä, tavallisissa naisis-
sa, että vielä tänä päivänä jotkut ku-
vittelevat naisten olevan todella bio-
logiselta olemukseltaan alistuvaisia.

lEcce ancilla Deii Maria sanoi en-

keli Gabrielille, »katso, minä olen
Herran palvelijatar, tapahtukoon
minulle sinun sanasi makaan.»
Docilitas. tottelevaisuus Herran tah-

toa kohtaan oli Marian ominaisuus

jota kirkko mielellään kforosti. Us-
kovilta odotettiin samaa tottelevai-
suutta kirkkoa kohtaan.

Tuskien äiti

1300-luvun puolivälissä silloista
ihmiskuntaa kohtasi suurin maail-
manlaajuinen järkytys, jonka ihmi-
set ovat kokeneet ennen tämän vuo -
sisadan maailmansotia. Musta sur-

ma, ruttotauti, lähti kaukaisesta
idästä ja levisi koko tunnettuun
maailmaan. Neljässä vuodessa inhi-
millinen maailmankäsitys koki tyr-
mistyksen, Josta se ei koskaan toipu-
nut.

Kuolemasta muodostui mahtava
hahmo ihmisen ajattelussa. Uskon-
nollisuus keskittyi morbideihin asi-
oihin. Kristuksen kärsimyskuole-
maa korostettiin ja lempeästä Neit-
syestä tuli Tuskien Äiti, Mater Do-
lorosa, joka vuodatti kyyneleitään
poikansa ristin juurella. Tällä taval-
la Maaria osallistui myös Vapahtajan
pelastustyöhön.

Kuolemanpelossa Neitsyt Maria
oli rukousten kohde. Madonna della
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Maria lausuu suurenmoisen Mag-
mficat-hymmn: »Minun sieluni suu-
rcsti ylistää Herraa, Ja minun hen-
keni riemuitsee Jumalasta, vapahta-
jastani... ». Lapsi syntyy Betlehemis-
sä, viedään temppeliin jossa vanha
Simeon tunnistaa hänet Herran Voi-
delluksi. Tarinaan kuuluvat taivaal-

liset sotajoukot, Itämaan tietäjät,
pako Egyptiin, Jeesuksen varhainen
viisaus temppelissä.

Matteus ja Luukas, evankeliu-
mien kirjoittajat, ovat yhtä mieltä
siitä, että Jeesuksen syntyessä ra-
pahtui ihmeitä, että hän oli Daavi-
din sukua, että hänen äitinsä nimi
oli Maria ja isänsä Joosef ja hänen
synnyinpaikkansa oli Betlehem.
Muuten kertomukset poikkeavat
toisistaan.

ukko lapsilaumoineen. Niinpä Her-
ran veljet oli käsitettävä Jeesuksen
serkuiksi.

Matkalla Betlehemiin Maria tun-

tee synnytyksen alkavan, Joosef vie
hänet läheiseen luolaan ja etsii poi-
kiensa kanssa lapsenpäästäjän. Va-
lopilvi on luolan yllä kun lapsi
syntyy ja ällistynyt lapsenpäästäjä
tunnustaa ihmeen. Muuan toinen

nainen, Salome, epäilee neitseeliistä
synnytystä ja tutkii Marian. Hänen
kätensä kuihtuu heti luskallisesti.

Enkeli käskee häntä ottamaan Jee-

sus-lapsen syliinsä, ja hänen kätensä
paranee.

Toisessa versiossa Maria synnyt-
tää tallissa, missä härkä ja aasi pal-
vovat lasta. Pako EgyptiiE pursuUee

ihmeitä: lohikäärmeet, leijonat ja le-
opardit kunnioittavat lasta. Lähteet
pulppuavat esiin Pyhän Perheen ja-
loissa, palmupuut kumartuvat anta-
maan hedelmänsä nälkäisille vaelta-

jille. Epäjumalankuvat särkyvät. Ne
kaksi varasta, Jotka tulevat Golga-
tan ristillä kohtaamaan Kristuksen,
ryöstävät matkalaiset, mutta toinen
heistä katuu ja Jeesus armahtaa
häntä.

Kotona Nasaretissa Jeesuslapsi te-
kee ihmeitä, herättää pienen pojan
kuolleista, venyttää Joosefin liian ly-
hyeksi sahaamat lanfcut, tietää kou-
lussa kaiken ja mykistää opettajan-
sa. Hän äksyilee Joosefille ja lyö
kuoliaaksi pari poikaa jotka kiusaa-
vat häntä.

Tarujen Maria
Tiedon tyhjiö täyttyi vähitellen.

Jaakobin Kirja, joka kuuluu apok-
ryfikirjoihin kertoo, että Maria oli
Joakiminja Annan tytär, lapsuudes-
taan kaunis, älykäs ja hurska;». Jaa-
kobin kirja oli pohjana lukematto-
mille Neitsvt Mariasta kertoville le-

gendoille, joista ehkä tunnetuin on
Jacob de Voraginesin Kultainen Le-
genda.

Apokryfikirjoissa ja legendoissa
Pyhästä Perheestä tulee elävä perhe
joka kamppailee mitä hämmästyttä-
vimmissä seikkailuissa.

Kun Neitsvr Maria mlee naimai-
kään kutsutaan kaikki Israelin les-
kimiehet kosimaan. Jokaisella on ol-

tava sauva mukana. Joosef-ukon

sauva puhkeaa kukkaan, hänet on
Herra valinnut Neitsyen puolisoksi.
Toisissa versioissa Maria kieltäytyy
menemästä naimisiin, koska on van-

nonut jäävänsä neitsyeksi.
Joosef on ollut legendankirjoitta-

jille ja kirkkoisille hankala hahmo.
Koska Neitsyt Maria oli neitsyt en-
nen synnytystä, sen aikana ja sen
jälkeen, ei Joosef saanut koskea vai-
moonsa. Raamatussa mainitaan

useitakin .^Herran veljiä». Heidän oli
siis oltava Joosefin edellisestä aviolii-

tosta, Jeesuksen velipuolia.
Mutta tämä selitys ei tyydyttänyt

kirkkoisä Hieronymusta, neitsyyden
palvojaa. Toki Joosef, joka sai kun-
nian toimia Jeesuksen isäpuolena,
oli koskematon mies eikä horiseva Claude Nourry 1512
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MAARIA MATALA NEITI, PYHÄ PIIKA PIKKARAINEN
Kaari Utrio

Läntisen kulttuuripiirin, ehkä ko-
ko maailman tunnetuin naishahmo

an Neitsyt Maria, Jeesuksen äiti.
Katoliselle kristikunnalle hän on
mediatrix, välittäjä, joka saattaa ru-
koukset Isän ja Pojan luo, ja puhuu
syntisten puolesta. Tämä on kirkon
virallinen oppi, joka kuitenkin kan-
sanomaisessa uskonharjoituksessa
on muuttunut suoraksi palvonnaksi.

Uudessa Testamentissa Maria

mainitaan vain muutaman kerran.

Paavalin kirjeessä galatalaisille ker-
rotaan, että »Jumala lähetti poikan-
sa, vaimosta syntyneen... » Paavalin
kirjeet on kirjoitettu noin vuonna 57
ja ovat Uuden Testamentin varhai-
simpia kirjoituksia.

Markuksen evankeliumissa Jee-
suksen äiti mainitaan kahdesti. Jo-

hanneksen evankeliumissa Maria

mainitaan Kaanaan häissä ja ristin
juurella. Apostolien teoissa Maria
osallistuu yhteiseen rukoukseen.
Golgataa lukuunottamatta Jeesus
puhuttelee äitiään vain pari kertaa.
Sanat ovat nuhtelun luonteisia.

Niinpä ne tiedot, joUle Mariakult-
ti on rakentunut, perustuvat lähinnä
Matteuksen ja Luukkaan kertomuk-
sille Marian raskaudesta, Jeesuksen
syntymästä ja lapsuudesta. Kerto-
mukset ovat myöhäisiä lisäyksiä,
syntyneet runsaat kahdeksankym-
mentä vuotta kuvailemiensa tapah-
tumien jälkeen. Ne on kirjoitettu
suullisen tradition pohjalla, ja ovat
yhtä luotettavia kuin kenen tahansa
suurmiehen lapsuudesta kertovat ta-
rinat silloin kun ei ole käytettävissä
minkäänlaisia asiakirjoja.

Ave Maria, gratia plena
Annuntiatia, Marian ilmestys on

taiteilijoiden suosima aihe. Enkeli
Gabriel ilmoittaa viattomalle neitsyt
Marialle, että tämä on synnyttävä
Jumalan Pojan. Maria lähtee kii-
reesti sukulaisensa Elisabetin luo jo-
ka tervehtii häntä Herran äitinä.

Someron madonna. Preussllalnen puuvelstos 1400-luvun alkupuolelta.
Kuva: P. O. Welin 1978. Museovirasto.
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HYVÄÄ JOULUA
toivottaa

TOIVOKOSKI OY
puh. 42 757 tai 43 452

Hyvää Joulua

ja
Onnellista Uutta Vuotta

P. TOIVO KOSKI
Terttilä, puh. 43412

Hyvää Joulua
toivottaa

OY KART AB
Someron Konepaja
puh. 46 121-46122

Hyvää Joulua
ja

Onnellista Uutta Vuotta

LENINKI JA ASUSTE
puh. 45 410

Elokuvateatteri Jukola

Uusia filmejä on ollut ja on vielä tu-
lossa tänä vuonna mm.

OO/KUURAKETTIja
Edvin Laineen
RUSKAN JÄLKEEN

Jouluterveiset asiakkaillemme

PARTURIKAMPAAMO
RAIJA TAPIO:n tytöt
puh. 45 898

PS. Suoritamme myös joulupukin
parran tasauksen
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SOMERO-SEURAN KUVAKANSIOSTA

Kaskunkeruulalkolden 1. palkinnot on jaettu Somero-Seuran vuosikokouksessa 25. 2.
1979. Olk. Aaro Eskola, Bruno Aalto, Vilho Kuusela )a Armi Mutka (os. Kuusela), joka oli
litterolnut älhlnauhalta Vilho Kuuselan ja Pietari Keskisen juttuja. Valok. Voitto Ollonq-
viat.

Someron museoon oli kesänäyltelyksl elokuussa järjestetty kokoelma museon »aras-
toeslnelstä. Näyttelyn valvoja Voitto Ollonqvist esittelee miekkaa, joka perimätiedon
makaan on kuulunut postlnkullettajan aseistukseen. Valok. Somero-lehtl (Salli Lehtinen).

Someron-pälvää vietettiin museolla 8. 7.
1979. Juhani Talonen (vas. ) ja Enslc
Männistö näyttävät lankunsahausta. Va-
tok. Salon Seudun Sanomat.

Hankarauta. jolla muokattiin nahkaa Ja
mahdollisesti lohkottiin koppapäreitä.
Tullut museon päärakennuksen mukana
Terttllän Kiviriutasta. Näyttelyssä kysyt-
tiin esineen nimeä ja tarkoitusta. Valok.
Salli Lehtinen.
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vässä kokouksessa. Paavo Nummi-

nen oli heti juonessa mukana ja lu-
pasi puoltaa.

Illalla Sulo Tasanko soitti ja ker-
toi, että Somero-Seuran ehdotus oli
kirkkovaltuuston kokouksessa hy-
väksytty. Hän mainitsi, että suotui-

saan päätökseen oli merkittävästi
vaikuttanut Paavo Nummisen pai-
nava puheenvuoro, jossa tämä tote-
si, että Someron kirkossa oli ennes-
tään niukasti korkeatasoista taidet-

ta, jota nn olisi tarjolla.
Kirkkovaltuuston pöytäkirja ker-

too asian käsittelystä mm. seuraa-
vaa(7. 12. 58, 6§):

«Vaikka seurakunnan talous on

muuttunut hyvin epävarmaksi luon-
teeltaan, mutta koska Somero-
Seura on luvannut keräyksellä
hankkia tarkoitukseen 100. 000 mk,
niin valtuusto katsoi voivansa antaa

seurakunnan varoista puuttuvan
120 tuhatta mk, joten p. o. veistos
päätettiin tilata. <

Pöytäkirjanote ei kaivanne kom-
mentteja.

Ajatus Somero-Seuran osallistu-
misesta Miikael-veistoksen kustan-
nuksiin oli tullut mieleeni viime tin-

gassa, kokouspäivän aamuna. So-
mero-Seuran johtokuntaa ei ehditty
kutsua kokoon, vaan jouduin teke-
maan päätöksen yksinäni. Siksi kat-
soin joutuvani siitä yksin myös vas-
laamaan.

Joulukuun 16. ja 17. päivänä,
koulutunrien ja arvosteluknreiden
lomassa, kiertelin keskustan liik-
keissä ja sain lahjoituslupauksina
kokoon tarvittavat 100.000 vmk.
Tämä keruu on ollut positiivisimpia
kokemuksiani somerolaisten suh-

tautumisesta kotiseututyöhön, sillä
turhaa käyntiä en juuri joutunut te-
kemään. Lahjoituksia saatiin seu-
raavilta liikkeiltä: Heitto Oy, KOP,
Kuivamaito Oy, 01 Oras, Sokama
Oy, Someron Kello ja Kulta, Some-
ron Linja Oy, Someron Osuuskassa,
Someron Osuuskauppa, Someron
Säästöpankki, A. Valtaharju. Li-
saksi saatiin lahjoitus Mannaali-
kunnalta.

Joulukuun 18. päivänä soitin
Albin Kaasiselle ja ilmoitin, että
veistos tilataan ja että hän saa tehdä
sen Kansallismuseossa olevan veis-

toksen pohjalta oman näkemyksen-
sä mukaan. Tästä muutoksesta, jo-
ka Jonkin verran poikkesi alkuperäi-
sestä suunnitelmasta, oli jo aiemmin
ilmoitettu seurakunnalle.

Huhtikuun alussa 1959 taiteilija
Kaasinen kävi Somerolla, jossa hän
tutustui veistoksensa sijoituspaik-
kaan sekä esitteli rovasti Tasangolle
Ja minulle työtä varten tekemiään
luonnoksia. Kolme ja puoli kuu-
kautta myöhemmin, 18. 7. 59, tai-
teilija kirjoitti, että Mukael oli val-
mis Ja että maisteri Olli Valkonen
Taideakatemiasta ja tohtori Riitta
I^lkkänen olivat käyneet sitä katso-
massa. (Maist. Valkonen kirjoitti
Elanto-lehden joulunumeroon 1959
laajahkon esittelyn Albin Kaasisesta
ja mm. Someron MiikaeUsta ja jul-
kaisi suurikokoisen Miikaelin kuvan

arrovaltaisessa Suomen taiteen vuo-

sikirjassa.)
Vasta elokuun 21. päivänä taitei-

lija pääsi tuomaan työnsä Somerol-
le. Olimme rovasti Tasangon kanssa
auttamassa, kun hän kirkossa sovit-
ti veistoksen paikoilleen. Hän hy-
väksyi sille saman paikan, jota Lee-
na Mattilan kanssa olimme edellis-
vuonna arvelleet sopivaksi. Veistos-
ta varten asennettiin kohdevalais-

tus. Samana päivänä Somero-
lehdelle suomassaan haastattelussa
taiteilija tähdensi, että tärkeintä
työn sijoituksessa oli saada siihen
sopiva valaistus; muuten ei kuva sy-
ty katsojan silmissä elämään (Some-
ro-lehti 28. 8. 59, Marjatta Arran-
koski). Niinpä Kaasisen hienolle tai-
deteokselle tehtiin ruma karhunpal-
velus, kun siihen kuuluva kohdeva-
laistus 1970-luvun suuressa remon-

nssa poistettiin.
Muutamien tapaamistemme aika-

na olimme oppineet kunnioittamaan

Albin Kaasista viisaana, hienostu-
neena taiteilijapersoonallisuutena.
Siksi olimme pettyneitä, kun hän ei
sairauden vuoksi voinut osallistua

30. 8. 1959 vietettyyn kirkkomme
satavuotisjuhlaan, jonka ohjelmaan
kuului hänen Miikael-veistoksensa

paljastaminen.
Sain suuren kunnia pitää veistok-

sen paljastuspuheen. Lainaan tähän
puheeni pari loppukappaletta, jois-
sa yritin luonnehtia taideteoksen

kristillistä symboliikkaa:
«Veistoksen aihe on saatu Ilmes-

tyskirjan 12. luvusta, jossa kerro-
taan, miten Miikael, valon henki,
taistelee lohikäärmettä, pimeyden
henkeä vastaan ja voittaa tämän.
Tässä taideteoksessa näemme rilan-

teen, jossa voitto on jo saatu. Mii-
kaelin olemuksesta huokuu voimaa

ja rohkeutta ja hänen ilmeestään
rauhaa ja tyydytystä, jolla palkitaan
jokainen, joka pahan voittaa.

Toivomme, että tulevatkin some-
rolaispolvet näkisivät tämän Mii-
kaelia esittävän veistoksen niin kuin
me sen näemme: kristillisen uskom-

me vuosisataisille perinteille raken-
tuvan jatkuvuuden vertauskuvana.
Toivomme myös, että he ja me ym-
manaisimme ja omaksuisimme tä-
man taideteoksen lohdullisen ja sa-
maila innoittavan julistuksen, jonka
makaan meidän itse kunkin sydä-
messä voi valo päästä voitolle, jos
meille niin kuin Miikaelille anne-
taan ylhäältä voimaa ja rohkeutta
lyhtyä taisteluun sydämemme toista
asukasta, pimeyttä vastaan, d
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minusta noloa. Puolustuksekseni
voin esittää, ettei minulla tässä vai-

heessa ollut pienintäkään varmuut-
ta, mistä raha otettaisiin.

Muutamaa päivää myöhemmin
kävin kuvaamataidonopettaja Leena
Mattilan kanssa kirkossa katsomas-

sa veistokselle sopivaa paikkaa. Sel-
Jäiseksi havaittiin oikeanpuoleisen
peräoven ja numerotaulun välinen
seinäpinta. Lopullinen paikkarat-
kaisu jätettiin tietysti taiteilijalle.

Somero-Seuran vuosikokouksessa

2. 3. 1958 päätettiin jättää seura-
kunnalle esitys veistoksen hankki-
misesta.

Kirkkovaltuustolle osoitettu So-
mero-Seuran kirjelmä jätettiin seu-
rakuunalle huhtikuussa 1958. En
rupea toistamaan kirjelmän laajah-
koja perusteluja, koska ne tulevat
tässä muutenkin esille. Lainaan kir-
jelmästä vain viimeistä edellisen
kappaleen:

«Someron Miikaelia esittävä veis-
tos on valmistettu v:n 1470 vaiheilla,
tri Nordmanin mukaan Ruotsissa
lyypekkiläisten esikuvien tapaan.
(Vrt. edellä esitettyyn alkuperäseli-
tykseen, joka on peräisin Someron
historia I:stä s. 49. ) Sen aihe on saa-
ta Ilmestyskirjan 12. luvusta, jossa
kerrotaan, miten Miikad voittaa lo-
hikäärmeen. Aihe ei siis ole ristirii-

dassa luterilaisen opin kanssa, kos-
ka se on saatu Raamatusta eikä ka-

tolisen kirkon pyhimystaruista.»
Koska oli esitetty sellaisiakin

q)äily]ä, että Miikaelin kuva kirk-
koomme tuotuna merkitsisi paluuta
«paavin aikaiseen* roomalais-
katoliseen kuvainpalvontaan, piti
edellä lainattu selvennys ottaa kirjel-
maan. Hankkeesta oli tietysti etikä-
teen keskusteltu monta kertaa ro-

vasti Sulo Tasangon Ja seurakunnan
luottamusmiesten kanssa.

Asian käsittelyssä seurasi pitkä
tauko mm. siksi, että kirkkovaltuus-
to kokoontui huhtikuussa jättä-
mämme kirjelmän jälkeen seuraa-
van kerran vasta joulukuussa.

Marraskuun 13. päivänä 1958 ta-
pasin Kansallismuseossa kuvan-
veistäjä Albin Kaasisen ja tohtori
Riitta Pylkkäsen, jotka oli pyydetty
neuvottelemaan Someron Miikael-
veistoksesta. Riitta Pylkkänen eh-
dotti, ettei veistoksesta tulisi jäljen-
nös, vaan taiteilija Kaasisen oma
luomus. Sekä taiteilija että minä pi-
dimme ehdotusta onnistuneena,
koska työ voitaisiin tällöin helpom-

Albln Kaaslnen: Pyhä Mllkael 1959. Kuva Kuva.Markko.

min sävyttää nykyaikaiseen kirk-
koon soveltuvaksi. Suunnitelman
muutos ei vaikuttanut työn hintaan.

Lähestyi sitten joulukuun 7. päi-
vä, jolloin piti olla ratkaiseva kirk-
kovaltuuston kokous. Ennakkotie-
dot eivät olleet rohkaisevia. Kirkko-
neuvosto oli aiemmin, marraskuun
26. päivänä, käsitellyt Somero-
Seuran aloitetta ja hylännyt sen
«seurakunnan nykyisen epävarman
talouden tähdem. Kokouspäivää
edeltävänä lauantaina, itsenäisyys-
päivänä, tapasin kirkkovaltuuston
varapuheenjohtajan Eero Helkiön,
joka arveli, että hanke tuskin menee
kalleutensa vuoksi kirkkovaltuus-

tässä läpi.
Samaa pelkäsi myös rovasti Sulo

Tasanko, kun seuraavana aamuna
varhain soitin hänelle. Sitten kysyin,
muuttaisiko se suhtautumista, jos
Somero-Seura keräisi 100. 000 mk,
jolloin seurakunnan osuudeksi jäisi
enää 120. 000 mk. Sulo Tasanko ai-
van selvästi ilahtui ehdotuksestani ja
sanoi, että «asia muuttuisi aivan toi-

seksi, jos Somero-Seura voisi tulla
näin pitkälle vastaan». Tämän jäl-
keen soitin valistuneeksi ja ennak-
koluulottomaksi tuntemalleni kirk-
kovaltuutetulle johtaja Paavo Num-
nriselle ja kysyin, voisiko hän puol-
taa asiaamme iltapäivällä pidettä-
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KIITTÄEN KULUNEESTA VUODESTA

JA ONNEA ALKAVALLE VUODELLE

Teepin
_-..

cpju
huvikeskus

Hyvää Joulua

toivottaa

Forssan Auto Oy
puh. 45 600

HYVÄÄ JOULUA

lukijoilleen
toivottaa

SQIVIERON RAIKALJ-ISLEKTI

HYVÄÄ JOULUA

KAHVILA
MARIINA

PUH. 45 834

LASTEN
ASUSTELIIKE

OM. RANTANEN & KAVANDER
PUH. 45 634

JOULUPULLAT
HONGISTOLTA!

Hongiston Leipomo
toivottaa

Hauskaa Joulua

Hyvää Joulua
Kiitämme kuluneesta
vuodesta
Onnea Uudelle vuodelle

Hyvää Joulua
ia
Onnellista Uutta Vuotta

toivoo

RAUTA- JA PELTINELIÖ OY
puh. 45929

Hyvää Joulua

ia
Onnellista Uutta Vuotta



Hyvää Joulua ja
menestyksellistä Uutta Vuotta

toivottaa asiakkailleen

LEHTOSEN
KASVATUSKANALA

HYVÄÄ JOULUA toivottaa
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puh. 46133

Herastuomari NIkolel Kallio, joka enslm-
maisena kiinnitti kirjoittajan huomion
Iso-Mikko-perlnteeseen. Kuva Osmo Sai-
mia 1965.

Kuvanveistäjä Albln Kaasinen veistää ni-
mlkirjaimensa arkkienkell Milkaelin ku-
vaan. Valok. Horllassa 21. 8. 1959 T. Ho-

rtla.

Miikaelm veistoksen pelkkä ole-
massaolo tietysti tukee käsitystä
kansanperinteen katolisesta alkupe-
iästä. Se että kuva ei edustavuudel-
taan sanottavasti eroa muista kirkon
säilyneistä veistoksista, ei nähdäkse-
ni ilmaise mitään sen alkoinaan

nauttimasta arvonannosta, koska
esim. kirkon Isä-Jumalaa esittävä

veistos ei koollaan eikä materiaalil-
taan ole muita loistokkaampi.

Perinteen säilymisen kannalta ei
kuvalla liene ollut sanottavaa merki-

tystä, sillä Mikko-nimi on kansaa
tietoisuudessa kiinnittynyt itse kirk-
koon. Seurakunnan keskuksena ja
huomiota herättävänä rakennukse-

na tämä muistutti perinteen olemas-
saolosta sukupolvelle toisensa jäl-
keen vielä silloinkin, kun Miikaelia
esittävä veistos oli protestanttisen
opin valtaan päästyä ehkä jo pitkät
ajat virunut varastoksi muutetussa
rauhassa kivisakastissa, vieläpä sil-
loinkin, kun somerolaiset ehkä jo
vuosisatoja sitten olivat unohtaneet,
mistä kirkko alunperin oli Mikko-
nimensä saanut.

Kansanperinteen tutkijoille ilmiö
on sangen tuttu: perinne säilyy par-
haiten silloin, kun se kiinnittyy jo-
honkin konkreettiseen, sUmäänpis-
tavaan kohteeseen, kuten vuoreen,
saareen, erikoiseen luonnon-
muodostumaan, kirkkoon tai muu-
hun rakennukseen. Somerolla ovat

tällaisia silmäänpistäviä perinteen-
kantajia olleet kirkon lisäksi mm.
Huikkonmäki, Kertunsalo ja Am-
mänkuopat, joihin kaikkiin liittyy
jokin kansantarina.

Edellä esitetty perusmu pääosin
artikkeliin rSomeron Iso-Mikko«,
jonka kirjoitin Lounais-Hämeen Ko-
tiseutu- ja Museoyhdistyksen vuosi-
kirjaan 1955. Vuosikirjan toimitta-
ja. Suomen kotiseutuliikkeen tun-
nettu johtomies professori &ko Aal-
tonen piti Someron Iso-Mikko -
perinteestä esittämiäni Johtopäätök-
siä hyväksyttävinä. Samoin teki
Lounais-Suomen keskiajan histori-
an ansioitunein tutkija Aulis Oja,
vaikka hän ei vieraspaikkakuntalai-
sena ollut saanut tilaisuutta tutus-

tua Mikko-perinteeseen kujoittaes-
saan Someron historiaa, joka perus-
tuu tietenkin lähinnä kirjallisiin läh-
teisiin.

Ajatus perinteen keskiaikaisesta
alkuperästä sai tukea myös muulta
maan pätevimmältä asiantuntijata-

holta. Valtionarkeologi C. A. Nord-
man, Kansallismuseon ja Muinais-
tieteellisen toimikunnan (nyk. Mu-
seoviraston) silloinen päällikkö, jon-
ka vastuulla oli mm. keskiaikaisten
kirkkojen ja niissä säilyneiden py-
hämkuvien restaurointi, esitti mieli-
piteenään, ettei Somerolla elävä
vankka perinne olisi voinut syntyä,
ellei sen lähtökohtana olisi ollut kes-
kiaikaisen kirkon nimikkopyhimys.
Samaa mieltä oli Muinaistieteellisen

toimikunnan historiallisen osastoa
intendentti (myöh. osaston johtaja)
tohtori Riitta Pylkkänen, jonka eri-
koisalaa oli mm. keskiaikainen

ku-kkotaide.

Miikael-perinnettä oli siis jo ni-
mekäs asiantuntijakaarti takaamas-
sa, kun vuodenvaihteen 1957-58
tienoilla kysyin valtionarkeologi
Nordmanilta, mitä hän arvelisi siitä,
että Someron nykyisen kirkkoraken-
nuksen 100-vuotisjuhliin 1959 men-
nessä hankittaisiin kirkkoon jäljen-
nös Someron keskiaikaisesta Mii-

kaelisia. (Alkuperäiskappaletta
Kansallismuseo ei voinut luovuttaa,
eikä se ajan runtelemana olisi sopi-
mitkään nykyaikaiseen kirkkoon.)
Nordman piti veistoksen sijoittamis-
ta Someron ku-kkoon sopivana,
«koska siihen liittyi historiallisia ja
kotiseudullisia arvoja*. Hän tiesi he-
ti suosittaa tekijäikin: pätevin ja hä-
nen mielestään ainoa mahdollinen

olisi Suomen tunnetuin puuveistos-
taiteilija Albin Kaasinen, joka Iisak -
si oli tutkinut monessa maassa kato-

Bsen kirkon keskiaikaisia puuveis-
taksia ja toiminut useita vuosia veis-
tosien restauroijana Kansallismuse-
ossa.

Valtionarkeologi Nordmanin suo-
situs varmaan vaikutti siihen, että
taiteilija Kaasinen otti työn suorit-
taakseen. Muutamien puhelin -
keskustelujen jälkeen sain häneltä
25. 2. 1958 päivätyn kirjeen, jossa
hän esitti jäljemiöstyöstä työsuunni-
leiman ja kustannusarvion. Veistok-
sesta tulisi noin metrin korkuinen ja
sen suurin leveys olisi 59 cm. Sopi-
vimpana materiaalina taiteilija piti
leppää. Veistos tulisi olemaan suuri-
tömen ja se maksaisi 220. 000 vmk.
Tulkoon kerrotuksi, että alkuperäi-
nen pyyntö oli 250. 000 mk ja että
minä tarjosin 200. 000:ta. Taiteilija
pudotti hinnasta 30. 000 vmk, «kun
työ vaihteeksi on kunnostava». Al-
kuperämenkin pyyntö oli mielestäni
kohtuullinen, joten tinkaaminen oli



KAKSIKYMMENVUOTIAS MIIKAEL
Tapio Horila

Kansikuvamme esittää Someron
keskiaikaisessa kirkossa ollutta
arkkienkeli Miikael aiheista veistos-
ta. Kirkossamme nykyisin oleva
Miikael-veistos on tänä vuonna täyt-
tänyt 20 vuotta. Koska Somero-
Seura teki aloitteen veistoksen
hankkimisesta, sopinee, että tässä
Somero-Seuran julkaisemassa joulu-
lehdessä palautetaan mieleen, miksi
hankkeeseen ryhdyttiin.

Koko tapahtumaketju sai alkunsa
jo kesällä 1951, kun haastattelin So-
meron Kultelan kylässä herastuo-
mari Nikolai Kalliota (s. 1871). Kun
kyselin häneltä Someron kirkkoon
liittyviä haltijatarinoita, hän kertoi
seuraavaan tapaan:

Kuv vanha kirkko hajotettu
(1864), kuulu valitust. Kirko haltja
oli lao-Mikko joka valitti. Taikka se
Iso-Mikko oli kirkko itte. Iso-
Mikkol oli kaks kelloa taskus (kir-
kon kellot). Vainajat viätiin Iso-
Mikkom peltoo.

Herastuomari Kallion kertomat
asiat näyttivät viittaavan perimätie-
toon, jonka mukaan Someron kes-
Maikaisen kirkon suojeluspyhimys
oli ollut arkkienkeli Miikael. Asian
mielenkiintoisuutta lisäsi se, että ai-
kaisemmin valinneen käsityksen
mukaan ei mitään tämänsuuntaista

perimätietoa ollut olemassa. Myös-
kään kirjallisista lähteistä ei ollut
löydetty mainintaa siitä, että Mii-
kael olisi ollut Someron kirkon suo-

jeluspyhimys. Sen sijaan oli kyllä
esitetty arveluja muista pyhimyksis-
ta. Niinpä silloinen maisteri Aulis
Oja oli kirjoittanut v. 1949 ilmesty-
neeseen Someron historian l osaan
(s. 49) asiasta näin; «Perimätiedossa
sen enempää kuin historiallisissa
muistiinpanoissakaan ei ole säilynyt
tietoa siitä, mikä on ollut Someron
kirkon nimikkopyhimys. Sen perus-
teella, että vuosien 1506-1510 tuo-
miokirjojen mukaan Niilo ja Lauri
ovat olleet keskiajan Somerolla eri-
koisen suosittuja miesten ristimäni-
mia, voitaisiin ajatella, että kysy-

myksessä oleva pyhimys olisi ollut
joko Pyhä Nikolaus tai Pyhä Lau-
renäus.t

Mainitsemani herastuomari Kal-
lion haastattelun jälkeen tiedustelin
asiaa eri puolilta Someroa ja havait-
sin, että Isoa-Mikkoa koskeva kan-

sanperinne oli aivan varma ja 1950-
luvulla vielä melko elävä. (Sen vuok-
ri tuntui hämmästyttävältä, ettei sii-
ta ollut joutunut ainoatakaan tie-
donsirua esim. Suomalaisen Kirjal-
lisuuden Seuran tai Kansallismuse-
on kokoelmim, kuten silloin saatom
todeta ja kuten yllä lainatusta Aulis
Ojan väitteestäkm voi päätellä.)
Seuraavien haastattelunäytteiden
esittäjät olivat syntyneet 1870-tai
1880-luvulla yhtä poikkeusta lukun-
ottamatta.

Kirkkoa sanottiim Mikoks. Hau-
rattiin Isom-Mikom peltoon (Vihto-
riGrönholm, s. 1872, Saarentaka).

Someron kirkkoa on sanottu Mi-
kaks (Aukust Eskola, s. 1873, Talvi-
silta).

Someron kirkko oli Mikko (Kalle
Saarinen, s. 1877, Kerkola).

MM muistan et Someron kirkkoa
on sanottu Mikkoks (Aukust Hele-
nius, s. 1886, Terttilä).

Jo vuonna 1947 olin merkinnyt
muistiin sananparren, joka sekin
liittyy puheena olevaan perintee-
seen:

Mikko nimi ja kirkon haima, luk-
karim pojampoika ja Naapim Mii-
nav vasikoita, sano Suutlaam Mik-
ko.

Muistiini on jäänyt, etten tätä sa-
nanpartta talteenottaessani ymmär-
tänyt, mitä Suutelan Mikko oli tar-
koittanut kehuskellessaan olevansa

«kirkon kalmat. Silloinen kertojani-
kaan ei osannut asiaa selittää. So-
meron kirkon juurella sijaitsevaa
hautausmaata on kutsuttu yleisesti
Ison-Mikon pelloksi, ja tätä tietä on
Iso-Mikko siirtynyt merkitsemään
myös kuolemaa, kuten seuraavista
haastattelunäytteistä selviää:

KylIso-Mikko sun tullee naimaan

sanottiin kuolemaa. Se oli vaan sen
kirkon nimi niin (Aurora Virtanen,
s. 1870, Ihamäki).

Aholan Titta sano et meijäm Mik-
ko (hänen miehensä) vartoo siäl
Isom-Mikkoj juures minnuu. Kun
tullee kuolema, niin sanotaan et Iso-
Mikko tullee naimaa (Ulrika' So-
derstrom, s. 1881, Kivisoja).

Mää olem pruukannus sannoo et
Jso-Mikko tullee naimaan kun kua-
lee (Impi Hemonen, s. 1888, Talvi-
silta).

Lapsena puhuttiin et joku on niiv
vanha ja raihnane, ette kelpaa
muulle kun Isol-Mikkol. Tuls Iso-
Mikko ja veis (Auroora Mäkilä, s.
1889, Jaatila).

Kuolet pian, jourut Isom-Mikoj
juuree. sanottii(SyM Luoto, s. 1918,
Saarentaka).

Someron kirkko om Mikko kun se
ov vihitty mikkelimpäivän. Joutuu
Isom-Mikkoj juurree, sanottu. Jos
oli miäs sanottiin Iso-Mikko om

mum. mursjamem. jos nainen niin
sanottiin sulhasein. Kum puhuttiin
elämisest sanottii, kyl mu/ oj jo
paikka tiaros, mää pääsen Isom-
MikkoJ juuree (Kalle Oksanen, s.
1881, Kultela).

Eräät muutkin kuin suntio Oksa-
nen ovat väittäneet Someron nykyi-
sen kirkon saaneen Mikko-nimensä
siitä, että se on vihitty mikkelinpäi-
vtoä. Väite ei pidä paikkaansa, sillä
kun kirkko v. 1860 vihittiin, se ta-
pahtui ensimmäisenä helluntaipäi-
vana. Somerolaiset muistanevat, et-
ta pitäjän keskiaikaisista kirkoista
on säilynyt seitsemän katolista py-
häinkuvaa, joista yksi on Lyypekissä
valmistettu puinen Pyhän Miikaelin
kuva vuoden 1470 vaiheilta. Tätä ja
muita kuvia säilytettiin Someron
vanhan kirkon sakaristossa, kunnes
seurakunta luovutti ne 1869 Histori-
alliselle Museolle, johon ne tuotiin
1872. Nykyään Miikaelin kuva on
näytteillä muiden Someron katolis-
ten veistosten kanssa Kansallismu-
seassa.
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MERIVIRTAOY
puh. 45 991

Puutavaraliike
E. HAKALA

Sahattua ja höylättyä puutavaraa, suoritetaan
myös rahtihöyläystä.
puh. 42 867
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VALMISTAMME:
- Paljeovet - Rullaverhot
- Kaihtimet

Someron Paljeovi
om. A. Tammista puh. 45 846
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PALAKAUPPA
TUUL-ARJA

puh. 46 347

Säle-jarullakaihtimet
Takuutyönä - parhaista raaka-alneista

Ilmainen esittely ja asennus
Edullisesti taite- ja paljeovia

JOULU RIKKOO ARKISEN AHERRUKSEN
Risto Ahti

Lapset rakastavat naamareita ja
nävtielemistä. On hauska kätkeytyä
naamarin taa tai pukeutua tunte-
manomaksi. Jouluaika on naamiai-

saikaa, joHoinka jokaisella on roole-
ja vedettävänä. En tarkoita vain joi-
takin joulumuoreja, jouluämmiä tai
nuuttipukkeja, jollaiseksi itsekin
pukeuduin lapsena ja olin mielissäni
kun minua ei Lautelan teillä ja ta-
loissa tunnettu. Vai äitiinkö hieno-
tunteisia- ei oltu tuntevinaan.

Vanha pomppa nurin, kuluneet
kengät, joulupukin hylätty naaman,
siinä ainekset riemulle. Kierrettiin
Myllykulmaa ja Fingerborinmäkeä,
Uutelan ahteitaja Tertinnotkoja.

Jouluna nävtellään ilman naa-
mioitakin tai huilunkurisia vaattei-
ta. Pitäisihän nyt edes jouluna käyt-
täytyä, (vedetään juhlarooli päällei.
Dimmen kaipaa arkeensa vaihtelua:
parempi ertä edes jouluna harraste-
taan hyviä tekoja ja muistamisia
kuin ei koskaan. Tyhjäksi fraasiksi
on muodostunut huomautus: mihin-

kas se hyvä tahto joulun jälkeen
unohtuu. Annettakoon ihmisille pi-
meimpään vuodenaikaan osoittaa
rakkautta, tuota suurta arvoitusta.

Jouluevankeliumin keisarikin

näytteli. Kerrotaan Augustuksen
lausuneen kuolinvuoteellaan: «Enkö
minä ole näytellyt elämäni näytel-
man hyvin?» Kuulijoitten oli pakko
nyökätä myöntävästi päätään. Täl-
löin keisari totesi: «Paukuttakaa siis
käsiänne*. Suuri elämä, iso tehtävä
oli keisarin kohdalta ohi, mutta oli-
ko se ollut aitoa elämää.

Joulu kertoo myös siitä kuinka Ju-
malakin näytteli. Jumalallakin on
osuutensa näytelmässä nimeltä
Joulu. Kaikkihan tunnette sa-
nan persoona, mikä on latinaa, per-
sona, ja tarkoittaa naamana, roolia,
asemaa ja henkilöä. Kun puhutaan
kolmivhteisestä Jumalasta, tarkoit-
taa se sitä että Jumalalla on kolme

persoonaa eli kolme naamiota, mut-
te vain yksi olemus. Nämä Jumalan
kolme naamana, Isä, Poika ja Pyhä

Henki ovat kaikille tuttuja nimiä.
Joulu kertoo keskimmäisestä Juma-
Iän persoonasta eli naamarista, Jee-
suksesta. Jumala ei unohtanutkaan
ihmistä vaan syntyi pienen lapsen
muodossa. Jeesus, Jumalan naama-
ri, tuli siksi että täällä sairastetaan,
kärsitään ja kuollaan. Jeesus on ys-
tävämme, jonka edessä meidän ei
tarvitse pitää minkäänlaisia naama-
reita kasvoillamme vaan saamme ol-
la oma itsemme.

Jouluna kaipaamme vaihtelua.
Paljon on perinteitä, koristeita ja ta-
poja, jotka jouluksi otamme esille.

Ei niissä ole sinänsä pahaa. Kat-
kaiskoon ne arjen. Mutta on myös
joululahja: pakko ei ole näytellä, ei
ainakaan silloin kun se väsyttää ja
tympäisee. Joulun Vapahtajan edes-
sä saa riisua naamarinsa ja nähdä
totuuden itsestään, maailmasta, elä-
mästä ja Jumalasta. Joulun Herras-
sa saamme kohdata ymmärtäjän,
jolla on rakkautta. Meidän ihmisten
kärsivällisyys, aika ja rakkaus ovat
rajallisia, vaikka kuinka näytteli-
simme. Eikä tarvitse näytöllä, paitsi
leikillämme joulujuhlassa, saa olla
oma itsensä. Se on Joululahjaa kai-
kille.

Kuva Otto Aukio
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KOTITEKOISEN MAKUISIA OMAN
EINESKEITTIÖN TUOTTEITA.
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PÄÄTOIMITTAJA
LEVIKKI
TAITTO
PIIRROKSET
KUSTANTAJA
KiRJAPAiNO
KANSI

1979
OSMO REKCLAINEf».
KYLLIKKI KUJANPÄÄ
KAI LINNiLÄ
HEiKKI PAKKAANEN
SOI/ERO-SEURA
SOMERPAINO OY
PYHÄ MIKAEL (n. 1470)
Kuva P. O. V/eiin. Museovirasto

p«.K-KO 10^



Tule
Joulu ^
'Kultainen

Paras jouki
on kotimainen

lahjajoulu.
Osuuskaupasta

Paikallispuhelu,
Suomen haMn ystävänpahfdus.
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Someron Puhelinosuuskunta

Puh. 45415

Toivotamme
Hyvää Joulua

ja
Onnellista

Uutta Vuotta

Tilitoimisto Torkkola Oy
Someron Autokoulu Oy
Someron Kiinteistökeskus Oy

Kun ols joulukin) palamatoij
ja uus vuas menis ilmav
valkjav vaaraa

toivottaa

VAKUUTTAVA SOMEROLAINEN

Hameemuucfenmaan keskinäinen

vakuutusyhcHsfys

Someron Säästöpankki

HYVÄÄ JOULUA JA
^ ONNELLISTA UUTTA VUOTTA

OSUUSPANKKI
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Takuutuoretta,
aromikasta

fv . !DO
laatukahvia!

Tai vahvaa,
täyteläistä Regiota
jos haluat pyhiksi
vähän juhlavampaa.

Niin on, että tuoreesta kahvista saat
parhaan juoman edullisemmin. Tuore
kahvi on täyteläistä ja hyvää. Tuore
kahvi on siksi myös riittoisaa. Tuoret-
ta kahvia saat aina E-myymälästä, sillä
OTK:n Paahtimo merkitsee kahvin vii-
meiseksi myyntipäiväksi pakkauspa!-
vasta vain puoli vuotta eteenpäin. Tuo-
reudenvuoksi.
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