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Pauli Pillisen kirjoittama ja ohjaama ja somerniemeläis-
ten esittämä näytelmä »Etupenkki». Vas. Oskari Laine
oik. tekijä »piapoo» syömässä.
Valok. Osmo Rekolainen

Pitäjänpäivä

i» Läänintaiteilija Liisa Majapuro lausuu.
Valok. Osmo Rekolainen

13.7. 1975
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Toiseksi tulleet.
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Köydenvetokilpailuun osallistuivat Etelä- ja Pohjois-Someron joukkueet. Viimeksi-
mainittu voitti ja sai palkinnoksi pienemmät makkarat kuin hävinneet. Erotuomari-
na toimi kunnanjohtaja Uno Simström.
Valok. Osmo Rekolainen Voittajat
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MatkaUa
Rauha Maattanen

Vain seitsemän tuntia lentää Finnair yli Atlannln,
kun se nousee Helsingistä ja laskee New Yorkiin.
Kuin suunnaton jättlläiskäsi koneen ilmahan slngonnut
yli korkean taivaankaaren Jäämeren ja Atlannin.
Siten charterlentomme saapui tähän muurahaiskaupunklin
missä lentokentillä hukkuu näihin hallelhln valtaviin.

Ja matkanjohtaja riensi ja ryhmiä ohjasi niin,
joku matkusti Washlngtoniln, joku Los Angelesiin,
Muuan viiden ihmisen ryhmä oli menossa Torontoon,
ja meitä oli muutama vielä, jotka yövyimme New Yorkiin,
joka koneelle lähtevän ryhmän hän lähtbportllle vei.
Kas, me olimme vieraita täällä, moni kieltäkään tainnut el.

27. 7. vihittiin Pookin torppamuseo Jakkulassa. Oskari Laineen kokoama museo ker-
too somerniemeläisen torpan oloista vuosisadan vaihteessa.
Museorakennukseksl siirretty Poökin torppa on jo neljännellä sijaintipaikallaan. Ra-
kennuksessa on tupa, kamari ja eteinen. Samassa pihapiirissä on myös tyotupa -
erilaisine työkaluineen ja lähes 100-vuotisas savusauna, jonka on rakentanut Somer-
niemen silloinen kirkkoherra Rautell rippikoulupolklen avustamana. Esineitä on
kaikkiaan n. 600.

Kuvassa Pookln torppa ja Oskari Laineen omakotitalo Somernlemen Jakkulassa.

L

Ne jäivät viimeiseksi, jotka johtajan seuraan jää,
ja jännittävää oli seistä ja katsella vllinää,
joka kansainvälistä kenttää kuin filminä värittää.
Siinä maapallon kalkki rodut ohi kulkevat kiireissään.
Tuon kulkijan vaateparsi on selvästi Intiaa.
Tuo »yhmä on Japanilainen, nuo Kiinasta matkustaa.

Mutta Uukuportaiden päässä minä vanhan naisen nään,
hän kauan on siinä selssyt Ja aivan yksinään.
Ja yllänsä vaateparsi on vanhanaikaisin,
(tai kenties muodissa siellä mistä lienee hän kotoisin).
Hyvin suuret matkalaukut on hänellä ympärillään.
Tapa kuinka hän siinä seisoo, mua oudosti järkyttää.

Somerniemen te

tuvan pöydän ä

. i Laine museonsa

!---1-
Annansilmät kukoistavat Pöökin torpan
ikkunoilla.

-f>

Hän seisoo hievahtamatta, ja jäykillä sormillaan
hän puristaa laukkujansa kuin viimeistä aarrettaan.
Kuka on hän, mistä hän saapuu, ketä mahtaa hän odottaa?
Mistä maapallon laidalta saapui tähän rotujen kattilaan,
joku mahtoi luvata tulla, ja sitten ei tullutkaan.
Noin yksin en koskaan nähnyt ole Ihmistä päällä maan.

Lähes 100-vuotias savusauna. Enlisaikojen peltotyökaiuja Pöökin torpan pihalla.
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nasta, alkoi palkintojen Jako, Joka aina oli tilalsuu-
den kohokohta. Kauramäen Seuratalon sali oli kun-

nostettu tilaisuutta varten ia sen perällä oli pöytä,
Jossa pokaali sekä mieskohtaiset palkinnot olivat ja
jossa paloivat kynttilät. Kaksi palkintolautakunnan
jäsentä, yksi kummastakin seurasta, asettui pöydän
taakse, jolloin toinen heistä, opettaja Laurinen, piti
mieltäylentävän puheen hiihtourheilun merkityk-
sestä tungokseen asti täynnä olevan salin yleisölle.

Tässä valheessa el vielä ilmoitettu pokaalin koh-
taloa. Vallitsi syvä hiljaisuus ja jännitys oli korkeal-
la, sillä tiedettiin, että ottelu oli ollut hyvin tasavä-
klnen. Pitäisi olla Tiilikaisen Pekan taito, jotta osal-
si kuvata sen hetken tunnelmia. Ensin jaettiin yksl-
tyispalkinnot, jolloin voittajalle huudettitn kolme
kertaa hei, toiseksi tulleelle kaks! ja kolmanneksi
tulleelle yhden kerran. Kaiken kaikkiaan jaettiin 10
palkintoa ja varmaa on, että jokaisen palkinnon
saajan rinnassa sykähtell vähän eri tavalla kuin ta-
valllsesti. Vasta sitten, kun palkintotuomarit llmolt-
tivat pokaalln kohtalosta, joka tällä kertaa eli v.
1926 meni Somernlemen Maamieeseuralle, laukesi
jännitys. Toiset hurrasivat ja toiset harmittelivat
häviötään. Joka oli ollut hyvin pieni. Juhlava tllal-
suus oli päättynyt, mutta pitkään vielä jatkui mlell-

piteiden vaihto päivän tapahtumista.
Tässä kuvaillun hithtotapahtuman jälkeen eli

vuonna 1927, josta nyt on siis kulunut jo lähes 50
vuotta, siirryttiin tasamaahlihdosta murtomaahiih-
toon ja Kauramäesta tuli Somerniemen hiihtokes-
kus. Silloin elettiin paikkakunnalla suurta hiihdon
nousukautta. Maamiesseura järjesti edelleen vuo-
sittain laskiaisena 10 km: n murtomaahithtokilpailut
ja lahjoitti siihen kiertopalkinnon. Josta kilpailtiin
yli 20 vuotta ja jonka Lasse Niemelä sitten lopulta
voitti. Henkilökohtaisia kilpailuja oli hyvin usein sa-
moinkuin pitäjien välisiä ]'a vieläpä aluekilpailuja-
kin. Murtomaahiihto antoi järjestäjille paljon töitä,
mutta ne tehtiin kaikki talkootyönä. Otto Niemelä,
joka itse oli aktiivihllhtäjä ja kilpaili lukemattomia
kertoja sekä kotona että naapuripitäjissä, oli ainoa,
joka siirtyi tasamaahiihtäjästä murtomaahiihtä-
jäksl ja menestyi hyvin kummassakin. Hän oli myös
innokas avustaja sekä erinomainen sukslvoitelden
tuntija.

Hiihtourhellu oli paikkakunnan asukkaille ilmais-
ta huvia, jota suurella mielenkiinnolla seurattiin,
mutta jota valitettavasti ei enää nykyajan nuorisol-
le ole samassa mittasuhteessa tarjolla.

Kotiseututyötä SomemiemeUä

Tuli lentäen kaukaa tänne - ei vastaanottajaa.
Voi olla hän Euroopasta, voi Kiinasta, Herra ties -
Mitä kieltä hän puhuu, mihin jäikBän hänen kotinsa lämmin lles?
Mitkä kohtalot taaksest jäivät, kun yksin sä matkustat?
Sota mahtoiko viedä suita oman kodin ja rakkahat?
Tulit tänne uuteen maahan ja laukuissa mukanas
toit kenties kaiken sen mitä omistit päällä maan.
Hän seisoo siinä ja vahtii noita suuria laukkujaan,
ja hetki hetkellä, huomaan, on enemmän peloissaan.
Kun ketään el vastaan tullut - se on kauhea järkytys.
Voi olla esteenä myöskin tämän kielen ymmärtämys.

On Kennedyn lentokenttä maan suurin, sen ymmärtää,
kun kerran minuutissa koneet lastinsa tyhjentää,
maapallon kaikista maista sinne yhteydet on.
Kuin Itämeressä lastu, niin pieni siellä ihminen on.
Ja vanha pieni mummo vain seisoo yksinään,
yhä uudet matkustajat kun ohitse kHrehtää.
Kukaan vaan hänen luokseen ei saavu, hän Itsekään lähde el. ..
Myös matkanjohtaja IBytyy, pois meidät hän sieltä vel.

No, me jätimme vanhan naisen siihen yksin seisomaan,
miten selvisi sieltä - meille se el kuulunut Ollenkaan.
Ja muukalaisia mekin olimme - oikeastaan.

Ja sen naisen kieltä me emme osanneet kuitenkaan.

Mutta muistoissa vielä nytkin hän mieltäni järkyttää
sillä koskaan en ole nähnyt Ihmistä niin yksinään.
Kun ohitse elämän virta kulkee ja kllrehtää
ja kukaan el katso ja huomaa Ihmistä hädässään.

Somerniemellä Oinasjärven koulussa kokoonnuttiin 8. 6. 1975 perustamaan Somerniemi-seuraa. Oik. kokouksen puheen-

johtaja opettaja Ensio Soini.
Valok. Ossi Laurila
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Rintamakirjeitä
Tapio Honla

Somero-lehti julkaisi viime elokuun 26. päivänä
Tampereen yliopiston lähettämän kirjoituksen, jos-
sa oli otsikko »Sota-ajan kirjeet talteen». Lainaan
siitä ensimmäisen kappaleen:

»Vuosina 1938-14 kirjoitettiin poikkeuksellisen
runsaasti kirjeitä toisaalta rintaman ja kotirlnta-
man, toisaalta muuten hajallaan olevien perheiden
eri jäsenten kesken. Näihin kirjeisiin on pantu se,
mitä tavallinen Ihminen noina alkoina tunsi ja koki,
ja siksi ne ovat historiantutkimukselle korvaamat-
tomia tietolähteitä.»

Kirjoituksen jatkossa ilmoitetaan, että Tampe-
reen yliopisto on ottanut tehtäväkseen sota-ajan klr-
jeiden keruun voidakseen pelastaa niitä jälklpolvllle
mahdollisimman paljon. Kirjeet pyydetään lähettä-
maan pakettina osoitteella: Tampereen yliopiston
kansanperinteen laitos, postilokero 607, 3311)0 Tam-
pere 10. Kirjeet talletetaan tutkijoita varten kan-
sanperinteen laitoksessa.

Osalla Someron Joulun lukijoista on varmaan hal-
lussaan sota-ajan kirjeitä. Jos ei ole mitään erityis-
ta syytä pitää kirjeitä itsellään tai jos ei ole varmaa,
tulevatko jälkeläiset niitä säilyttämään, olisi järke-
vää lähettää ne viipymättä edellä mainittuun osoit-
teesecn. Jos asia lykkääntyy, on mahdollista, että

Aleksanteri Syväriläisen luostari Aunuksessa. Kuvan on
piirtänyt patterimme tulen johtueeseen kuulunut forssa-
laispoika Valto Anttila, josta käytettiin lempinimeä »tai-
teilija Sumura». lian hankki lisäansioita myymällä näitä
piirroksiaan. Menekki oli hyvä.

viimeistään seuraavassa asunnon muutossa tms.

kirjeet joutuvat uuniin tai kaatopaikalle.
Ei pidä ujostella, jos eräät vaimolle tai morsia-

melle rintamalta lähetetyt kirjeet tuntuvat rauhan
oloissa luettuina kovin tuiuiepitoisilta, silla ne ovat
aina ja kaikkialla olleet tavallista kuumaverisem-

pia. Ei myös pidä pelätä, että kirjeiden sisältämien
sotakuvausten vuoksi joutuu ikävyyksiin. Sitä paitsi
lähettäjä voi halutessaan määrätä, ettei kirjepaket-
tia saa avata ennen tiettyä määräaikaa.

Luettuani Tampereen yliopiston julkistaman ke-
hotuksen muistin, että itsellänikin oli melkoinen
nippu rintamalta kirjoittamiani kirjeitä. Kaivoin ne
esiin paksun pölyn alta vinttikomerosta ja luin ne
ensi kerran 30 vuoden jälkeen. Aloitin lukemisen te-
levision iltauutisten jälkeen enkä malttanut lopet-
taa, ennen kuin paksu kirjenippu joskus aamuyön
tunteina oli tullut kahlatuksi loppuun. Lukiessani
elin uudestaan osaksi jo unohtuneita tapahtumia ja
tunnelmia. Kirjeiden välittämä elämysten asteikko
on laaja niin kuin se voi olla vain sodan olosuhteissa,
olkoonkin, ettei kotiväelle ja morsiamelle kerrottu
suinkaan kaikkea.

Jos lukijoiden joukossa on aseveljiä, jotka palveli-
vat Syvärlllä Ohtalin lohkolla Lotinanpeltoa vasta-
päätä, he ehkä löytävät jotakin tuttua kolmesta kir-

ieen katkelmasta, jotka tähän jäljennän. Ne on kir-
Joitettu kaikkein rauhallisimman asemasodan aika-
na 1942-1943. Ilmoitan Jo etukäteen, että ne ovat ai-
heittään keveimplä minun kirjeitteni joukossa, ]*o-
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Kempen suvussa oli siis ennen Mattia ja Kustaata
ollut jo neljä sorvaria. Muistitieto ei heihin enää ulo-
tu. Heistä ainakin Salomon Salomonlnpolka oli 11-
meisesti mallisorvarlna Arikin lasiruukissa. Tällä
kertaa jää selvittämättä, tekivätko myös he rukke-
ja. Mikäli on jäljellä heidän työstään kertovia klr-
jallisia todistuskappaleita, niitä olisi etsittävä Hä-
meenlinnan maakunta-arkistosta, mutta siihen el
tätä kirjoitettaessa ole ollut tilaisuutta.

Kempen suvussa on ollut ammattimaisia sorva-
reita jatkuvasti toista sataa vuotta. On omituista,
ettei Someron historia tiedä heistä mitään, kun
teoksen II osassa kerrotaan pitäjän käsityolälslstä.
Tämä kirjoitus pyrkii täyttämään tätä aukkoa sa-
maila kun se koettaa kiinnittää huomiota suvun sor-

vareltten tekemiin rukkeihln, jotta nämä tunnettai-
siin ja osattaisiin pitää arvossa.
Kertojia:
Kustaa Kempe (sorvarl Kustaa K: n pojanpoika),

Ypäjä, Pallkkala, s. 1898, haastattelu 29. 8. 74.
Harttu Kauppi, Lahdenkylä, s. 1891, haast. 30. 8. 74.
Matilda Pistol, Sillanpää, s. 1889, haast. 30. 8. 74.
Jalmari Maaniltty, Lahdenkylä, s. 1895, haasi. 17. 9.
74.
Nikolai Jokinen, Pappila, s. 1887, haast. 17. 9. 74, 14.
10. ja 20. 10. 75.
Arvid Haggren, Naantali, s. 1899, haast. 13. 11. 74.
Fiina Kempe (o. s. Eloranta), Lahdenkylä, s. 1895,
haast. 5. 10. 75.

Jalmari Pelander, Lahdenkylä, s. 1890, haast. 5. 10.
75.
Väinö Heikkilä, Karila, s. 1897, haast. 13. 10. 75.
Kalle Lemberg, Terttilä, s. 1891, haasi. 21. 10. 75.

Kirjoittajaa ovat opastaneet haastattelumatkollla
ja rukkien tunnistamisessa aiemmin mainittujen 11-
saksi mm. Mauno ja Ann-Mari Alanne (o. s. Kem-
pe). Urho Kempe, Georg Haggren ja Taimi Lehtt-
mäki.

Tasa- ja murtomaata
KO. Lcnne

Elämme autojen, moottoripyörien ja mopojen al-
kaa, josta syystä harva tulee ajatelleeksi, kuinka
tärkeä kulkuväline vuosisadanvaihteessa oli sukset.

Aikoina, jolloin talvet olivat kylmiä ja lumisia sekä
kujat täynnä lunta, olivat sukset miltei korvaamat-
tomat kulkuvälineet. Kauppamatkat sekä kirkko- ja
koulumatkat tehtiin suksilla samoinkuin iltama- ja
työmatkat. Yleensäkin voidaan sanoa, että mihin el
menty hevosella, käytettiin suksia. Vähitellen kehit-
tyi sittemmin myös halu hiihtää huvikseen sekä
toisten kanssa kilpaa

Puhuttaessa somerniemeläisten hiihtoharrastuk-

sesta on erikoisesti mainittava Niemelän Otto, ]'o-

ka jo vuonna 1904 sai Liesjärvellä koululaishiihdols-
sa II palkinnon. Hänen uupumaton uurastuksensa
hiihdon hyväksi sekä kilpailijana että avustajana
nosti hiihdon sille korkealle tasolle, mitä Somernie-
men hiihto oli noin 40 vuoden ajan.

Varsinainen kilpahlihto sai alkunsa kirkko- ja U-
tamamatk oilta, jolloin kotiin palattaessa hiihdettiin
kilpaa hevosten kyydissäolijoiden sekä loisten hiih-
täjien kanssa. Luistavan kelin sattuessa saattoi hy-
vä hiihtäjä pitää hevosmiestä lujilla. Talven mit-
taan ratkesi sitten hiihtäjien keskinäinen parem-
muus. Koulussa kilpailtiin laskiaisena oikein opet-
tajan valvonnan alaisena. Kylien pojat järjestivät
eri kylissä keskenään hiihdot monta kertaa talven
mittaan, jolloin joku pojista toimi kilpailun järjestä-
jana, tavallisesti kotonaan ja hankki myös palkin-
not. Koululaisten kilpailuista kehittyi vähitellen

myös koulujen väliset kisat, jotka olivat joulujuh-
lien jälkeen talven suurin tapahtuma koulussa. Tätä
edelsi aina oman koulun piirissä pidetyt harjoitus-
kilpailut.

Yleisiä hiihtokilpailuja alettiin pitää 1920-luvun
alussa. Niitä järjestivät Kaskiston Ponnistus j'a So-
merniemen Maamiesseura. Matka oli 10 kilometriä

tasamaata ja alle 8-vuotiaille 5 km. Naisten matka
oli 5 km ja tyttöjen 3 km. Maamiesseuran ja Ponnls-
tuksen välinen ns. Pokaalihiihto oli eräs talven

huipputapahtumista. Sen järjestivät vuorovuosina
Ponnistus ja Maamiesseura. Viiden parhaan tulos
kummastakin seurasta otettiin huomioon tuloksia

laskettaessa, osanottajien määrän ollessa rajaton.
Pokaalin sai omakseen se seura, joka voitti kilpailut
kolme kertaa peräkkäin, tai saavutti ensimmäiseksi
viisi voittoa. Lähtöjärjestys arvottiin paikanpäällä
nostamalla numerolappu jonkun tolmitsijan karva-
lakista. Lähtö tapahtui minuutin väliajoin, kaksi
kilpailijaa kerrallaan, yksi kummastakin seurasta.

Viimeisessä Pokaalihiihdossa, joka suoritettiin
vuonna 1926 Oinasjärven jäällä, oli mukana yhteen-
sä 50 hiihtäjää. Tämä tapahtuma oli todellinen juh-
lapäivä. Jo aamulla kokoontuivat kummankin seu-
ran hiihtäjät kokoontumispaikkoihin kunnostamaan
hiihtovältneensä mahdollisimman hyvään kuntoon
ja tällöin mm. voitelu oli hyvin tärkeä tehtävä. Oi-
nasjärven ja Jakkulan kylien saunoja höyrysi, jotta
hiihtäjät pääsivät kilpailun jälkeen saunaan. Tuo-
nuir;t'n laskettua tulokset ja hiihtäjien palattua sau-
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kyvät selvästi suvun rukkiperinteen tuntomerkit.
Näistä syistä on ollut tarpeen lyhyesti esitellä

myös Matti Jaakonpolkaa, vaikkei hän varsinaisesti
kuulukaan Kempen rukkivarvareihtn. Hänen jäl-
keensä lakkasivat suvun Ypäjän haarassa sorvit su-
risemasta.

6. Tämän rukin teki Matti Kempe miniälleen Olga Nurmi-
selle Ypäjällä vuoden 1890 vaiheilla. Nykyinen omistaja II-
mari Nurminen Ypäjän Levän Köllinkylästä. Malli ei juuri
eroa edellä kuvattujen rukkien mallista: vrt. esim. jalko-
jen ja pyörän säärten muotoilua. Myös mustat maaliren-
kaat ovat samat kuin esim. Suomisen ja Kivenkorvan ru-
kissa, vaikka ne eivät näy kuvassa. Penkistä puuttuvat ko-
risteviirut, pyörässä vain yksi kaksoisviiru.
Matti Kempe oli Kustaa Kempen vanhempi veli. Viittaisi-
ko tämä veljesten rukkimallien samankaltaisuus siihen,
että heidän isänsä Jaakko Heikinpoika oli jo rukkivarvari,
joka jätti oman rukkimallinsa perinnöksi molemmille po-
jilleen?
Valok. Reino Luitparo.

Myös Matti Jaakonpoika oli sorvari. Tästä todis-
taa vieläkin ypäjänmurteinen arvoitus:

- Tiäks sää slittä arvauksesta, mitä Läänin pap-
pa sai varvauksesta?

?

- Valliin sai rahhaa |a valliin miälipahhaa.
Matti Kempe ei ollut rukkisorvari. Suvussa säily-

neen perimätiedon mukaan hän teki elälssään vain
kolme rukkia, nimittäin toisen poikansa Joosepin
vaimolle Vilhelmlina KlvistBlle, tyttärelleen Hele-
nalle ja nuorimman poikansa Sakarin vaimolle Olga
Nurmiselle (kuva 6). Neljännen pojan Matti Matin-
poika Vastamäen vaimo Amanda Kallentytär taas
sai Kustaa Kempen tekemän rukin kuten edellä ker-
rottiin. Tämä on samalla ainoa näkemäni rukki, ]'o-
ka on voitu osoittaa Kustaa Kempen tekemäksi ja
joka on vahvistanut kasitystäni, että Kalle Kempen
rukit olivat tarkkoja kopioita Isä-Kustaan rukeista.

Myös Matti Jaakonpojan tekemässä rukissa nä-

IV

Maakunta-arkistonholtaja, maisteri Y. S. Koskl-
mies on selvitellyt kolmessa Lounais-Hämeen Kotl-
seutu- ja Museoyhdistyksen vuosikirjassa Avlkln la-
sinpuhaltajasukujen vaiheita. Näihin sukuihin kuu-
lui myös Kempen suku, jota esitellään vuoden 1969
vuosikirjassa. Lainaan Koskimiehen tutkimuksesta
tähän vain joltakin pääkohtia, koska jokainen, jota
asia kiinnostaa, voi tutustua vuoslklrja-artikkeliln
yksityiskohtaisemmin esim. Someron kunnan ktr-
jastossa.

SomeroUa toimi Avikin laslruukkl vuodesta 1748
vuoteen 1833, jolloin se paloi. Avlkln ensimmäiset
lasinpuhaltajat olivat yleensä saksalaisia. Kempen
suku oli kuitenkin todennäköisesti suomalainen. Jo
toisessa polvessa se muuttui sorvarisuvuksi.

Ensimmäisenä mainitaan Salomon Juhonpolka
Kempe. Hän syntyi 1723 ja kuoli 1781, jolloin hukkui
»Sillanpään ja Karilan väliseen virtaan». Hän toimi
ensin »lasinvetäjänäu, sittemmin lasinpuhaltajana
Avikfai tehtaalla. Hänelle syntyi seitsemän lasta,
joista ilmeisesti vain kaksi eli aikuisikään, nlmlt-
tain Kalle Fredrik ja Salomon.

Kalle Fredrik Kempe syntyi Somerolla 1758 ja
kuoli siellä 1835 keuhkotautiin. Hän oli sorvari, asui
Avlkin tehtaalla, sittemmin Pyolin Oiklassa. Hänel-
la oli viisi lasta, joista tässä mainittakoon vain tytär
Maria Kristiina ja poika Fredrik (1783-1835), joka
myös oli sorvarl ja kuoli keuhkotautiin kuten isän-
säkin.

Salomon Juhonpoika Kempen toinen aikuiseksi
asti elänyt lapsi Salomon syntyi 1767 Somerolla ja
kuoli siellä näivetystautlin 1827. Hän toimi sorvari-
na Avikln tehtaalla ja asui lopuksi torpparina Sil-
lanpäässä. Poika-Salomon palveli 1780-luvulla re-
servlsotamiehenä ja otti osaa vv: n 1788-89 sotaan,
missä joutui venäläisten vangiksi, mutta pääsi rau-
hän tultua palaamaan kotiin.

Salomon Salomonlnpoika ehti olla kaksi kertaa
naimisissa. Ensimmäisen vaimon kuoltua 1814 Salo-
mon nai jo seuraavana vuonna Valborg Matlntyttä-
ren (1769-1842). Tämäkin oli leski ja hänellä oli en-
simmälsestä avioliitostaan poika Jaakko Heikinpot-
ka (1797-1867). Jaakko käytti isäpuolensa sukunl-
meä Kempe ja meni naimisiin edellä mainitun Kalle
Fredrik Kempen tyttären Maria Kristiinan kanssa
1820. Maria avioitui siis setänsä poikapuolen kans-
sa.

Marian mies Jaakko Helkinpoika oli ensin renki,
sittemmin sorvari ja torppari Sillanpäässä. Hänestä
tuli 1821 Matti Kempen ja 1832 tämän kertomuksem-
me päähenkilön Kustaa Kempen Isä.
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ten ne eivät tolvoaksenl häiritse lukijan miellyttä-
vää, rauhanomaista joulutunnelmaa.

Aloitetaan syksyn plmeimmästä kaudesta 1942.

n. 10. 42

IIei hei. helsinkiläinen

Monet kiitokset kirjeestä. Se toi m akanaan vä-
liihdyksiii sota-ajan IIelsingistä pimennettyine
kaluilleen ja täpötäysine raitiovaunuineen.
Osaatte tosiaan viisaasti jatkaa niukkoja kau-
punkilaismuonianne hengenravinnolla. Var-
niitän kestää nälän helpommin, kun on jotakin
mielenkiintoista hommaa eikä vain istu koto-

naan kuuntelemassa suollensa kurinaa. Tiedän

tiiman niiden kokemusten perusteelta, joita sain
Hesassa viimekeväisen lomani sikana. Olin sinä

päivänä syönyt neljä ateriaa eri ravintoloissa ja
niilkäni tuntui vain kiihtyvän. Olin oikein kiitolli-
npn, kun sitten illalla "sorruin" teatteriin ja sain
muutakin ajattelemista kuin mauruavan maha-
III.

Saamme postimme illalla siinä 21:n tienoissa.
Kupesin heti sysäämään tätä vastausta. Kaverit
täällä korsussa ovat yksi toisensa jälkeen kuu-
kahtaneet pelilleen. Kumma kyllä, ei kukaan sa-
tu kuorsaamaan. Eikä kuulu täältä sisäpuolelta
luultakaan ääniä. Yhtä suuri kumma. Petro-

liiaksi vain katossa hiljaa sihisee. Sekin on taval-
lista kiltimmällä tuulella. Yleensä se on sangen
huikentelevainen: vuoroin leiskahtaa ilmiliek-

kiin ja savuttaa saastaisesti, vuoroin kytee niin
heikosti, ettei tahdo nähdä mitään. Niin että

melkein yhden miehen aika menee sen vokotta-

misessa, pumppaamisessa Ja ruuvaamisessa.
Ulkona on pimeä etulinjan yö, jota ei paksun

pilviverhon takana hiippaileva kuunpuolikas
paljoa pysty valaisemaan. Sieltäkään ei kuulu
paljon mitään tällä kertaa. Vain silloin tällöin
rikkoo hiljaisuuden konekivääri- tai pikakivääri-
sarja tai yksinäinen kiväärinlaukaus merkkinä
siitä, että rannassa valvotaan. Jos menisin ulos,
kohtaisin maalauksellisen näyn. Tämän tästä
kohoaa kummaltakin rannalta korkeuteen hui-
kaisevan kirkas valoraketti, joka pian kulminaa-
tiopisteensä jälkeen sammuu. Sitä ennen se on

ehtinyt kuitenkin valaista maiseman ja ampuja
on päässyt varmuuteen siitä, ettei joella ole mi-
tään ylimääräistä liikennettä. Silloin tällöin saa
naapuri suuruudenhulluuden puuskia, joiden
vallassa se työntää venhoja vesille kuvitellen
voivansa nousta yön pimeyden turvin meidän
puolelle tekemään koiruuksiaan. Tykistömme ja
jv-aseemme antavat sille kuitenkin aina niin

äkäisen lähdön, että naapuri nuolee haavojaan
taas monta päivää. Tämän varalta pitää poi-
kiemme kuitenkin olla äärimmäisen valppaita.
Valoraketit ovat heille aivan muuta kuin ilotuli-
tusvälineitä.

Mutta nyt on aika mennä nukkumaan. Petro-
maksikin rupeaa muistuttamaan olemassaolos-
taan.

Arvelen, että tämäntapaiset puoli-idylliset ku-
vaukset olivat asemasodan aikana yleisiä, koska
haluttiin rauhoittaa kotlrlntamaa. Maininta naapu-
rtn "suuruudenhulluuden puuskista" lienee ollut
etulinjan miesten hirteishuumorla, jonka tarkoituk-
sena tässä oli rohkaista paitsi kirjeen vastaanotta-
jaa myös kirjoittajaa itseään. Ilmaisu ei kuitenkaan
silloisessa tilanteessa ollut niin liioitteleva miltä se

nykyään saattaa tuntua.
Aunuksen kannas oli tuolloin Neuvostoliitolle mel-

ko toisarvoinen rlntamanosa. Ainakin Ohtalln loh-
kolia näytti siltä, että vastassamme oli ajoittain
vain minlmlmiehitys. Se todettiin mm. 1943 helml-
kuun 14. päivän tledusteluretkellä, johon osallistuin
tykistön tulen johtajana toisen somerolalsen Eino
Tammisen kanssa. Rajunpuolelsen tyklstovalmlste-
lun jälkeen, jota säestivät kalkki jalkaväen raskaat
aseet, kävelimme yöllä 500 metriä leveän joen Jään
yli saamatta vastaamme ainoatakaan laukausta.
Vastarannalla tutkivat JR 23: n (Sorrin pataljoo-
nan) partiot maastoa melko pitkään sekä vasem-
malle että oikealle, mutta yhtään neuvostosotllasta
ei tavattu "kotoa".

Oli siis vielä toistaiseksi sellainen tilanne, että
olimme vihollisen kanssa jokseenkin tasaväklslä,
mitä tuli joukkojen määrään ja aseistukseen. Nlln-
pä pystyimme yleensä menestykselliseen torjun-

Yhdessä rintamakirjeessäni kerron Someron ko-
tiseutulähetystyön käynnistä kesäkuun alkupäi-
vinä 1*»4:1, jolloin somerolaiset sotilaat saivat
tuomisina kukin kimpaleen läskiä ja pussillisen
räiskälejauhoja. Kuva Aleksanteri Syväriläisen
luostarin pihalta. Edessä lähetystyön jäsenet,
vas. Kustaa IIossi, Einari Lauranto, Jalmari

Raulo ja Oskari Knaapi. Sotilaspukuisista etum-
maisina vas. Jalmari Vainio, Aarne Kankare,
Valdemar Lehti, Aarne Touri (IIossista oikeal-

le), Urpo Luoto, Lenni Tuominen, Veikko Halme,
kirjoituksessa mainittu Eino Tamminen (Rau-
losta oikealle), Reino Mäkipää, Arvo Pohjankylä
(Knaapista oikealle), Vilho Ojala, Kalle Salmi-
nen ja Olavi Talsola (ent. Virtanen). Kirjoittaja
äärimmäisenä oikealla.
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taan, kun naapuri puolestaan venelneen yritti tulla
sieppaamaan vankia tai tekemään muuta "koiruut-
ta". Joskus vihollinen pääsi sentään yllättämään
meidät. Nämä epäonniset tapaukset, kun joku mel-
käläinen joutui vangiksi tai kaatui, olivat niitä asiol-
ta, joista ei kotirintamalle yleensä kirjoitettu, ellei
kyseessä ollut oman kylän poika tai muuten lähei-
nen henkilö.

Seuraavissa kirjeissä on siirrytty kesään 1943.

8. 6. 43

Terve

Kiitokset kirjeestäsi. Posti tuli eilen illalla niin
mvöhään, ettei ollut enää aikaa ruveta vastaa-

maan, vaikka mieleni kovin tekikin. Olin neiistä-

nyt maastossa koko päivän kuumassa helteessä,
sotannut vaatteeni tulvan jäljeltä savisissa tais-
teluhaudoissa, tirkistellyt turhaan haarakauko-
putken linssien läpi nähdäkseni perivihollista,
joka tuntui nukkuvan pesäkkeissään auringon
uuvuttamana, maalannut naamani ja käteni
mustiksi pikiöljyllä saadakseni olla sääskiltä
rauhassa, pistäytynyt välillä komentajan puhut-
lelussa ja taas jatkanut ravaamista. Olin siis
kirjeesi saapuessa melkein kuin tattis poika, ky-
kenemätön sellaisiin jättiläismäisiin hengen
ponnistuksiin, joita kirjeen synnyttäminen vaa~
tii. Mieli oli altis, mutta liha heikko.

Tuli tässä puolen tunnin keskeytys. Lähetti-
korpraali löi korsun uunin katajia täyteen ja pel-
Un kiinni ja hetken päästä oli korsu aivan pimeä
katajansavusta. Tämä oli täysin harkittu toi-
menpide, tarkoituksena sääskien karkottaminen
avoimien ikkunoiden kautta ulos.

Sääskisesonki alkaa näet kohta olla vilkkaim-

millään tässä soiden maassa. Itikoista alkaa

pian olla suurempi vaiva kuin ryssästä. Ellei
korsua ole illalla savustettu, huomaat kyllä nii-
den läsnäolon nukkumaan mennessäsi, olkoon,

että vain yksikin sääski on päässyt livahtamaan
sisään. Pian se alkaa kaarrella kuin vihollishä-
vittäjä pääsi päällä inisten verenjanoisesti ja
heitellen julmia, pilkallisia silmäyksiä uhriinsa.
Kidutettuaan onnetonta mielestään tarpeeksi se
suorittaa lopulta syöksyn hänen kimppuunsa tul-
lakseen häädetyksi pois suotuisassa tapaukses-
sa. Sama kaartelu alkaa uudelleen, taas kouk-

kaus ja niin edespäin, kunnes uhrin moraali lo-
puita murtuu ja hän vaipuu uneen loppuun rää-
kättynä. Seuraavan kerran hän saattaa herätä
siihen, kun oitkä piikki kiskaistaan irti hänen

ruumiistaan ja hän ehtii vain todeta, kuinka hä-
nen vainoojansa poistuu raskain siiveniskuin, ta-
kapuoli riippuen pullollaan hänen parasta sy-
dänvertaan ja takajalat harittaen levällään. Ja
joskus näitä petoja saattaa olla ympärillä kym-
meniä. satoja, miljoonia...

Kaikenkarvaisilla oravaa pienemmillä kän-
maisilla muuten on hitonmoinen hinku kerään-

tvä tänne meidän korsuun. Koko kevään on tääl-

la pitänyt asuntoa tuhatlukuinen armeija koiran
kokoisia muurahaisia. Lisäksi pitävät täällä pe-
lejänsä tuuman pituiset kovakuoriaiset, jotka

arvokkaasti kävelevät pitkin seiniä ja lattiaa.
Lutikoita ei tällä kertaa ole, koska korsu viikko

sitten rikitettiin.

Lopetan tämän hyönteisopillisen kertomuksen

Kirje kuvastaa tyypillisesti asemasodan aikaista
tilannetta. Kun mitään kertomisen arvoista ei ta-

pahtunut, piti tehdä vaikka hyttysestä asiaa saa-
dakseen kirjeeseen sen verran pituutta, ettei vas-
taanottaja kovin pettynyt odotuksissaan. Jos joskus
poikkeuksellisesti oli kiirettä, niin oli sitten taas ai-
kaakln vaikka pakinantyypplstln yritelmiln, joiden
aiheilla ei tarvinnut olla paljonkaan tekemistä var-
sinaisten sotatapahtumien kanssa.

Seuraava kirje on lähetetty kuukautta myohem-
mm.

7. 7. 43

Hyvä ystävä it-

Olen lähettänyt Sinulle pari preiviä sinne
maalle, mutta provmssin posti on kai muninut,
kun ei ole kuulunut vastakaikua. Alan pian hurs-
kaasti toivoa, että Sinulla olisi lomia mahdolli-
simman harvoin, jos postinkulku niiden takia ai-
na joutuu mattiin. Ylen on ihminen itsekäs.

Lomista puheen ollen - manunkaan "kesälo-
mani" täällä takana ei tullut pitkäaikaiseksi.
Tämän kuun 10. pnä joudun taas eteen. Sodan
rautaiset lait, näetsen. Ehdin sentään jo joitakin
kertoja käydä uimassa. Ja kerran elokuvissa.

Tässä lähellä on näet suuri rakennus, jonka
yhteydessä on mm. elokuvasali. Minun käydes-
säni kiersi siellä "Unelma karja maj alla", suo-
malainen laitos. (Ruotsalaisen olen nähnyt ai-
kaisemmin. ) Tyypillinen rintamaesitys. Lipun
olin "onnistunut" saamaan toiselta tuoliriviltä.
Elokuva on tarkoitettu herkän romanttiseksi ja
tunte eiliseksi. Äänilaitteet panivat parastaan.
Sirkka Salosen hellä kuiskaus kuului tiikerin sä-
hinalta. Ja Kille Oksasen rakastuneet, miehek-

käät sanat raivostuneen sonnin mylvähdyksiltä.

Kesäisen kaunista, lyyrillistä musiikkia on elo-

kuvassa myös kuten tietänet. Se toi mieleen sirk-
kelisahan ja sepelikoneen yhteistoiminnan.

Osa yleisöstä seurasi esitystä kuitenkin her-
paantumattoman mielenkiinnon vallassa. Oltiin
kohtauksessa, jossa pieni herttainen karitsa tyh-
myydessään menee aivan kuohuvan kosken par-
taalle ollen putoamaisillaan. Sirkka, jolla on uh-
rautuva, naisellinen sydän, lähtee henkensä kau-
palla laskeutumaan jyrkkää rantakalliota pelas-
taakseen karitsan. Takanani istuva sotamies

elää joka hermollaan jännittävän tilanteen mu-
kana ja ajattelee koko alan ääneensä: "Anna
sää likka sen s-nan lampaan olla siellä vaan.

Mä p - le lähre sinne kalliolle, tipahrat vielä.
Nyt se p - le putos. Voi jumalauta. » Jne. Mi-
nua ei voitane syyttää eläytymiskyvyn puuttees-
ta tai kylmyydestä taidetta kohtaan, ellen aivan
täysin päässyt käsiksi romanttiseen tunnel-
maan. Nautin tilaisuudesta kuitenkin juuri sen
tunnelman takia, joka oli erkoislaatuinen, jos-
kaan ei romanttinen, kuten oli tarkoitus. Mitä-
hän elokuvan tekijä olisi sanonut esityksestä.

Tiiman kuten edellistenkään kirjeiden puhut-
telii pi ole alkuperäinen.
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5. Rukki, jonka Kustaa Kempe teki Amanda Vastamäelle
Ypäjän Levän kylään 1890-luvun alussa. Nykyinen omista-
ja Lyyli Kivenkorva (o.s. Vastamäki) Ypäjän Levän Kä-
pälinkulmalta. Pyörä on yhdestä puusta. Pyörässä ja pen-
kin reunoissa näkyvät Kustaa ja Kalle Kempen rukeille
ominaiset koristeviirut. Armissa on kräkin asemesta kaksi

metallipiikkiä, jotka toimivat lankoja kerratessa rukinrul-
lien akseleina.

Valok. kirjoittaja.

Vähintään yhtä ahkera kuin metsästäjänä Kempe
oli mybs kalastajana. Hän kutoi Itse pellavalangas-
ta rysiä ja rapumertoja. Näiden laskemisessa ja
myös kutomisessa Kempellä oli etenkin vanhoilla
päivillä apunaan tyttärensä Elsa.

Kustaan pyydyksiin tarttui etupäässä haukia, lah-
noja ja mateita. Arvid Haggren tiesi, että kuha oli
vielä Kempen aikana Paimlonjoessa tuntematon,
koska sitä istutettiin Painionjärveen vasta 1930-Iu-
vulla. Rapuja saatiin runsaasti. Tämän vuosisadan
alussa maksoi rapukopalllnen 75 penniä. Haggren
muisti, että Kempen pyydykseen tuli kerran anke-
rias, joka oli Somerolla niin outo elävä, että sitä
luultiin käärmeeksi.

II

Kustaa ja Maria Kempellä oli Ikajärjestyksessä
seuraavat lapset: Juha Kustaa (s. 1860), Kalle Au-
kusti (11. 8. 1868), Ville (1872), Elsa Kustaava (1874)
sekä kaksoset Henrik ja Emma (1878), joista Henrik
kuoli neljä kuukautta täytettyään.

Ainoa pojista, joka ei mitenkään jatkanut isänsä
ammattia eikä harrastuksia, oli Ville. Hänestä tuli

maanviljelijä, joka sisukkaasti loi ojia ja kuokki.
Hän muutti Tammelaan Talpian kylään viljele-
maan Nygärdin tilaa.

Juhosta tuli rakennusmles, puuseppä ja maalari,
mutta hän ei tehnyt rukkeja. Hän asettui asumaan
Pyblin kylään Mäkllän mäkitupaan. Isänsä tapaan
hänkin oli innokas metsästäjä.

Vain Kalle jatkoi rukklvarvarlna. Työskennel-
tyään aluksi Isänsä verstaassa hän avioitui 1901 It-
seään yhdeksän vuotta vanhemman Justllna Kal-
lentytär Herlinln kanssa ja siirtyi asumaan Pyöllln
Juhdan mäkltupaan. Täällä Kalle jatkoi rukintekoa
Ja muuta sorvarin ammattiin kuuluvaa, mutta kävi
toisinaan myös rakennustöissä. Vuonna 1923 hän
muutti Karhunkorven Karhulaan. Täällä hän el tiet-
tävästi enää jatkanut sorvarintBitä. Täällä hän
myös kuoli jo 10. 7. 1924.

Kalle Kempe valmisti rukkinsa elämänsä loppuun
saakka yksityiskohtia myöten sen mallin makaan,
minkä oli isänsä verstaassa oppinut. Jos näet verra-
taan keskenään isän ja pojan tekemiä rukkeja,
esim. sitä, jonka Kustaa Kempe teki veljensä Matin
miniälle Amanda Vastamäelle Ypäjän Levän ky-
lään 1890-luvun alussa, siihen, jonka Kalle Kempe
sorvasi Flina Kempelle Lahdenkylään vuoden 1920
vaiheilla, ei niissä voida havaita juuri mitään eroja.
Onkin mahdotonta tunnistaa, mitkä Kempen rukels-
ta ovat Kustaan, mitkä Kallen tekemiä, ellei niihin
liity luotettavaa muistitietoa, kuten kahteen edellä
mainittuun (kuva 5).

Se, mitä edellä kerrottiin Kustaa Kempen rukeis-
ta, pätee siis myös Kalle Kempen rukkelhln.

Ne ehkä muutamat kymmenet Kalle Aukustl
Kempen tekemät rukit, jotka vielä ovat jäljellä,
ovatkin miltei ainolta muistoja, jotka niiden tekljäs-
ta vielä jotakin kertovat. On hämmästyttävää, että
Kallesta on ollut vaikeampi saada kokoon muistttle-
toa kuin hänen Isästään Kustaasta, vaikka Kalle eli
15 vuotta isänsä jälkeen. Kalle lienee ollut hiljainen
ahertaja, jolla ei ollut ulospäin näkyviä harrastuk-
siä kuten Kustaa Kempellä oli metsästys ja kalas-
tus. Kustaa on ollut seuralllsempl ja muutenkin vä-
rikkaampi persoona, Joten hänestä on riittänyt
enemmän puhumista ja muistelemista.

III

Somerollakin rakentajana tunnettu Pentti Vasta-
mäki kiinnitti huomioni isoisänsä isään Matti Jaa-

konpoika Kempeen ja hankki käyttööni hänestä
mm. seuraavat tiedot.

Matti Jaakonpoika oli Kustaa Kempen vanhempi
veli. Hän syntyi Someron Sillanpään kylässä 13. l.
1821, mutta muutti 1845 Ypäjälle Levän Kolliin. Hän
ehti olla naimisissa kahden ypäjäläisen tytön
kanssa ja sai kaikkiaan seitsemän lasta. Enslmmäi-
sen vaimon nimi oli Ester Matintytär, jonka luokse
Bladln torppaan Matti tuli kotivävyksl. Tästä kai
juontui myöhemmin lempinimi »Läänin pappa».
Hän kuoli Ypäjällä 19. S. 1897.
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tilattiin moneen pitäjään. Tilauksia välittivät mm.
savlastioiden kauppiaat ja Slimarln Kaapon nimellä
tunnettu puhemies, joka nalmakauppoja välittäes-
sään joutui paljon liikkumaan. Lisäksi asiakkaat
kävivät itse tekemässä tilauksia Kustaan verstaal-
Ia.

Rukkityö oli Kustaa Kempen pääammattl. Hän
teki sitä kesät talvet elämänsä loppuun saakka.
Mutta hänen sarvissaan valmistui multakin tuottel-
ta. Kustaa teki mm. kärrynkappoja sekä keinutuo-
Un- ja tuoltnjalkoja. Jalmari Maaniltty muisteli, et-
ta hänen kotoaan vietiin Kempelle Iso koivunmöh-
käle, josta piti tehdä rukinrullat ja kangaspulhin
pikkurullat.

Kustaa Kempella oli suurehko perhe: vaimon Ma-
ria Nlilontyttären (s. 1834) lisäksi hänellä oli kolme
potkaa ja kaksi tytärtä. Koska pieni tonttimaa tuvan
ympärillä el pystynyt antamaan paljonkaan llsätu-
loja, hän yritti hankkia niitä metsästä ja vedestä.
Lähiympäristössään Kustaa lienee antanutkin
enemmän puheenaihetta metsästäjänä ja kalasta-
Jana kuin rukklvarvarina.

Kustaa Kempen tunnetuin saavutus metsästäjänä
oli se, että hän helmikuussa 1884 sai tapetuksi myr-
kyllä suden (Someron historia II s. 372). Lähelle
asuatoaan hän oli rakentanut kopin, mistä hän am-
pui haaskalle saapuvia kettuja. Kun haaska oli ase-
tettu palkoilleen, miehen piti poistua kantokoppa se-
Iässä, muuten kettu el muka tullut syömään. Kempe
pyydysti myös raudoilla Ja myrkyillä. Parhaina tal-
vina hän sai toistakymmentä kettua, joiden nahat
hän myi laukkukauppiaille.

Kempe oli hyvä ampumaan. Nikolai Jokinen Ka-
rtlästä oli jo pikkupoikana Innostunut metsästyk-
seen ja ystävystyi tämän vuoksi Kustaan kanssa.
Kempe opetti häntä ampumaan sorsia. Jokeen hel-
tetty kanto sai markkeerata sorsaa. Rannalle pan-
ttin seipäät ristiin ja pyssy niiden päälle. Kempe
opetti, että täytyy tähdätä alle, muuten menee yli.

Joulunpyhlnä Kempe ryypiskeli Mattilan Isännän
Vihtorin kanssa ja silloin puhuttiin aina metsästys-
juttuja. Jokisen Niku kävi niitä hanakasti kuuntele-
massa, vaikkei kotoa oUsl päästettykään, sUlä tle-
dettiin äijien päästelevän juttunsa sekaan joskus
vahvaakin tekstiä.

Kempen linnustusretkistä on harras kotlseutu-
mies Mikko Tapio (1884-1964) kertonut seuraavan
jutun (Somero-lehti 22. 12. 61):

»Kempe oli metson solttimella, mettäksen pelillä,
niin kuin Somerolla sanotaan. Hänen hyvä tuttavan-
sa BIygman oli samalla asialla. Toisistaan tietä.
matta he yrittivät samaa metsoa, mutta Kempe
paasi ennen ampumahollille ja sai metson putoa-
maan. Pudotessaan metso liiteli sinne päin missä
Blygman oli ja Blygman poimi sen ja pani reppuun-
sa ja lähti vallesmannllle, joka asui silloin Pusulan
kylän Saaren talossa. Ehtiessään sinne hän meni
suoraa päätä vallesmannin puheille ja tarjosi met-
saa mutisten itsekseen: Kempe kuin Kempe, sUlä
vallesmarmi oli myös Kempe. Mutta vallesmannl

4. »Rinkuliainen, rankuliainen, kolme jalal seisovainen.
Mikä se on?» arvuutteli Jalmari Pelander Lahden kylästä.
Kuvassa pienipyöräinen, kaksitolppainen rukki, jonka
Mikko Tapio Kirkonmäeltä on lahjoittanut Someron mu-
seoon (n:o 1187). Kempen varvareitten mustat maaliren-
kaat näkyvät tässäkin. Armiin kiinnittyy nelipiikkinen
kräki, johon kkehrätessä pantiin tutti rohtimia. - Onko-
hän tämä sama rukki, josta Mikko Tapion äiti maksoi vii-
me vuosisadalla Kustaa Kempelle 5 mk?
Valok. kirjoittaja.

ärjälsl, ulos täältä tai toimitan sinut linnaan ja
Blygman lähti. Vallesmanni riensi rouvansa luo ja
sanoi että Blygmannilla on metso, antoi rouvalle
kaksi markkaa ja kaski ostamaan metson. Rouva
meni ja sai pihalla näkyviinsä Blygmanln, osti met-
son ja maksoi sen kaksi markkaa ja molemmat oll-
vat tyytyväisiä. Mutta Blygman meni, osti kannun
viinaa ja lahti Kempen luo, tarjosi häneUe ryyppyjä
useampia. Kempe sanoi, että mistä sinä minulle nyt-
näin paljon tarjoat, niin Blygman vastasi, kun se on-
yhdessä tienattu niin yhdessä ryypätään, mutta ei
selittänyt asiaa sen paremmin.»

Mikko Tapion tuoretyylisessä kertomuksessa
mainittu nimlsmles B. A. J. Kempe (eli 1842-1905)
ei tiettävästi oUut sukua Kustaalle. Herrasväen
suussa hänen sukunimensä lienee ääntynyt »tsemp-
pe», kun taas rukkivarvarln nimi lausuttiin ja lau-
sutaan ntln kuin se kirjoitetaan tai sitten jotkut
käyttävät siltä muotoa »Kemppi».

Blygmanin nimeä en ole löytänyt klrkonkirjoista,
mutta vanhat paikkakuntalalset muistavat, että hän
oli uuspeili mies, tunnettu pikku kolttosten tekijänä
ja myBs innokkaana metsästäjäuä ja kalastajana.

Talvisin Kempe liikkui metsästysmatkoUlaan
kuusi tuumaa leveillä suksilla. Niiden kärjessä oli
reikä, joten niitä saattoi tarvittaessa vetää narusta
perässään.
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Troitsankonnun kylää Lotinanpellosta tulevan tien varressa. Oikealla pylvään takana kirjoituksessa mainittu talo Pirta
2, jossa tykistön tulenjohtue majaili lepovuorollaan.

Eräät tyyllkäsitykset ovat sotien Jälkeen muuttu-
neet. Niinpä vielä 30 vuotta sitten piti vahvimmat
volmasanat katkaista ajatusviivollla, niin kuin se
muka olisi muuttanut asiaa.

Lukija ehkä pani merkille, että kirjeessä puhut-
tim "suuresta rakennuksesta" mainitsematta täs-
mällisemmln sen nimeä. Tämä oli sotasensuurln
vaaUmaa peltekieltä. Tarkoitettiin Aleksanteri Sy-
vgrilalsen luostaria, jossa elokuvasalln- lisäksi oli
kenttäsairaala, pesula ja tykistön miehlttämä ta-
hystyspaikka. Luostarin läheisyydessä Lotlnanpel-
toon johtavan tien kahta puolta sijaitsi Troltsan-
konnan kylä kaksikerrokslslne karjalaisille »plt-
sitalolneen". Näistä yhdessä viettivät Yrjo-Koskl.
sen patterlstori 7. patterin tuleniohtue, tulenjohtajat
ja patterinpäälllkkö lepovuoroaan silloin harvoin,
kun sellainen saatiin. Tämä karjalalstalo, Pirta 2,
ehti runsaan kahden vuoden aikana tulla etulinjan
korsujen ohella kuin toiseksi kodiksemme. Tien toi-
sella puolen Pitkäjärven rannassa oli patteriston
sauna, mistä käsin tehtiin ne ulntlretketkin, joihin
kirjeessä viitattiin. Lähettyvlllä metsässä sijaitsi
myös 7. patterin huolto eli topinä.

Sekä Pirta 2:sta että 7. patterin töpinästä oli Un-
nuntletä kuutlsen kilometriä Syvärtn rantaan, etu-

linjaan. Kun kirjeessäni kerron joutuvan! lyhyen le-
povuoron jälkeen taas »eteen», tarkoitti se majol-
tuksenl siirtymistä jalkaväen komppanianpäälllkön
korsuua, mistä oli Syvärln rantaan 150 metriä. Suu-
rlmman osan Syvärln-ajastamme asuinkin eri
komppanIanpäälllkUlden toverina tehtävänäni tol-
mia ns. tuklpatterln päällikkönä. Luotettavina seu-
ralalsinanl näillä komennuksilla toimivat jo kerran
mainittu Eino Tamminen Someron Lahdenkylästä,
Esko Viljanen (Forssan Lehden Vlljaml) ja Jussi
Heinämäkl, molemmat Forssasta.

Edellä on ollut näytteitä vain yhden ihmisen koti-
rintamalle lähettämistä kirjeistä. Joku toinen klr.
joitti sieltä jostakin toisenlaisia kirjeitä. Lisäksi tu-
levät ne kirjeet, jolta kotlrintamalta lähetettiin rln-
tamalle tai rintamamiehet lähettivät toisilleen tai
kotirintamalalset toisllleen. Yhtelstä niille on,että ne
jollakin tavalla heijastavat sodan aikaisia olosuh.
teitä, tunnelmia ja asenteita. (Asenteita kuvastavia
sanoja olivat edellä mm. "ryssä" ja "perivlholll-
neh".) Tämän vuoksi Tampereen yliopisto, kun se
on ryhtynyt alussa mainittuun keruuseen, on klln-
.

nostanut kai k enlaatul s l sta sotien alkatsls-
ta kirjeistä ja toivoo saavansa niitä kokoon mahdol-
Ilsimman runsaasti.

^
*

^
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Rekolan Sakarin naimakauppa
Aulis Oja

Vuosina 1689 ja 1680 oli Somerolla yleisenä puhee-
naiheena Kimalan Rekolan Isännän veljen onneton
naimakauppa. Kukaan ei loukkaantune, vaikka sitä
vieläkin muistelisimme.

Turun kämnerlnolkeudessa, joka entisaikaan oli
eräänlainen raastuvanoikeuden ala-aste, Someron
Kimalan Rekolan setämies Sakari Tuomaanpolka
kertoi 20. 9. 1689, että hän oli edellisenä vuonna pyy-
tänyt hyvää ystäväänsä ja naapuriansa Someron
Pusulan talollista Matti Pertunpoikaa ja klrjuri
Gabriel Juhanpoikaa kosimaan hänelle vaimoksi jo-
takuta turkulaista leskeä. Pojat olivatkin varta vas-
ten ajelleet Turkuun ja hetken siellä ympärilleen
katseltuaan ja hiukan vanhoilta tuttaviltaan neuvo-
jakin kyseltyään Iskeneet silmänsä porvari Juha
Klemetlnpolka Kimalalsen leskeen Leena Yrjontyt.
täreen, joka jo kaksi kertaa aikaisemmin oli ollut
naimisissa. Heidän puhuttua asiansa Leenan kanssa
tämä oli antanut heille myBntävän vastauksen ja ot-
tanut heiltä klhloina vastaan Sakarin lähettämä* 3
karolilnla (16 silloisen markan arvoisia kultaraho-
ja), 11 kahdentoista äyrin kolikkoa ja kullatun ho-
peasormuksen. Palattuaan Somerolle pojat olivat
rientäneet Rekolaan kertomaan Sakarille iloisen
uutisen, jonka jälkeen Sakari kolme viikkoa ennen
joulua 1888 oli ajanut Turkuun tapaamaan morstan-
taan vieden hänelle tuliaisina l tukaatln (ulkomaan

kauppaan käytetyn hopearahan) ja 8 1/2 kuparitaa-
larln arvoisen hopealusikan. Näitten edellytysten
vallitessa oli lempi hetlpaikalla syttynyt, ja Sakari
oli melkein jäänyt asumaan Kiinalaisen lesken ta-
loon saatuaan leskeltä vielä varmemmaksi vakuu-
dekst vastalahjana paidan ja raidallisen kaulallinan.

Olipa suunnitteilla ollut Isännyys mennyt niin plt-
kalle, että Sakari oli saanut haltuunsa talon aittojen
avaimet ja käynyt Leenan hevosella myymässä tä-
man kauppahuoneen tavaroita monilla lählseudun
markkinoilla. Mutta sitten helluntain tienoilla 1689
oli tapahtunut täydellinen romahdus: Leena Onne-
ton oli Ilmoittanut hylkäävänsä Sakarin ja ottavan-
sa uudeksi avlomlehekseen jonkun toisen, jonka
kanssa hän jo Jumala paratkoon oli ollut jopa sala-
vuoteudessa-SakarI-parka yritti kaikkensa sällyt-
taakseen Leenan rakkauden, mutta kun el mikään
muu enää näyttänyt auttavan, hän nyt oli turvautu-
nut Turun tuomiokapituliin, joka oli 11. 9. 1689 slirtä-
nyt asian Turun kämnerinolkeuden tutkittavaksi.
Sakarin tarkoituksena ei suinkaan ollut kosto eikä

korvausvaatimusten esittäminen, vaan ainoastaan
saada todistetuksi, että hänkin oli sekaantunut Lee-
naan. Näin hän luuli saavansa tuomiokapitulilta
päätöksen, että Leenan oli pakko tulla hänen vai-
mokseen.

Asiaa nyt kämnerinoikeudessa tutkittaessa Saka-
rt kertoi kaiken sen, mitä edellä on selostettu. Todis-
tajlkseen hän oli kutsunut alussa mainitun Someron
Pusulan talollisen Matti Pertunpojan ja turkulaisen
ylioppilaan Yrjö Stahlbergin (malnehlkkaan Stähl-
berg-sukumme kantalsän). Pusulan mies todisti äs-
ken kerrotulla tavalla kihlanneensa Leenan Sakaril-
le, kun taas Stählberg mainitsi, että kun hän pian
kihlauksen jälkeen oli mennyt Kiinalaisen taloon
pyytääkseen Sakaria viemään Somerolle joitakin
kirjeitä, Sakari oli esiintynyt kuin isäntä ikään, kul-
jeskellut talon avaimet kädessään ja tarjonnut hä-
nelle viinaa ja leipää, samoin, että kun hän samana
ehtoona oli mennyt viemään kirjeitään Sakarille,
hän oli porttlkäytävässä olevasta kamarin akkunas-
ta nähnyt Sakarin ja Leenan makaavan vierekkäin
volpenkissä (kaapisängyssä). Leena puolestaan
myiinsi saaneensa Sakarilta joltakin mitättömiä
lahjoja, mutta kielsi jyrkästi koskaan maanneensa
Sakarin vieressä. Oikeuden puheenjohtajan kysyt-
tyä, miksei Leena huolinut Sakaria miehekseen, tä-
mä vastasi, että Sakari hänen mielestään oli »rikok-
siin taipuvainen sekä rampa ja vähäjärklnen».
Kalkki tämä merkittiin kämnerinoikeuden poytä-
kirjaan, josta jäljennös päätettiin lähettää tuomio-
kapitulllle.

Tuomiokapitulin pyynnöstä asiaa käsiteltiin käm-
nerinolkeudessa vielä kolme kertaa, 15. l», 17. 10 ja
6. 11. 1689. Ensimmäisellä kerralla kihlaus tuomit-
tiin lailliseksi, mutta todettiin, että päätös sen mah-
dollisesta purkamisesta oli tuomiokapitulin asia.
Toisella kerralla Sakari syytti Leenaa siltä, että tä-
mä oli kutsunut häntä »rikoksiin taipuvaiseksi sekä
rammaksi ja vähäjärkiseksi», Leena puolestaan Sa-
karia siitä, että tämä oli nlmitellyt häntä huoraksi,
siinä yhteydessä Sakari esitä oikeudelle Someron
kirkkoherran ja kappalaisen 14. 10. 1689 antaman to-
dlstuksen, jossa Ilmoitettiin, että koko Someron pl-
täjä tiesi Leenalta päässeen herjauksen perätto-
mäksi. Kolmannella kerralla kämnerlnolkeus tar-
kasti Sakarin ja Leenan väliset kululaskelmat ja to-
tesi Sakarin olevan Leenalle velkaa 9 kuparitaalarla
22 äyriä, jotka hänen oli maksettava kahden viikon
kuluessa. Sakari ilmoitti »levänsä tyytymätön pää-
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2. Nikolai Jokisen piinamä kaavakuva Kustaa Kempen
lankosorvista. A. Taipuva puinen tanko, joka oli toisesta
päästä kiinnitetty verstaan kattohirteen. B. Naru, joka oli
keskeltä kietalstu sorvattavan puun C:n ympäri ja oli ala-
päästä kiinni polklmessa D. F:n ja E:n väliä voitiin saa-
della sorvattavan puun pituuden mukaan, koska E oli liik-
kuva ja voitiin kiristää paikoilleen alapäästä killan avulla.
Kuvaan el saatu sopimaan vaakasuoraa purastankoa, jo-
hon puras l. laitta tuettiin sorvattaessa.
Kun poljin D painettim jalalla alas, sorvattava puu kiertyi
sorvaajaan päin ja laitta »puri». Kun tanko A nykäisi pol-
kimen ylös, kiertyl puu sorvaajasta poispäin eikä lastu
lähtenyt. Puu ei siis kiertänyt yhteen suuntaan kuten uu-
dem miss a sorveissa, vaan edestakaisin.
Tussipiirros: Anneli Syrjälä.

tun kyselyn jälkeen. Se löytyi Pusulan kylän Kauko
Suomiselta rouva Eine Frankbergln antaman vlh-

jeen perusteella (kuva 3).
Pyörän halkaisija on ulkoreunasta ulkoreunaan 54

cm, leveys 3,5 cm ja paksuus S cm. Reunaan on ko-
risteeksi sorvattu ohennus ja 3 kapeata kaksoisvii-
rua. Pyörä tukeutuu neljään tolppaan, joista kaksi
kiinnittyy penkkll, kaksi etujalkojen väliseen polk-
kipuuhun.

Penkin pituus on 44 cm, leveydet 13,7 cm ja 10,5
cm sekä paksuus 5 cm. Penkin reunassa päälllpuo-
lella kulkee yksi leveämpl ja kaksi kapeampaa ko-
risteuurretta. Päätykulmlssa on lovlkoristelua.

PyBrän s ä ä r e t on maalattu mustaksi. Rukin eri
osien sorvauskoristeet ovat tyypillisesti kempeläl-
set (vrt. muihin kuviin). Selvin Kempen rukkien
tuntomerkKl on jalkoihin, tolppiin, rullatellneeseen
ja armiin maalatut mustat renkaat, jotka Suomisen
rukissa näkyvät tavallista selvemmin.

PienlpyBräislä, kaksitolppaisia Kempen rukkeja
on löytynyt kahdeksan (kuva 4). Olen mitannut
myös niistä pyBrän ja penkin. Mitoissa voi olla noin
puolen sentin vaihtelulta. Pyörän halkaisija on noin
46 cm, leveys runsas 4 cm, paksuus vajaa 3 cm.
Penkki on lyhempi kuin isopybräisessä, noin 40 cm.

Leveämmästä päästä se on 13-14 cm, kapeammas-
ta 9-10 cm leveä. Paksuus on noin 5 cm. Mestarit
eivät ole olleet mitoissaan turhan tarkkoja.

Maalirenkaat, sorvauskorlsteet ja koristevilrut
ovat yleensä samat kuin IsopyBrälsessä rukissa,
vain viirujen luku voi vähän vaihdella. Penkin mo-
lemmissa päissä on myös lovlkorlstelu. PyBrän säB-
ret ovat mustat ja niitä on 12. Poikkeukseton el ole
tämäkään »mitta», sillä Ollilan Hakalasta Someron
museoon saadussa rukissa (n: o 936) on 11 säärtä.

Rukin valmistus kesti tavallisesti viikon. Mikko
Tapio muistelee, että hänen äitinsä plenipyörälnen
rukki oli viime vuosisadan puolella maksanut viisi
markkaa, joten tekijän päiväpalkka el ollut täyttä
markkaakaan. Tämän vuosisadan puolella hinta ko-
host niin, että isopyorälsestä rukista sai 10-12 mk,
pienipyöräisestä 8 mk.

Someron rukeilla oli hyvä maine. »Mutten rukit
viipersi ja kampersl, mut Kemper rukit meni ku
hyrrä», kuten Harttu Kauppi asian Ilmaisi. Rukkeja

1'. ^'

;i.Ainoa isopyöräinen nelitolppainen Kempen rukki löytyi
tätä kirjoitusta varten Pusulan kylän Kauko Suomiselta.
Kempen rukkien näkyvimmät tuntomerkit ovat mustat
maalirenkaat jaloissa, tolpissa, rullatelineessä ja armis-
sa. Myös pyörän sääret, jotka tästä rukista ovat irronneet
mutta tallella, ovat mustat. Muut osat ovat maalaamatto-
mia. Pyörää somista» kolina kaksoisviirua, penkin päässä
näkyy tallalla tehtyä lovikoristelua.
Kun talon entinen emäntä Maiju Suominen noin 24-vuotl-
aana - vuoden 1918 tienoilla - sai rukin, tämä oli jo vanha
ja niin rikkinäinen, että se piti viedä puuseppä Juho Kem-
pelle Pyoliin korjattavaksi. Näin muisteli Maijun tytär Ei-
ne Frankberg.
Valok. Otto Aukio.
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Kempen
rukkivarvant
Tapio Honla

Heinäkuussa 1974 pidettiin Someron Joensuussa
erään talon pihassa irtaimiston huutokauppaa. Oli
Ilmeisesti tullut tiedoksi, että tarjolla oli myös van-
haa tavaraa, koska paikalla väljyskell lähikaupua.
gelsta tulleita antllkkiesinelden kauppiaita. Nuo-
rehko pariskunta, joka kai oli huutokaupan pitäjän
tuttuja, oli tunnut tilaisuuteen vanhan rukin, jotta se
myytäisiin muun tavaran ohessa. Kun otin puheek-
sl, että rukki oli todennäköisesti somerolaisen ruk-

kisorvarin eli -varvarin Kempen käsialaa, paris-
kunta tuli toisiin mietteisiin ja otti sen pois myyn-
nlstä. Tämän vuoksi tulin ajatelleeksi, että ehkä
enemmänkin Kempen rukkeja säästyisi joutumasta
vleraspaikkalsten kelnottelljolden kynsiin ja säilyisi
omalla paikkakunnalla, jos tulisi kirjoitetuksi aslas-
ta vaikkapa Someron Jouluun. En tuolloin vielä tle-
tänyt, kuinka hankalastl tavoitettavia jo olivat tle-
dot Kempen rukkivarvarelsta ja heidän tuottels-
taan.

Kun Somerolla nykyään puhutaan Kempen rukki-
varvarelsta, tarkoitetaan useimmiten Kustaa Jaa-
konpolka Kempeä. Hän syntyi Someron Sillanpään
kylässä 18. 11. 1832 ja kuoli sieUä 5. 2. 1909. Kempen
verstas sijaitsi Härkätien varressa tien pohjoispuo-
lella Pyälin ja Sillanpään kylien rajalla, Avtkln kar-
tauosta n. l5W metriä Joensuuhun päin ja Purolan
talosta ja bussipysäkiltä n. 60 metriä Avikiln päin.
Siis kuitenkin Sillanpään puolella, sillä kylien raja
kulkee Purolan tontin halki (kuva I).

Kempen asuinrakennuksen ympärillä oli tonttia
vain sen verran, että siihen mahtui saunarakennus,
pieni perunapelto, kessumaa ja villi omenapuu.

Asuinrakennukseen kuului yhdistynyt tupa- ja
verstashuone sekä pieni kamari.

Tupaverstaan kalustosta on kertojien! mieleen
jäänyt kerrossänky, pöytä, penkki ja suuri kessuva-
tl, jonka sisällystä Isäntä hartaasti poltteli.

Verstaassa oli kaksi sorvia. Toisessa tehtiin rukin
pyörä ellfi u l u. Sitä veivattiin käsin kuin tahkoa ja
veivaajana oli tavallisesti Kustaan vaimo Maria
Nillontytär. Toinen sorvi oli isompi ns. tankosorvl,
jossa tehtiin rukin muut sorvattavat osat (kuva 2).
Penkin viimeistelyä ja p olklme n tekoa var-
ten oli hoyläpenkkl. (Penkki on rukin tärkeä osa, jo-
hon kiinnitettiin j a lat, tolpa t, rullatellne ja sil-
hen liittyvä ruuvi sekä a r m i.)

Kempe valmisti itse rukin metalllosat, kuten fiu-
lun akselin, joka päättyi velvlin, ja rul l a n ak-
selin, joka alkoi nukkaraudasta. Sepäntottä
varten oli uunin totossa ahjo pienine palkeilleen ja
lattialla tukin päällä vähäinen alasin. Etenkin nuk-
karanaan reikä oli senaikaisilla välineillä hankala
tehtävä, kun ei ollut porakonetta, vaan ainoastaan
käsin veivattava kaira, johon piti itse takoa terät.

Kustaa Kempen rukit olivat kahta päätyyppiä:
isopyoräislä nelitolppaislaja pienipyöräisiä
kaksitolppaisia. Pyörä tehtiin lepästä, joka
ei »vedellyt» ja oli kevyttä, muut osat koivusta.

Pyörää varten tarvituin leveltä leppälankkuja,
sillä se on useimmiten tehty yhdestä tai kahdesta
puusta. Jos fiulu tehtiin kahdesta puusta, liimattiin
lankut ennen sorvausta yhteen. Osapuilleen pyörls-
tetty leppälevy kiinnitettiin käsinvelvattavaan sor-
vlln. Ensin sorvattiin ulkoreuna ja siihen ura rul-
laan menevää n y S r l ä varten. Sarvissa nähtävästi
tehtiin pyörän sivuun koristeelllnen ohennus ja ko-
rlstevilrut. Tämän jälkeen voltlinkln jo sorvata pyij-
rän keskusta irti.

Olen nähnyt vain yhden Kempen tekemän Isofiu-
luisen rukin, senkin vasta Somero-Iehdessä julkais-

Lokakuisen pilvisään kuva
paikasta, missä sijaitsi Kustaa
Kempen verstas Sillanpään ky-
Iässä. Taustalla Purolan talon

rakennuksia. Pyälin kylä alkaa
koivurivistä. Verstaan paikkaa
osoittamassa Purolan isäntä Sa-

kari Jokinen (vas. ) ja Mauno
Alanne, yksi Kempen suvun va-
vyistä. TieonHärkätieja suunta
Someron Joensuuhun päin. Va-
lok. kirjoittaja.
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tökseen, joten tämän jälkeen jutun käsittely siirtyi
Turun raastuvanoikeuteen.

Raastuvanoikeus joutui käsittelemään tätä moni"
mutkaista juttua peräti kahdeksan kertaa eli 7. 4.,
16. 4., 2. 8., 5. 7., 7. 7., 14. 7., 19. 7., ja 2. 8. 1690. En-
simmäisellä kerralla Leenan piika todisti, että Sa-
karin väite hänen ja Leenan välisestä salavuoteu-
desta oli kaikkea perää vailla. Toisella kerralla, jol-
loin kaupunginpalvelijain oli väkisin tuotava Leena
raastupaan, ylioppilas Yrjö Stählberg todisti näh-
neensä kerran, että Sakari ja Leena makasivat sa-
massa volpenldssä, ja toisen kerran, että Leena tuli
kamarista tupaan paitasillaan ja tukka hajallaan
Sakari perässään, jolloin Sakari oli suoraan sanonut
todistajalle harjoittaneensa Leenan kanssa sala-
vuoteutta, tämän perusteella raastuvanoikeus antoi
tuomion, jonka mukaan l) kämnerinoikeuden pää-
tos Sakarin velasta Leenalle vahvistettiin, 2) Sakari
tuomittiin salavuoteudesta 40 hopeamarkan sak-

koon ja julkiseen kirkkorangaistukseen, 3) Leena
määrättiin tekemään puhdistusvala yhdessä viiden
luotettavan henkilön kanssa siitä, ettei hän ollut
harjoittanut salavuoteutta Sakarin kanssa, 4) Leena
tuomittiin luovuttamaan saamansa klhlat takaisin
Sakarille, koska tuomiokapituli oli jo ehtinyt myön-
tää Leenalle toisen avloliittoluvan, ja 5) Leena edel-
leen tuomittiin 9 hopeamarkan sakkoon haasteen
laiminlyömisestä ja viranomaisten vastustamises-
ta. Seuraavissa kuudessa raastuvanoikeuden istun-

nossa Leena mllloin milläkln verukkeella yritti lul-
kerrella pois 16. 4. 1690 annetusta tuomiosta, kunnes
asia 2. 8. 1890 lopulta päättyi siihen, että hauetkin
tuomittiin salavuoteudesta 3 hopeamarkan sakkoon
ja julkiseen klrkkorangaistukseen.

Ei Leenankaan siis häavlsti käynyt, mutta Sakari-
parka, joka itse oli todistuttanut Itsensä salavuoteu-
den harjoittajaksi, menetti tässä oikeudenkäynnis-
sä sekä rahansa että kunniansa.

Eletdinpä yhteistaloutta
Muistoja 30 vuoden takaa

Scdma Tcdikka

Neljä parivaljakkoa vetämässä oja-auraa yhteistalouden aikana Kaurakedossa.

Oli heinäkuun kuudestoista 1945, kun saavuimme
Someron Kauraketoon. Olimme lähteneet Töysästä,
missä olimme olleet evakkona alun toista vuotta ja
nyt oli oma palkka ostettuna: silloinen Kaurakedon
kartano. Tilakauppa oli siitä erikoinen, että ostajina
oli 20 Vuoksenrannasta kotoisin olevaa isäntää,
kaikki perheellisiä. Henkllovahvuudeksl tuli kaik-
klaan 124.

Kartano oli ns. slvukartano, josta varsinainen
päärakennus puuttui. Päärakennuksen vastineena
oli työnjohtajan asunto. Päämajaksi kutsuttu. Ll-
saksi oli muonamiesten mökkejä: Renkltupa, Ka-
sannl, Saunamiikki jne. Navetta oli Iso: 50 m pitkä
ja 18 m leveä. Navetan sliplrakennuksessa oli karja-
keittiö, maltohuone ja jäähdytyshuone ammelneen
Ja juurlkasvien sällytyspalkkolneen. Lisäksi oli
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metsän reunassa erillinen leivintupa.
Tullessamme palkalle oli entisen omistajan karja

vielä paikalla, samohi muonamlehet. Seitsemän
huonetta oli tyhjänä. Isännät ryhtyivät neuvonpl-
toon, samoin emännät. Pientä päänvalvaa tuotti,
missä laitettaisiin perheelle ruoka ja missä nukut-
talsiln. Onneksi oli lämmin kesä ja navetan vintissä
tilaa sekä sateen suojaa kaikille.

Aluksi oli seitsemän emännän keitettävä ruoka
perheelleen samanaikaisesti Medellä, jossa oli vain
kaksi keittoreikää. Aamulla emännät neuvottelivat

kenen ruoka vaati pisimmän keittoajan, niin sen
emännän keltokset ensin kiehumaan. Ruokallupoy-
dät oli sijoitettu ulkokatokslln ja pari pöytää oli pl-
halla kuusien alla, valkkelvät ne kunnon sateen suo-
jaa tarjonneetkaan.

Isännät olivat sopineet, että joka ruokakunnasta
piti osallistua peltotölhln kolme henkilöä. Tila oli ni-
mlttäln ostettu satolneen. Plnen ruokakunnan
emännän oli pidettävä kiirettä, jos mieli kaiken
muun touhun lisäksi ehtiä pellolle.

Leivinuuneja oli käytettävissä vain muutama, jo-
ten lelvlntupa oli ahkerassa käytössä. Vuoroja oli
soviteltava ja yotäkin käytettiin päivän jatkoksi,
kun pllrakoitakaan ei jätetty paistamatta. Kerran
syttyi leivintuvan katto palamaan, mutta onneksi
sattui olemaan ruokatunnin aika ja väki pihalla.
Tulipalon alku saatihi sammumaan eikä kattokaan
kerinnyt kokonaan palaa. Leivät sentään paistuivat
kypsiksi.

Lelvintupaa käytettiin myös nuorten tansslpaik-
kana. Yhdellä perheellä oli harmoonl ja porukalla
ostettiin »rammari». Tyttöjä ja poikia oli omasta ta-

kaa, joten pareja ei tarvinnut kauempaa haalia.
Kun vielä nukkumapaikkakin oli navetan vintillä,
niin el Ihme että kuusi paria solmi avioliiton. Kaikki
kaksikymmentä perhettä oli Vuoksenrannasta ja
viisitoista Korpilahden kylästä. Useat olivat sukua
keskenään ja uusien parien myötä sukulaisuus vain
lisääntyi.

Entinen isäntä vel osan muonamlehistään ja kar-
jastaan Palmloon, mutta kesti syksyyn, ennen kuin
kaikki asunnot vapautuivat. Kahden pienen huoneen
omistaminen oli melkein ylellistä, kun toiset perheet
saivat yhden huoneen ja yhteisen keittiön.

Polttopuita el ollut, mutta lähistön metsässä oli
hakkuujäljiltä havuja ja oksia, joilla saatiin leivin-
uunit lämmitetyksi. Isännät ryhtyivät halkoja hak-
kaarnaan, sillä varsinkin saunassa kului puita mel-
kolsestl. Pienenä valkeutena oli, mistä kaadetaan,
kun metsätkin olivat jakamatta ja kalkki oli ostettu
tasan jaettavaksi.

Käytössämme oli vain yksi sauna, tosin suuri,
mutta olihan kylpijöltäkin paljon. Saimailta oli kai-
kiliä lauantaina ja saunan lämmltysvuoro perhettä
kohden sattui joka kahdeskymmenes viikko. Saunan
lämmitys aloitettiin aamulla kello seitsemän. Hevo-
sella ja vesitynnyreillä ajettiin saunaan vesi. Etei-
sessä oli kaksi suurta pataa, joissa vesi kuumennet-
tiin. Saunassa oli tehokas uloslämpiävä uuni ja IBy-
lyä riitti kalkille. Ensin menivät kolmelta lltapäl-
väliä kylpemään vanhat ja lapset, sen jälkeen mle-
het ja viimeksi nuoret naiset. Emännät kylpivät slt-
ten kun töiltään ehtivät. Toisinaan oli saunassa niin
ahdasta, ettei seiväs olisi mahtunut kaatumaan ja
taisi siinä joskus miesväeltä vaihtua paidat ja hou-
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Rautelan koskea muistellessa

TUUHEALEHVÄISTEN OKSIEN ALTA
VIRTAA VESI HILJALLEEN KAPEAA JOEN UOMAA.

TULEN SINNE KESÄLLÄ
ISTAHDAN PUISELLE LAITURILLE.
PIENOINEN KOSKI SOLISEE VIERELLÄ
IKIKUUSET LUOVAT TUMMIA VARJOJA
IHASTUTTAVAAN SUVANTOON
KIVIEN VÄLISTÄ PULPAHTAA
KIRKAS LÄHDEVESI.
AURINKO PAISTAA PUIDEN LEHTIIN
YHTYEN KOSKEN VEDEN VÄLKKEESEEN.
HETKI ON UNOHTUMATON.

TULEN SINNE TALVELLA.
SUURET VANKAT PUUT KAARTUVAT
KOHTI MUSTAA VEDEN RAJAA.
PEHMEÄÄ VALKOISTA LUNTA
ON KOUKEROISILLA OKSILLA
LUMI PEITTÄÄ RANNAN KIVET JA
YMPÄRILLÄ ON HILJAISUUS.

KULUU VUOSIA.
TULEN KATSOMAAN OMAA MAISEMAANI
PUUT OVAT POISSA
MINUN OMA PUUNI ON KAATUNUT
KOSKI EI ENÄÄ SOLISE
KAIVETTU KANAVA VAIN KERTOO
TÄSSÄ OLI KERRAN KOSKEMATON LUONTO.

TUNTUU PAHALTA
MIKSI TULISIN ENÄÄ KATSOMAAN MAISEMAA
JOTA EI OLE OLEMASSA.

^^ /Ua^/^
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juttusille. He puhuivatkin yhtä ja toista, kunnes Ka-
ranen kysyi Mikolta, mitä pitäjällä nyt tykätään uu.

1 papista, siis pastori Seppälästä. Mikkopa vas-
tasilyhyeenia. s'""'aan: "vol>-v»i> olkeen paljon pa-
remmin vaan, kun sllttä entisestä. »Entisellä Mikko
tarkoitti juuri rovasti Karasta, jota hän ei ilmeises ti
nyt tuntenut.

Slsakon, Agatha Sainion oli mentävä pihalle, kun
ei voinut nauruaan MUitä. »Siitä minä'oikein tyk-

kään, että paremmin pitävät», sanoi rovasti Kara.
nen ja poistui kyoklstä nauraen hänkin.
^Tärnan jälkeen alkoivat Mikon ruumiin voimat

vähitellen heikentyä ja hänen maallinen vaelluk-'
sensa päättyi tämän vuosisadan toisen vuoslkym-
menen alkupuolella. Agatha Sainion kertoman mu-
kaan juotiin pappilassa Mikon hautajaispäivänä
kahvit ja rovasti Karanen puhui kauniitaYaTampT-
mia sanoja hänen muistolleen.

Piapoo
Torppari

Piapo on Somerolla piapoo, vahvasti aan kanssa
painotettuna. Nlmittely talkkunaksi tuo mieleen
jonkinmoisen epämääräisen liikkiBn, jolla elt ole ml-
tään tekemistä aidon piapon kanssa. Pleposta puhu.
mlnen on taas herraskaista lässyttelyä."

Somerolainen onkin ominut plapon omaksi kan.
san'>maiseltsi herkkur"uak8een, vaikkakin naapuri-
pitäjissä valmistustapa on aivan sama. VaUtetta.
vastl nykyisin saa hyvin harvoin kunnon piapojau.
1i.a'.!">8ka. silv"8au.nat ovat käyneet harvinaisiksi,

eikä ihmisillä ole aikaa niin suuntaiseen aherruk-
seen, mitä jauhojen valmistus vaatii.

Miten sitten syntyi hieno, arominen jauho? Yrite-
taämpä selittää: Paras kaura oli maaUainen musta

ja menettelihän musta fyyriskaurakin. Tle-
tenkln piti Jyvät myöskin kunnolla lailtella. Kesä-
ruokana piapoa kun pidettiin, valmistettiin jauhot
i-o varhain keväällä. Kerrallaan keitettiin nUnpa"!.'
jon^kuln saunan parvessa sai sopivasti kuivatuksi
usein kuitenkin tuli keitetyksi runsaasti ja kuivauk-
sessa olikin touhua, koska ne ne helposti happani.
vat.

Yleensä keittäminen tapahtui jonkin lähteen tai
kuljim luona, eihän karjakelttlöltä monessakaan
paikassa ollut. Keitokseen pantiin muutama koura
papuja (herneitä), joista näki ja puremalla tiesi
kaurojen kypsyysasteen. Kaurasta 'itsestään-onkin
vaikeampi havaita sopivaa kypsyystllaa ja kunnon
keltos ei saanut jäädä raa-aksi; eikä mennä puurok.'
si.

Toiset käytävät aromin lisänä myöskin ohraa.
papuia iaQlIraa el saanut lalttaa kuin aivan vähän,
myyten tuli PiaPosta »tymäkästä» ja se aiheutti yli;
määräistä pauketta. Keitokseen pantiin myös suo.
laa ja määrä oli 6 kourallista (n. 1400-1600'g) heh-
toon kauroja.

Keiton tuli tasaisesti kiehua ja sitä piti myBs häm-
mentää, muuten se paloi pohjaan. Keittäjallä ei oi.
lut yksinäistä etkä aika tullut pitkäksi, kun kulma.
kunnan kakarat tulivat suurin joukoin nyppimään
keitoksessa olevia papuja, joihin kaura antofmuka'-"
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van tuntuisen maun.

Kun keltos oli kypsä, kaurat ajettiin pärekoppaan
tai säkkiin ja vietiin kiireesti saunanparveen. ' Mär-
kään viljaan kun ottaa savu paremmin kiinni, jasa-
vustahan sitä aromia piapojauhoihln saadaankin.
Kui.Yat"kse5sa_tuu olla ahkera ja huolellinen, piti
riittävästi käydä liikuttamassa, ettei plapokset"oUsi
haältyneet (hapantuneet). Kuivuusaste'pitimyos-
kin osata arvioida oikein, kostea el kuoriudu ja liian
kuiva menee jauhoksi.

Plapojauhon tulee olla jauhettu eritttäin heinoksi,
)-a niinpä mylläritkin jättivät kevätkesästä myllyn^
kiyien (erotuksen tekemättä, sillä kuluneella kivellä
tuli hienompaa jauhoa.

Pitkäaikaista säilytystä ei plapojauho kestä, sillä
se karvastuu melko pian.

On makuasia tekeekö piaposta löysän tai sakean,
[aittaako ensin piimän tai jauhot. Paras piimä oii
tietenkin täysmaidosta tehty viili ja ruoka-astlana
tietenkin savlvati.

Pitkäjärven Saarelan Juho sanoikin osuvasti: »En-
nen oli piapo niin hyvvää, et sitä syätlin joka päivä,
vapust myähäseen syksyyn, kol kertaa pälväs, eikä
slin mittaan sokerii tarvittu kyytipojaks, se maitto
muutenkin. Sitä Reipas tarjota vlaraalkin ja viaras
otti piapokupin paljon miälemmin kun kylas klärtä-
nee"'""?""' ennen ku° korPPU kiärsi talost talloon,
eikä sitä raskittukkaan syorä.»

Mustlkkapoperokin tulee plapojauhoista vallan
mainio, se kuitenkin vaatii plkkusen sokeria.

Yleensä nykyisin kaupassa olevat piapojauhot
ovat paremminkin sian jauhoja kuin ihmisille tar-
koitettuja. Keitossa ei laiteta suolaa sekaan, koska
se vaikeuttaa kulvausta. Samoin puuttuu aito sau-
nasavu, mitä keinotekoista tuhnaa lasketaankaan.
Eipä niitä liioin ole kuorittukaan, vaan kauran kuo-
retkln ovat painon lisänä. Niin muuttuu maailma
Eskosenl, niin muuttuu piapokln.

Toivon, että lukijat saavat vielä jostakin aitoa,
aromlrikasta somerolalsta plapoa ja syötte sen so-
merolaisesta savlvadista.

sut, kun eivät kovan löylyn jälkeen olleet omiaan
tuntea.

Kerran Helenan päivänä tuli saunaan yhtaikaa
kaksi hyväkuntoista Helenaa ja me päätimmepai-
van kunniaksi nostaa Helenat. Siina oli urakkaa
kerrakseen, ennen kuin saimme nostetuksi alasto^
matpaivänsankarit. Kävi meillä vieraita ja tuttuja-
kin. Harvoin kai Vuoksenrannan rovasti Arvi PulU
on niin suuren perheen saunassa kylpenyt kuin Kau.
rakedossa käydessään. Silloista ministeriä Emil
Luukkaa huvitti vierailunsa aikana, kun karjao.
suuskunnan sonni oli keskellä navettaa koko osuus.
kunta ympärillään.

Navetassa oli satakunta lehmää, nelisenkym.
mentä hevosta ja pienempi karja saman katon alla.
Isännät hoitelivat hevostaan ja emännät lehmlaan.'
Vilskettä oli kuten ennen vanhaan Viipurissa Torit.
kelin kadulla. Maltohuoneessa pyöri n separaatto-
rla, ja kun maitoa alettiin lähettää meijeriin, ei
kommelluksilta voitu välttyä. Kaikista kuitenkin
selvittiin huumorilla. Se oli aina paras auttajista^

Jos milloln, niin silloin tarvittiin hyvää tahtoaTa
toisen Ihmisen ymmärtämistä elettllnhän tavallaan
kuin yhteistä taloa tai ns. kolhoosla. Vaikka tuiim.
me hyvin toimeen, niin jokainen toivoi pääsevänsä
omaan yksityiselämäänsä perheensä kanssa. Et

suomalaiselle sovi kolhooslelämä kuin olosuhteiden
pakosta, sen olemme kokeneet.

Maanmittarin saimme vasta vuonna 1948. Jaon
jälkeen tilat numeroitiin ja arvannostolla mäarat.'
tiln, kuka sai minkin tilan. Ensimmäinen arvannos.
tokierros määräsi, missä järjestyksessä tlla^arvat
nostettaisiin. Se oli Isännille jännittävä toimitus;
mutta olivathan he aikaisemminkin joutuneet rat-
kamaan asioita arvalla. Samanaikaisesti, kun isän-
Mt suorittivat jännittävää tilojen jakoa arpomalla,
olivat emälmät kokoontuneet marttailtaan, jan^
tystä oli ilmassa sielläkin.

Tilojen tultua jaetuksi alkoi perustusten teko. En-
sin rakennettiin sauna Ja sitten muut rakennukset.
Kolmekymmellta Totte <"1 kul"nut noista ajoista ja
entisistä kauppakirjan kirjoittajista on elossa enää
viisi: neljä täällä Kaurakedossa ja yksi pois mmt-
tanut. Silloisista tänne muuttaneista on paljon mut-
takin, jotka ovat siirtyneet lälsyyden rajan tuoUe
puolelle. Mutta elämä jatkuu. NyYon jo niillä, jotka
solmivat avioliittoja tänne tullessaan, 'lapsenlapsia^
Hyvin olemme tänne Somerolle kotiutuneet ja~so-
merolaiset ovat ottaneet meidät ystävinä vastaan,
tuttavapUrimme on kasvanut laajaksi. Usein pa-
laamme kuitenkin ajatukslssamme synnylnseu.
dullemme Vuoksenrantaan.

Kun Puustelin pihatta palo
Kaarina Polion

Tämmoten ehtopäivän ruusu muistelee mläliistäs
kaikkil vanhoi, niinkuu tätäkin Puustelin tullpalloo,
vaikka se Ittesäs onkin surkja asja. El senpualest -
kyl mää tulipalloi ellälsäln olen joutunu näkemään
usjempiikln. Kattelin joen lakkaat, kun Merisaaren
paja palo, ja näin silmisäin uskomattomii olento!,
slmmottll Ihmeelissli tansaajli, sinlsii, viherjälsii,
punasi! ja retlilnel, niinkun jossain keijukalskarke-
los. Selittäät en ossa, mut voi olla, et siäl pajas oli
jottain kemikaalisi! ainei, mikkä pallalsas muarosti
näin hämmästyttävii tulen soittoi. Raitasen olklsua-
vaa olin kans sammuttamas, takka palokunta sen
sammutti, ja mei muut katottlin päältä, suvel 1940.
Kotonkin on melnannu jottain pallaat, mut on saatu
sammutettuut. Mut sillan oli olkeen vasta tosi ike-
nls, kun Puustelln pihatta kärräätti.

Se oli yks marraskulnen aamupuali vuarel 19äl.
Pakkasi oli sel päivää et paukkus,'mut lunta~ei'viai
hitusen vertaa. Kylän äitein kaikki piänet armahai-
set - sihen mallman alkaan ruukattlin joka huus-
hollls mukuloi vähän joka ohril - oli tepsuttanneet
reput seljäsäs jo kolme tuutii takaperin kouluun.

Naisväki hoiteli lehmlltäs, mtähest kopsottell mikä
mlsäkln. Vanhan Raitas-valnaan sen aamuset mel-
ninklt tlättään tarkkaan. Hän oli suunannu askelas
Puustelin likinaapuriln Mäkilään, et Oskari Uppals
hänen pitkäks venuneen hiuskuantalos. Oskari näh-
kas oli sihen alkaan Jaatlaan kylän llmanen tukan.
llppari. Tää Oskarin jalo slvuhomma oli torestaskln
palkatoint lählmäisenpalveluu eikä millään muatoo
horjuttannu elinkeinoelämän rakentei. - Mäen alla
Puustelln plhaton valhell hääräs Ojalan Alina, kun
oli teljana, ja Emma-emännän uskollinen aisaparl
Manta, kulvittivat slhen kellon aikaan vissiin jo va-
sikoi, pitivät vähän kliruttakkln, kun tiäslvät, et
tuasa vartoo aamupuallskahve.

Silloin - voi kauhja, voi hirmunen sentään - joku
rupes nokkaas tuntemaan sauhun hajjuu, ja samaa
loi jo pihattorakennuksest ensimmäiset llaskat. Se
oli alkumerkkl, ja siit palkast alko moneks tunti!
slmmoten meno, et heivaat el parantunnu ollen-
kaan. Siknaalit annettiin Puustelin telefoonil, ja vll-
rakkotelefoonit jatko. Hälytettiin Someron vapaa-
palokunta ja naapurit, kaikki vaan kukka kynnel

39



&. £>

.\, ^f/^. l-. .^S.:*\
^ f^. / j~.f

--S; ) ^
o

/"\.

\-

^ <j

kyentys, ja tän homman hoiti kunjotettaval miälen-
maltil Puustelin emäntä.

Mäkilän Nalmi oli juur saanu kahveen keitettyy
Raitast vasten, ja sitä hei nyt siin hörppis Oskarin
kans. SU Oskari pyysi Naimllt lainaks vanhaa eslii-
nää Raitasen hartjoil. Raitanen istaatti takaperin
karmistualil ja toimitus aljettiin. Pual päätä oli jo
saatu kerittyyt, kun uikoot rupes kuulumaan hat-
"tääntynyVmekkalaa. Joku juaksi jo porstuaan, kir-
käsi oven auki ja huusi:
- Tulka appuun, Puustelin pihatto pallaa!
Oskarilt helppos llppauskone. Raatanen kiskasi

esliinan hartjoiltas mat hiuskarvat lentis, ja mole-
mat äijät syäkse ulos et porstua jytisi. Puustelinp\-
hatto ryähas jo UmUiäkis! Palokuntalaiset lennätti
vehkeitäs paikal, ja vesiketjuu joklrantaan oltiin jo
haalimas kokkoon. Kaks miästä aln kerrallas toimis
palokunnan ruiskun varres elävänä enerklan läh-
teenä niät hiki tippus j a hart] at höyrys. VäUl aln
valhetettun miähii." Vesiketjus vaihtus ämpärit vik-
kelästäin kärest katteen, mut pakostaskln slin vesi
ioiskus. Ja kun sitä muutaman tunnin teki ja vaat-
teet olkeen jäätys, niin ehtopuala jo^ käveli Jaat-
laan tiala panssarinkankjoi, mut henklttävviikuy^
patsai, lommottil nilnkun Haavis-Amantoi. Hei oli
menos kiirustas kntjas.

Taka-Slmolankin telefooni soje. Ja kun äiti kurk-
kas kamarin akkunasi, niinsauhu loi Makilän mäen
lakkaat jo korkjal. Isä.Anselmi slappas kaks äm-
pärii pyäräs sarviin ja lähti kun vlltamaan janes
Puusteiiin päin. Sarjolan tiahaaras erotti jo äänet

kuivan kalkuvas marraskuun pakkassääsä. Isapet-
ras voimals takkaa vauhtiitas. Mut sillon pokkäs
toisen ämpärin pohja tssää polveen, eikä siin ennää
sit mittaan mahtanu, sinne lentis miäsparka hervot.
tomastain jorpakkoon. Isä yritti rähmlit ojan^poh.
jäit "ylös, muttei meinannu miUään päästä. Olka.
päänkohral oli niin surkjan kipjä kohta, jos sitä vä-
hänkin yritä siustaat. Isä yritti viäläkin uurestas,
mut ei, ei tullu mittaan, käsi ei saltinu. Täytys läh-
teet hiisaamaan kotja päin vaan.

Äiti oli seurannu isän yrityksii kamarin akkunast
ja lähti tiälä hänt vastaan. Taka-Simolan naispuali-
nen yleismiäs Jantunen, meltin rakastettava, kor-
vaamatoin Almain ei tarvinnu pitkii hunteerauksil,
kun hätä oli käsll. Puhras pääliina vaan leuan alta
kii ja pyhävillajakku yllä, slt Alma olikin )0 menos
tallivaYjaan pistämään hevost kirkkokärryin etteen.
Sit Alma autto isän kärryil ja lähti viämään potilas^
tasTahermaan tohterm puhheil. Puustelin kohral
hevonen tämtäröitti ja korskaatteli, mut joku otti
päittimlst kli ja talutti ohitten. Slit karryilt isä-An-
selmlkin näki'surkjan hävityksen. Lehmät ja hevo-
set oli jo saatu ulos, joku kana viäl raakus^julmastas
ja'lens'i väkisiin päin valkjaa kualeman kauhistuk.
senvallas. Vilmisli vasikoi kiskottiin miähis akku.
nan kautta ulos, ja luantokappalat päästell peljäs-
tykslsäs sontaa ja surkjoi moläyksli. - Tohteri La.
hennaa totes, et isält oli katkennu sollsluu. Ansel-
min pualest oli Puustelin tulipalo jätettävä sam-
mutlamata. ...., "

Yhteiskoulun kello soitti kymmenen vautumm.
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Edelin Kalle \a Luuta-Mikko
Mca-kus Edel

Setäni Kalle Edel, joka kuoli jo ennen ensimmäls-
tä~maailmansotaa oli vähän »filunkkl» luonteeltaan
ia hänellä oli myös erikoinen halu huvitella lähim-
mäistensä kustannuksella.

Siihen aikaan oli köyhälnhoito järjestetty niin, et-
ta kunnan hoidokkeja pidettiin taloissa määrätyt
vuorokaudet. Vuorollaan oli Laitlaisten Edellssäkin
Haapakorpi-niminen mies. Kun emäntä oli laittanut
päivällisen pöytään ja käski syömään, oli Haapa-
korpi ensimmäisenä pöydässä, sillä hänen kerro-
taan olleen isoruokaisen ja ahneen viinamlehen
maineessa. Kalle meni jäljessä, otti etikkapullon
pöydältä ja sanoi: »Annan tosta ruokaryypyn Haa-
pakorvelle heti alkuun. » Mies otti pullosta sievoisen
kulauksen. Taisi olla vähän väkevää, koska vesi al-
koi silmistä siristä. Kalle sanoi: »Kas kun erehtysln,
annoin väärästä pullosta, ota tosta toinen pian pääl-
le», kiersi samaa pulloa vähän ympäri pöytää ja
pisti Haapakorven käteen. Pahaa aavistamalla hän
otti toisen vielä pitemmän kulauksen samasta pul-
lasta, joka meni tyhjäksi. Haapakorpi totesi pyyh-
kien silmiään: »Samaa jetakkaa taas vaan. » Kalle
sen sijaan sai äidiltään aikamoisen korvatiUlkan.

Kerran tuli taloon Kyttälä-nlminen mies, muis-
taakseni puutoihin. Hän oli Innokas pyssymies ja
kehui kovasti asettaan ja ampumataltoaan.

Talossa sattui kuolemaan vasikka. Siltä laitettiin
haaska saunan taakse ja Kyttälä vartoilt innokkaas-
tl, että joku petoeläin tulisi haaskalle.

Kallelle juolahti mieleen, että kyllä sinne peto
saadaan. Hän sitoi kaikki talon köydet ja ohjakset
yhdeksi pitkäksi naruksi. Kun tuli vähän hämärä,
hän vei vanhan puolarukin haaskalle ja heitti van-
hat vällyrisat sen päälle. Köyden toisen pään hän si-
toi rukkiin, jonka hän oli asettanut siten, että kun
köydestä nyki, rukki vällyineen liikkui. Köyden toi-
sen pään hän vei lähellä olevaan latoon.

Kun vähän myBhemmln tuli kuunvalo, meni Kalle
Kyttälälle sanomaan, että nyt on kettu haaskalla.
Kyttälä hiipi hiljaa saunaan ja Kalle omalle vartlo-
paikalleen. Kun Kyttälä näki, että peto haaskalla
liikkui, niin hän ampua täräytti, jolloin Kalle veti
narusta rukin nurin. Kyttälä meni innoissaan isän-
nalle kertomaan: »Niin kaatus, että kontit vaan
keikkus.» Kun he yhdessä sitten tulivat paikalle, ei
saalista näkynytkään missään. Selvislhän se arvoi-
tus, kun seurattiin lumessa olevaa vanaa ladolle:
siellä oli Kalle nauraa retkottamassa puolarukki
toisella ja suuri koysivihkura toisella puolellaan.

Kerrotaan, ettäKyttälä oli kolme päivää puhumat-
ta, eikä juuri ruokaakaan maistanut.

Edelln lähellä oli Joentaa-niminen torppa tai mä-
»'."Torpasta ei ole enää jäljellä kuin samanni-

minm pelto. Isännän nimi oli Mikko emännän Mai.
ia" MaFja valmisti juustoja, makkaroita ja leipiä,
'joita he yhdessä kävivät myymässä "ikekesk»sten
toreilla, jopa Tammisaaressa asti. Lehmä ja hevo-
nenkln oli sekä vähän maanviljelystä.

Mikko oli kerran syysmyöhällä perunamaaua.
Hän oli tehnyt tulen ja paistoi perunoita hiilloksella.
Kalle sattui'olemaan lähellä polttopuita kokoamas-
sa. näki Mikon perunoita noukkivan ja päätti hiukan
huvltella Mikon kustannuksella. Oli sellainen mata-
lapaineUma, savu meni maahan ja Kalle menia\a-
'puoTellesauhun. Kun hän pääsi siten Mikon lähelle,
meni hän nelin kontin, otti karvalakln hampaisiinsa
ia~paästii pari aika oläystä. Mikko pelästyi lalähti
Maija luo niin lujaa kuin pääsi ja kertoi, että peru^
napeUoUe tuli karhu ja että sillä oli ollut karittakin
suussa. Mutta kyllä kelpasi Kallellekln maa, ennen.
kuin Maija tuli katsomaan.

Monet muutkin kepposet Kalle teki Mikolle, kun.
nes joutui avioliiton tähden muuttamaan Tamme-
laan, joten pääsi Mikkokin hänestä rauhaan.
'Tuli'sitten aika, jolloin Maija jätti tämän maail-

man. Mikko jäi leskeksl ja elättell Itseään kerjuulla.
Hän saavutti tällöin rovasti Karasen suosion niin,
että Karanen antoi hänelle luvan käydä syömässä
pappilan kyökissä herrasväen ruokailun iälkeen.
Vuokraaia Laineen emännän kanssa hän sopi niin,
eitä Mikolle laitettiin oma sänky renkitupaan.

Näin tuli Mikosta pidetty mies pappilassa niin
herrasväen kuin renkituvankin puolella. Kerrnlaan,
että Mikko toisinaan jopa kolmekin viikkoa yhteen
mittaan asui pappilassa. Laineen naiset pitivät puh-
taudesta huolen j-a renkipojat toivat varpuja, joista
Mikko valmisti luutia niin pappilaan kuin Joensuun-
km rouville. Täällä hän sai lempinimensäkin Luuta-
Mikko.

Rovasti Karanen määrättiin Porvoon tuomioKapi-

tuliin kolmen vuoden ajaksi ja sijaiseksi hänelle tuli
pastori Seppälä, joka hyvänä saarnamlehena ja oi-
keana kansanmiehenä saavutti myös pitäjälälsten
suosion.

Ei ollut mikään harvinainen näky sunnuntal-
aamuisin, kun pappilan musta ravasi komeasti läpi
Joensuun kylän kirkolle. Kuskipukalla istui Kataja
ja reen takaosassa pastori Seppälä rinnallaan Luu-
ta-Mikko.

Kerran rovasti Karanen oli tullut lomalle kotiin ja
näki ikkunasta, kun Luuta-Mikko tulla tassuttell
kvokkiln ruokailemaan. Hän päätti mennä Mikon
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Silloin kun kaikilla ei vielä ollut radioita eikä elokuviakaan

esitetty kokoontuivat kirkonmäkeläiset kesäiltoina viettä-
maan iltaa yhdessä. Kuvassa heitä ja vähän muitakin,
edessä vasemmalta: Aarne Sjöblad, Aleksi Linden, Toivo
Sulander, Yrjö Eloranta (kyljellään), Yrjö Kaurala, Eino
Lähtijä Verner Sinisalo. Keskellä vas. Arvo Lahti (soittaa
mandoliinia), Artturi Vu'ta, LeoPaatero, Hugo Röök, Aar-
ne Heinonen, Sulo Sulander, ja Emil Aalto. Takana Vilho
Järvinen, toisesta ei näy kuin hatun reuna, joten häntä ei
voi tunnistaa.

kl tyBtä toisella ja joku pojista toisella hiiyläpenkil-
la. ElisElorantamulstaa, kulnkajoskus oi. tuvan lat-
tlalla puulastua polviin saakka. Sunnuntalksl tupa
siivottiin, lastut kannettiin ulos ja poltettiin saunan
pesässä, tuvan lattia lakaistiin ja muutenkin tupa
puhdistettiin. Lauantal-iltana, kun kaikki oli saatu
siivotuksi, lämmin sauna odotti ja mamman val-
mistamat uunlruokalaatikot tuoksuivat, oli todella.
juhlan tuntu.

Frommln pojat, Verner, Elis ja Yrjö olivat Isän
mukana rakennustöissä. Heistä Ells on tehnyt ra-
kennushommia koko Ikänsä. Hän on ollut rakenta-
massa Joensuun taloista mm. Dahlbergin liiketaloa,

Ellin Valinnan taloa, vanhaa yhteiskoulua ja Puro-
linnaa.

Kivimaan veljekset asuivat kirkon toisella puolel-
Ia. Heistä Kustaa oli rakennusmies ja puuseppä ja
August muurari ja kelloseppä. Janne oli vakituisena
työmiehenä Harjussa. Ne Kirkonmäen asukkaista
joilla ei ollut ammattia, kävivät, työssä Harjun kar-
tanossa. Sitten kun Someron Saha aloitti toimintan-

sa, sai moni työpaikan sieltä.

KIRKONMÄEN TEOLLISUUTTA

Kaksikymmentäluvun alkupuolella aloitti toimin-
tansa Kirkonmäen ensimmäinen teollisuuslaitos,

Saarisen Virvoitusjuomatehdas. Siellä valmistettiin
punaista ja keltaista limonaadla, erittäin hyvää
portteria ja pommacia, taisi olla vielä muitakin
merkkejä. Tehtaassa oli 3-4 työntekijää. Vieno
Saarinen itse toimi juomien kuljettajana. Tehtaan
juomilla oli hyvä menekki, niitä vietiin naapurlpita-
jiinkin. Tarvittavan veden piti olla hyvää. Sitä saa-
Uin läheisistä kalvoista ja vanhan meijerin vesl-
pumpusta. Pullot tehtaalle tuotiin Kiikalan lasiteh-
taasta. Joskus kesäkuumalla ja juhlien edellä oli ti-
lauksia niin paljon että työtä piti tehdä yömyöhään.

Tehdas oli vuokralla Pentti EkbergIIIä ja tolmln-
nassa vielä sotien jälkeenkin, kunnes suurempi teol-
lisuus teki pienet tehtaat kannattamattomiksi.

Toinen suurempi teollisuuslaitos. Someron Kiven-
veistämo, aloitti toimintansa vuonna 1938. Parhaa-
na aikana siellä oli työssä viitisenkymmentä miestä
sekä piirtäjä. Ala on nykyään koneistettu ja vaikka
tuotanto on lisääntynyt, on miehiä työssä viitisen-
toista. Someron Kivenveistämon tuotteita myydään
laajalle alueelle koko Etelä-Suomeen.

Vuonna 1859 valmistunut Someron kirkko on näh-

nyt alkojen vaihtelun. Vllkkaastl elävä kyläyhteiso
on kasvanut kilometrin verran kirkosta pohjoiseen.
Itse kirkko ja Kirkonmäki tarkkailevat kuohuvaa
elämää omalta rauhalliselta kummultaan.

Näkymä Someron Kirkonmäeltä
luoteeseen. Etuoikealla 11 arj un
pehtoorin Konsta ' Ruohosen
asunto. Sen takana järven yli
näkyy pappila. Vasemmalla
IIarjun kartano. IIärkälän sal-
men vasemmalla rannalla Här-

kalan kartano. Valok. vuosisa-

dan alkupuolella Knul Söder-
ström.
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Mei syästiin ulos koval puhril niinkun tapa sen ikä-
silt vaatii. Ja joku huamas, et Jaatlaast päin nousee
sauhu ja llaskat lyä korkjal. Se oli kllliälsen pistos
pualettomamaan porukkaan. Melkeen kalkki lahti
kun sualettomat suret kuuttoomaan pitkin Kiiruun
peitot jokirantaan ja siit jään ylltten plkkupappllan
kyntöpeltoin polkltten Puustellln. Muutama harva
arkalan mamman likka ei uskaltannu, ja häpjä vläl
vanhana muijana tunnustaa!, et mää Itte olin yks
simmoten perustuslailllnen. Kello soje slsäl, mut
hyvin mahtus ovest ilman tunkuu, kun paikan päälä
oli vaan muutama lammas ja tarpeelliset paimenet.
Varsinainen pääjoukko ravas jo ilman kaittijaa pit-
km Puustelin nurkkapiälll. Iklrakkaan rehtorin
ruskjat, ihanat silmät salamoitti:
- Koulun alueelta EI POISTUTA ilman lupaa

kesken työpäivän!
Tota mää en oikeen ymmärtänny. Mää pikemin-

kin häpesin lainkuuliaisuuttain. Mun miälestäin net
oli sankarei, kukka uskalsi lähteet. - Seuraavaln
tuntein aikan ilmaantus koulun pulpetteisiin muuta-
mii laumastas harhaantunnei lampai, mut totta
puhhuin ei niit montaa ollu viäl ehtopäivälkän.

Kirkonkoulul oli samansuuntaset tärinät. Paitti et

karanne! ei ollu kun yks, Mäkisen Sulo. Ja Sulon läh-
töön oli selväperäset perustelut. Sulo nähkäs luuli
kotos palavan. Kirkkojärven jää rltkus ja ratkus,
kun Sulo pyhkäisi sen poikki. Kiiruun äyräilt hän jo
näki, et koto se el oi, ja palas takasiin. Sulo sanos
vaan:

- Papin riihi pallaa.
Selt näytti slit vlnkkelist. Mut Sulon opettaja Ell-

na Lahtinen oli niin pal jännlttänny pojan henken
pualest, et ääni vaplssl liikutuksest. Yks tunti kir-
konkouluskin siin kahinas meni, ja kouluelämäs se
on ain vaihteluu piänikin.

Slln kahren jälkeen mel tultiin kotja koulust.
Puustelln plhaton kytevll, sauhuuvil raunloll oli pal
väkkee. Mää näin, kuinka äitikin tuli kottoot päin.
Sammutusvesi oli jäätyny korkjoiks jäävuariks.
Lehmät oli jo keritty saara plkkupappllan kivina-
vettään ja hevoset Mäkllän talliin. Puustelin emän-
ta seisos sel kohtaa, misä viäl aamul oli ollu talon
jokapäiväsen elämän perusta, ruakapuari, lihatil-
nut, jauho- ]'a lcipälaarit. Nyt oli vaan noki ja kitke-
ra haju ja mustune! hirren pätkii ja lautoi sikin so-
kin. Äiti käveli Puustelin emänän tykon ja tälläs
lämpymäisleipäpaketin hänen kätteesäs, kun meilä
oli juur leivottu. Puustelin pikkanen, mut urhoolinen
Emma-emäntä purskaattl itkuun. Syräin oli niin

täyteen, et yks tippa pisti astjan vuatamaan syrjäin
ylitten.

Jaa et kuis käve yhteiskoulun karanneen lauman?
Asja pantiin Vilkln toimest seuraaval päiväl ran-
saakin alla. Jos sai toristettuut, et oli pelastannu
vaikka perunakopan, loiskauttanu ämpärin vettä
sauhun sekkaan, juassu kanan peräs takka siirtäny
pari metrli talikkoo, niin oli plänl toivo pelastuut
arestist. Kun tää lakipykälä kirkastus asjanom-
malsll, niin saman tiän rupes käymään ilmi, et yh-
teiskoululalsten lauma se olikin suarittannu tulipa-
lopaikal hämmästyttävii urhotekol, et oliskos multa
pal tarvittukkan. Näin ollen rehtori katto parhaaks
julistaa* täyrelllsen ja yleisen amnestian sel ehrol,
et vasteres ei lähretä ympärs mailmaa keskel kou-
lupälvää, vaikka olls mallmanloppu näkopilris.

Häntäs IITA? kyssyy joku. Iitan tupa oli tavallt-
sen liki plhattoo ja sentähren hiukan pahal hollll.
Mut Iita ei tarvinnu mittaan nimismiähen käskyt,
hän vaan oman harkintas jälkeen evakoitti ittes
meijän isomamman puala ]*o tulipalon alkuvaihees.
Slält hei isomamman kans yritti tllrailla, et kuls tä-
sä Jaatlaan kylän ja vallankin Iitan tuvan käy. Eh-
topälväl Iita jo meni tutkimaan tilannet paikan pää-
la ja samallas »koppiitas lämmittämmään», niln-
kun hän ruukas sannoot. Mut ehtol Iita viäl palas
meilä ja tläsl monta yksityiskohtaa päivän peljättä-
vlst, jos kohta hullunkurlslstkln tapaukslst. Kun jo-
ku kysys, et kuis Vanhan-R allas en tukan kans käve,
niin Iita senkin valasi:

- On viäl tai haavalaa lippaamata.
Raitanen el turhii hosunu. Liäks kulunu pari päl-

vää, ennenkun Oskari lopun päätä Hppas. Tulipalo
oli siks mullistava asja, et slin muuttua tukkamuatit
niinkun mittääntekemättömiks.

Tämmoten on mun mulstosain Puustelln tulipalo.
Älkä matalaa tykäkkä, jos jottaln tuli vääriin muls-
tettuut takka vallan pois jätettyyt. - Ehkä mää tän
päälä viäl saa oltuut sanomata, et toi pal o k un-
ta-aate on mun miälestäln yks mallman par-
haampil aattel. Se on nähkas tää raarollinen ihmls-
parka simmoten, et kapitaalii se ahneettuu et hivel-
tyy» vaikka periaattees olis mimmoten äkkiväärä
ratikalisti, äskonkääntyny kommuuna takka paha
porvarin porho. Mut palokunta-aate on simmotten
aate, et hätäpaikas se j elppa a kalkkli, pyrkii oi-
keen Lutheeruksen jälkeen »enentämmään ja var-
jelemmaan toisen tavaraa ja elatust. » Sitä itte
Simpstrommlst alkain kalkki somerolaiset sentäh-
ren syrämestännen kannattakka!

^
*

^
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Mekkopitäjäläiset
markkinoilla
Torppari

Maila Lehtiseltä tilatut »Someron mekkopitäjälaiset», joi-
den idea sai matkamuistokilpailussa 2. palkinnon. Taiteili-
ja töineen Horilassa 13. 8. 1975. Valok. Salli Luoma.

Salon markkhiat (Pirkan markkinat) juontaa
juurensa kauas menneisyyteen, aina 1600 luvulle, ja
tätäkin varhaisemmin jo pidettiin markkinoita
Perttelissä, Halikossa ja Perniössä. Luonnollisesti
somerolaiset ovat olleet runsaslukuisesti mokana

näissä lokakuun alkupälvinä toistuvissa Hennoissa.
Aikojen kuluessa on kaupan luonne suuresti muut-

tunut. Aluksi kaupanteko oli etupäässä vaihtokaup-
pää, sisämaalaiset toivat maan ja metsän antimia
ja vaihtoivat ne kalastajien kanssa erilaisiin suolat-
töihin ja kuivattuihin kaloihin.

1800 luvun alussa alettiin markkinoille tuoda elä-

vää karjaa, oli kanasta sonniin ja pässistä hevo-
seen. Myytiin ja ostettiin ja erittäinkin hevosten
kohdalla tehtiin vaihtokauppaa.

Salon markkinoihin liittyy myöskin somerolaisten
saama lempinimitys »mekkopitä j alaiset». Nimitys
johtui siitä, kun rannikon asukkaat luopuivat perin-
naisesta miesten rohdinmekosta ja rohdinhousuista
jo varhaisemmin, siirtymisen levitessä hitaasti si-
samaahan päin. Kuusjoella yleisestä mekon käytös-
ta luovuttiin n. 1860 seutuvilla, mutta perinteille us-
kolllnen somerolainen paineli mekossaan aina tä-
man vuosisadan alkuun saakka ja yksittäistapauk-
sinä tämän jälkeenkin.

Markkina-aikoihin sorasiamattomat tiet olivat

yhtenä kuravelllnä, rattaiden upotessa akseleila
myöten liejuun ja niinpä somerolaiset mekkopojat
rikkoivatkin tien sivussa olevat aidat .ia ajoivat tien
ulkopuolella vaikkapa pelloltakin, missä vain oli pi-
tävämpi pohja. Paikalliset asukkaat eivät mahta-
neet mitään suurelle markkinamiesjoukolle, jotka

vielä olivat vahvistaneet itseään kolmasti kirkaste-

tulla. Nurkan takaa he kuitenkin uskalsivat purkaa
mielensä huutamalla: »Saatanan Someron mekko-

pitä j alaiset!»
Markkinoille osallistuminen oli tietenkin vilk-

kaampaa Someron etelä- ja lounaisosien kylistä,
kuin etäämmältä ja ehkä osaltaan tähän vaikutti
näiden kylien hallinnollinen yhteenkuuluvuus Halik-
koon v. 1870 saakka.

Tämän vuosisadan alusta aina kolmekymmentä-
luvulle saakka oli markkinoilla vielä huomattava

kaupallinenkin merkitys. Markkinoilla mukanaol-
leiden kertoman makaan Kerkolan seudullakin työt
markkina-ajaksi pysähtyivät. Kaikkien kynnelle
kykenevien oli päästävä markkinoille. Piioilla ja
rengeillä oli vapaapäivä ja se edellytti markkinoille
menoa, jos jäi kotiin, oli otettava osaa töihin. Yleen-
sä piioille järjestettiin talon puolesta etulainen, ja
hyvin vanhempia mökin muijia olikin saatavissa,
sillä pienen palkan lisäksi kuului tuuraajan etuihin
kyläkakkunyytti. Piian oli lisäksi tuotava etulalsel-
leen kunnon esIUina markkinatuliaisina, huonon tu-
tiaisen luoja joutui sulhasasioissa panettelun koh-
teeksi.

Kyyti järjesty usein talon puolesta, mutta Kerko-
Iän nuoret menivät yleensä jalkaisin. Hyvissä ajoin
sovittiin lähdöstä ja markkinapäivän vastaisena yö-
nä jo puolenyön jälkeen lähdettiin matkaan. Samas-
sa seurassa oli 50-60 nuorta ja matka taittui huo-
maamatia, toisinaan Rantasen Mikko yksirivisel-
lään kevensi askeleen nousua, milloin Ullan Eerlan-
ti suuharpullaan oli mukana matkantekoa piristä-
massa.

Matka oli sujunut hyvissä merkeissä, jos aamulla
viiden seutuvilla oltiin Veltakkalan riihen lakan alla
lepotauolla eväitä syömässä. Näin ehdittiin perille
aamuksi, markkinoiden alkuun.

Hevosella tulijoilla oli usein kuormassaan jotakin
myytäväksi tuotavaa, millä rahoitettiin markkl-
naostokset. Usein yhtenäinen hevosjono oli niin pit-
ka, että se ylettyi Veitakkalasta Saloon saakka. So-
pipa joukkoon joku pyörämieskin.

Nuorten markkinaohjelmana el niinkään ollut
kaupanteko, vaan olla mukana markkinahumussa.
Rahavaratkin olivat pienet, vain muutama markka
rahaa, pojilla tulitikkuaskissa ja likoilla nenäliinan
kulmassa. Viettelystä tosin oli monenlaista: tivolin
karuselllssa tietenkin oli pyörittävä ja taikurin ih-
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Poikien käsityönopettajana oli Pietari Sorma. Kä-
sityösalissa oli työvälineinä höyläpenkki, sorvi Ja
pienempiä työkaluja. Pojat tekivät käsitöitä vain
puusta. Pienehköstä halosta aloitettiin kauhan tai
muusinuijan teko. Laudasta tehtiin sallattlkaukalo,
saapasrenki yms. Vaativampana työnä muistaa
EIis Eloranta tehneensä laatikon, Jonka kansi klln-
nitettiin saranoilla. Laatikon piti olla sileä ]*a vlr-
heetön joka kantilta. Se maalattiin mahongin väri-
seksi.

JÄRJESTÄJÄT

Silloin piti koulun oppilaista määrätty kaksioppi-
lainen ryhmä vuorovllkoilla huolen luokkahuonel-
den lämmityksestä ja puhtaanapidosta. Aamulla
seitsemältä tulivat järjestäjät sytyttämään tulen
uunoihin. Uunin pellit piti saada kiinni siihen men-
nessä, kun opetus yhdeksältä alkoi. Opettaja Sorma
meni aina ensimmäiseksi uunin eteen haistele-
maan, ettei sieltä tule hakaa. Aamulla lämmityksen
aikana pyyhittiin yöllä laskeutunut pöly. Koulun jäl-
keen jäivät järjestäjät lakaisemaan luokkahuonel-
den lattiat ja kantamaan puut seuraavan aamun
lämmitystä varten. Järjestäjän homma hiljaisessa
luokassa oli hauskaa, se oli jännittävä luottamus-
tehtävä. Muutamat kaulmpana koulusta asuvat
palkkasivat muutamalla pennillä jonkun lähellä
asuvan sijaisekseen järjestäjävuorolla. Koulumat-
kat kuljettlln jalkalsln. Kun matkaa oli vllslkln kllo-
metriä ja tiet monesti talvella ummessa, ymmärtää
hyvinkin sijaisen palkkaamisen.

KÄSITYÖLÄISIÄ

Vuosisadan alkupuolella asui Kirkonmäellä ja
Lammlnkylässä paljon käsltyölälslä, olihan pltäjäl-
ta kirkkoon tulleiden sopiva samalla matkalla tol-

mittaa multakin asioita. Nahat tuotiin parklttavaksl
Salosen Nahkurlverstaalle, kellot korjattaviksi
Akerbergille tai Paaterolle. Satulaseppä Kovanen
teki hevosajossa tarvittavia väljältä ja multa vem-
peleltä, seppä Karl Sund hengitti potklvlmmakln
hevosen. Pitäjän maalarimestarlJeremiasLlndroos
teki kalkki vaativat maalarlntyöt. Emma Sandell
ompeli naisille pukuja ja multa vaatekappalelta,
räätäli Ekberg taas vaatetti miehet. Olga Palenlus
kutoi vlllavaatteita. Suutari Peltoselta sai kengät
jos jaksoi vuoden odottaa, RbBkIn Huuko korjaili
vanhat kengät kuntoon. Sinisalo valmisti ruumls-
arkkuja ja Kivlmaan puusepänverstaasta sai vaik-
ka huonekaluja.

Kustaa Ruusu teki klsälllnsä kanssa savlvateja ja
kukkaruukkuja. Keväällä ja kesällä hän kävihevos-
pelillä myymässä niitä pitkin pitäjää, talvella oli
myyntiartikkellna tuore silakka.

KIVINAVETTOJA JA PUUTÖITÄ

Heikki From oli rakennusmles. Joka seltsemlsen-
kymmentä vuotta sitten oli erikoistunut klvinavetto-
jen puuoslen tekoon. Silloin alkoi karjanhoito elpyä
ja klvlnavetat tulla muotiin. Klvlnavettoja tehtiin
mm. Harjuun, Härkälään, Plkkupappllaan, Pajulan

. Pruukalle, Maasiltaan, Markillaan ja Saksalle,
Hautalan Mäkiselle, Kerkolan Kerkolle, Rautelan
Vlkstedtllle ja Saarentaan Klemelään. Niiden kivi

tyBt teki Marila-nlmlnen mies. Heikki From apu-
mlehineen teki puutyot. Rakennustyöt tehtiin kesäl-
la, talvella puolestaan tupätölnä ovet ja Ikkunat
karmeineen.

Syksyllä isännät toivat F remmille suuria lankku-

ja, joista Ikkunat ja ovet tehtiin sahaamalla ja hiiy-
laamalla. Iso tupa oli samalla verstaana ja perheen
asuntona. Tuvassa oli kaksi häyläpenkklä, pappa te-

Saarisen limonaaditehdas sijait-
si 1920-luvun alkupuolella Lam-
niin kylässä Kovasen (nvk. Tuo-

niinen) talon piharakennukses-
sa. Vasemmalta käynnissä pul-
lojen pesu. Korkeilla jaloilla ole-
vassa kirnussa vesi ja hiilihappo
yhtyivät, siitä se laskettiin pul-
loon, tehtaan omistaja rouva AI-
ma Saarinen kirnun takana täs-

sä työssä. Oikealla oleva tvttö

kiinnittää korkit ohuella rauta-
litiigalla.
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Opettaja Pietari Sorma oppilailleen keväällä 1925.

teellaan suoriutui op. Somia kunnialla voittajana
taistelussa. - Koulutyönsä ohella toimi op. Sorma
muutenkin paljon Someron hyväksi ja useimmiten
palkatta. -Pitäjäläisten asiakirjoja ja multa kirjol-
taksia täytyi Sonnan usein laatia. Varsinkin py-
häaamuisln oli Soman työhuoneeseen kokoontunut
pitäjän miehiä kaukalsimmlstakln kylistä.

Someron kirkonpllrin kirjastonhoitajana toimi op.
Sorma palkatta vuosikymmeniä, vaikka kirjasto oli
Someron suurin.»

PITKÄAIKAISIA OPETTAJIA

Kokonaisen elämäntyön ovat kirkon koulussa suo-
rlttaneet myös opettajat Gustava Järvinen v. 1882-
1912, Rosa Järnstrom v. 1915-1944, Elina Lahtinen
v. 192S-1982.

KIrkonkoulun piiriin kuuluivat 1920-luvulla Joen-
suu, Jaatila, Pappilan kylä, Ruunala, Harju, Lam-
ml, Härkälä, Saarentaa sekä Hovilan ja Pälikon
kulmat- Härkälään perustettiin alakoulu v. 1925 ja
v. 1929 perustettiin Saarentaan koulupiiri. Niihin
siirtyi oppilaita myös kirkon koulusta."

Opettaja Hilma Slrola valittiin Somerolle kierto-
koulun opettajaksi l. 7. 1900. Kun v. 1923 perustettiin
alakoulu, siirtyi Slrola sen opettajaksi. Alakoulu toi.
mi ensin vuokrahuonelssa E. Hellstromln (Halron)
salissa ja vanhalla yhteiskoululla, kunnes se v. 1929
siirtyi kirkonkoululle.

Yläkoulussa oli opettajia kolme: Pietari Sorma.
Rosa Jämström ja Elina Lahtinen. Opettaja Sorma
opetti kolmatta ja neljättä luokkaa ja Rosa Järn-
strBm ensimmäistä ja toista luokkaa. Kun opettaja
Elina Lahtinen tuli kouluun opettajaksi, opetti hän
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alkamaansa luokkaa kaikki neljä vuotta. Jatkokou-
lun tullessa tuli opettajillekin uusi tyBjärjestestys.

PIETARI SORMA OLI MIELEENJÄÄVÄ
OPETTAJA

Opettaja Sorman luonnontledetunnlt olivat mle-
leenpainuvla. Keväällä luonnon herätessä lähdettiin
ulos toteamaan mitkä linnut jo olivat palanneet ja
miten kevään ensimmäiset kukat ja muu luonto he-
räsl talviunestaan. Opettaja Sorma kertoi elävästl
lintujen elintavoista, missä ne talvehtivat, miten
pesivät mitä syBvät ja kuinka ne kevään tullen aina
palaavat kaukaiseen kauniiseen Pohjolaan, sillä ke-
sä ei missään ole niin kaunis, Ilma kuulas ja raikas
kuin näillä leveysasteilla. MyBs voimistelutunnllla
käytiin usein ulkona.

KÄSITYöTDiMNIT VIRKISTÄVÄ POIKKEUS

Molemmat naisopettajat opettivat luokillaan tyt.
töjen käsitöitä. Tytöt tekivät talven atkana niin om-
pelu kuin neuletottäkln.KudottlIn pitkät vlllasukat.
kuka-m"ll"nvärlset'tehtlin tyynynpäallinen, yöpai-
ta, esllllna ja.muta sellaista. Työt tahtotvat'monen
ompelemlsen ja purkamisen jälkeen tulla niin nuh-
niisiksi ettei alkuperäistä väriä erottanut. Keväälia
ennen koulun päätöstä työt vietiin siUttäjä-Olgan
käsittelyyn, sieltä saataessa ei ollut omaa'työtään
tuntea, niin puhtaaksi ja slleäksl oli Olga ne saanut.
KasltBihIn ommeltiin paperilappu, johon oli kirjoi.
tettu työn tekijän nimi ja millä luokalla oli. Työt
pantiin näytteille koulun päätöksessä.

meitä katsottava, helppoheikkien kakslmielisyydet
sitävastoin olivat Ilmaista kuultavaa.

Ostokset muodostuivatkin pienistä käyttoparsee.
lelsta- unohtaa el silti saa nahkiaisilla herkuttelua
ja kotiväelle tuotavia markkinatulialsia. Tuliaisten
ostamisessa olikin keksimistä, jotta olisi vähällä
saanut ja monelle riittänyt Mutstanpa vanhemman
vel)e!" tu<"leen tuliaisina homcjuuston palasen ja se
oli riittoisa, eihän metsäkulmalla oltu totuttu mol-
seen tokottlin. Riittoisa oli myöskin Saarisen Sante-
rin suuri silli, joka oli tehnyt Isäntäntä kanssa eri-
naisia syvyyssukelluksia Salon kuuluisaan katulie-
juun.

Vanhemman väen markkinat olivatkin jo paljon
kaupalllsemmat, olihan eläintori jonkinmoinen Mn.
taporssl ja vaikka el olisi kauppaa tehnytkään, pää-
si tietoiseksi ajan hinnoista. Jokapäiväiseen ruoka-
valioon kuuluva suolasilakka ostettiin myöskin
markkinoilta, eikä sitä ostettu puolenkilon eränä,
vaan nelikko tai useampi, syijjien suuluvun mu-
kaan. Varaa Jos oli, niin otettiin Iisaksi pienempi as-
tla oikeen »kryyrattyy» silakkaa, juhlia varten.
Monesti markklnamatkaan yhdistettiin myöskin
kihlojen osto, näin lunastettiin kesäiset lemmenlu-
pauksetja otettiin yhteisvastuu jo usein orastavasta
uudesta elämästä.

Markkinoilla moni maaseudun asukas on tehnyt
ensi tuttavuutensa, nykyisin jo täysin yleiseen vl.
Hannekseen, tomaattiin. Herkullinen näkö on hou-
kutellut ostamaan, mutta ensimmäinen haukkaus
on ollut suuri pettymys, kirousten saattamana to-
maattipussl on heitetty Salon sillalta jokeen ja Ih-
metelty: »Hyi helvetti, kalkkil paskol herrasväki
syä ja kehhuu hyväkskin viäl».

Vilna on aina ollut oleellinen osa markkinoita ja
ehkä korostetummin se tuli esiUe kieltolain alkaan
ja erikoisesti sen loppuvuosina. (Kieltolaki kumot-
Uin 1932) Parhaiten tämän asian kuvaa suora lal-
naus Sallisen Sulon kertomasta: »Jokavuas sinne
markkinoi! melkeen mentiin, ei niin mittaan osta.

maan mut juapottelemmaan kummtnklin. Ja se oli
mukava, kun slln Perttelln tullis melkjäst joka mo-
kis myytiin pirtuu. Sitä sai ostaat Isommas ja plä-
nemrnäs lasis, slmmosil valmel kuumll punssei, sitä
sai potus ja lekus ja vaikka olis pytyn ottanu. Eikä
sitä myyty mittaan Sallaa, sitä sai kuka vaan, keliä
rahaa oli. Monta kertaa maakin slhen poikkesin, os-
tin Utran lekun pirtuu ja verln pään täyteen, enkä
menny sinne markklnaplassll oUenkaan, siäl tahtos
niist poliseist olla vähän kiusaa. Eikä se mittaan
kalliiksi tultu, plrtu oli silloin halpaa ja nllt oli paljon
kun teki samal taval kum maakin, ettei menny torll
saakka heppuloimaan».

Monien el käynyt näin onnelllsesti, että olisi hal-
vaksi tullut, vaan kaikki meni, vieläpä kipujen kera.
Selittämistä oli varmaan Kosken papallakin, kun
hän vel ainoan sikansa markkinoille, sitä kun el
raatsittu kotona syödä, nuukastl kun elettiin. Rahat
häipyivät juhllmiseen ja sika hupeni puolikkaan ne-
Ukoksi suolasilakkaa.

Jalkapatikassa matkanneet olivat yleensä yBtä
Salossa asuvien sukulaisten ja tuttavien luona ja ot-
Uvat markkinoista Iloa Irti mahdoUisimman paljon.
Paluumatkalla monen askel painoi väsymyksestä,
Mikon ja Eerlandin soittokin kuulosti vallan moUI-
sointiselta. Vuoden kuluttua oltiin kuitenkin valmiit
lähtemään uusille markkinoille ja entistä Innok-
kaammin.

Markkinaperinne jatkuu edelleen. Joskin tunnel-
ma on kiireen latistama. Poissa on nilkkoihin saak-
ka ylettyvä kuralieiu, poissa on nahan, tervan ja ka-
Iän tuoksu. Kuitenkin joka syksy, lokakuun alussa
sinne mennään yhä uudelleen ja uudelleen, poissa ei
voi olla. Ovathan ne Salon perinteiset Piritan mark-
klnat.

Lähteet:

Salo-UskeIa seuran julkaisu Pirilän markkinat.
Aulis Oja: Kuusjoen historia
Monllukulset henkilohaastattelut.

Somero-seuran matkamuistokil-
pailussa 1975 palkittuja: Edessä
Raili Aaltion kolme härkää (l.

p. » ja niiden takana viilikupit,
takana vasemmalla Reino Tam-
men kolpakko, Antti Kankareen
kukkopilli, Impi Seppälän taikl-
nasarvi ja Voitto Ollonqvistin
kuokka. Valok. Salli Luoma.
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Rakas päiväkirja!
"Visera

sunnuntai 30. 11 1975

RAKAS PÄIVÄKIRJA!
Pitäisikö minun luopua ilnes-ankkamaisesta alol-

tustavastani? Tietysti sinä olet minulle rakas, mut-
ta sen toki uskot enemmittä vakuuttelulttakin. Olen
kyllästynyt tervehtimään sinua jokaisilla trelfeil-
lamme samoin sanoin. »Rakas» on menettänyt tun-
nepltolsuutensa. Koetan siis hylätä tuon ältelän al-
kupotkaisun.

Ulkona sataa. Suljin äsken verhot. Kello on jo
kahtakymmentä vailla kymmenen. Mutta huomen-
na minulla el ainakaan ole alkaa sinulle, silla yll-
huomenna on saksan kokeet. Vahinko, että mankka
hajosi taas. On aivan ärsyttävän hiljaista. Radlos-
takin tulee pelkkää sinfoniaa, enkä siksi voi pitää si-
takaan auki.

Luin juuri vähän munatta parin vuoden takaista
siskoasi. Oikeastaan minun piti vain tarkistaa Me
naiset -lehden »Käsialat kertovat» -palstan osoite,
mutta vilkaisin huvikseni Mukan muutenkin. Olen
tyytyväinen, että hitaasti olen onnistunut miltei ko-
konaan siirtymään kirjakieleen. El siksi, ettelkB
murre tuntuisi minusta luontevalta käyttää, vaan
koska kirjakieltä on hauskempi jälkeenpäin lukea.
Välillä kyllä mielisi kovasti sanoa, että olipa se
»metkaa» tai »hurjan kenkkua» tai että »meinasin»
tehdä jotain. Sanonnat kun ovat niin valtavan ku-
vaavia. Samoin »suuteleminen» ja upussaaminen»
ovat kaksi Ihan eri asiaa. Ja jotkut lyhenteet ovat
aivan korvaamattomia kuten »matikka» ia »mank-
ka». Ethän pane pahaksesi, jos joskus sominkin?

En oikein tiedä, mitä päiväkirjaan pitäisi sääntö-
jen mukaan kirjoittaa. El varmaankaan saisi olla
iilln sisäänpälnkääntynyt kufai minä. Llkomaallman

tapahtumista en kerro muuta kuin sen, mikä vällt-
tSmästi vaikuttaa kohtalooni. Niin kuin innaatiosta:
En voi ostaa uusia kenkiä, koska hinnat ovat niin
mahdottomasti nousseet. Tanssiltppukln maksaa jo
kympin. - Hyvin Suljetun piirin syntymät^ kuole.
mat "ja avlo-IUtot koetan muistaa mainita. P olitllk-
kaa ei päiväkirjoistani löydä etslmälläkään.

El, sinusta ja siskoistasi eivät historiantutkijat to-
deltakaan hyödy. Maailma on tosin kiinnostunut

päiväkirjoista, jos ne sisältävät arvokkaita tietoja
aikakaudestaan tai jos ne kaunoklrjaUisesti ovat
korkeatasoisia: tekijän kynä on vuotanut mettä
musteen sijasta. Mutta tavallisen taavetin talletta-
mia tavallisia tapauksia - kukapa niitä viitsisi tut-
kia. Toivon, ettette joutuisi kuolemani jälkeen huu-
tolalslksi, pikku ressukat. Ennemmin sitten roviol-
lekln. . .

Olen ahtanut sinut täyteen satu j a, jotka alkavi
aina samoin sanoin: »Olinpa kerran Teeriharjulla.»
Onko terveellistä niin kovin yksityiskohtaisesti erl-
teliä, mitä nuo jokavltkkolset tanssit minulle anta-
vat? Suurin osa on täysin hedelmätöntä pohdiske-
lua. Sanoisipa joku viisas varmasti, että olet eettl-
sestä aspektista katsoen pelkkä tunkkalnen torky-
kasa. Tässä suhteessa en kuitenkaan jaksa koettaa
jalostua. Jos niin teen, se on vastoin luonnettani, et-
itä sitten enää olekaan juuri minun päiväkirjani.
Missään tapauksessa en tahdo erota sinusta, silla
oieTainoa, jonka korville voin vapaasti syytää tosl-
asiat niitä puhdistelematta.

Vaikeinta on selittää tapauksia, joissa on käyttäy-
tynyt typerästi tai tokaissut harkitsematta sanoja,
jotka myöhemmin kaduttavat tai hävettävät. Yri.
tän vältellä niistä puhumista, vaikka itsekritiikkiä
aina painotetaan tärkeänä keinona kehittää persoo-
nallisuutta. On rumaa, että salailen virheitäni, var-
sinkin, kun hyvin tiedän, ettei tarvitse pelätä sinun
moittivan ja halveksuvan minua joka sekunti. Päin
vastoin, otat pahlmmatkin vastaan Ihmeen rauhal-
lisena. Sallit minun aulitsti jopa solvata ja nlmitellä
sinua sille päälle sattuessanl. Vaan jälkeenpäin sl-
vajasi tarkastellessanl kostat kohtelun, lajähdytat
sen kaiken päin naamaani kuin haisevan lattiarie-
vun.

Pääni alkaa väsyä tähän miettimiseen. Lakkaa
valvottamasta minua, senkin lattiarlepu (Omo-puh-
das sellainen)! El minun pitänyt tänään sisäisestä
olemuksestasi diagnoosia tehdä, vaan tietysti ra-
portolda vUmelauantainen Teeriharju-lltanl. Miksi-
ko poikkesin ohjelmasta? Ei sattunut mitään kovin
mieltäkuohuttavaa. OH melkein alakuloista hetkit-
tain. Sininen murunlkaan ei ollut siellä. Ainut lohtu
oli hassu Osku. . . höppo! Tarkemmin toiste. Hei
hei!

*
^

^
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apulaisena. Hän ennätti kaivaa haudan noin 6000: lie
somerolaiselle.

MIINA - KIRKON LÄMMITTÄJÄ JA »UMLL-K-
KARI»

Kirkossa oli ennen vuonna 1835 tehtyä remonttia
neljä kaminaa, joiden lämmityksestä huolehti Mil-
naitohto.Hän oli.vanhemmanpuoleinen reipas nals-
Ihminen, joka tunnollisesti huolehti tehtävästään.
Lauantaina vietiin kamlnoiden viereen valmiiksi
halkopino. Siinä hommassa oli Miinalla vapaaehtol-
nen apulalskaartl Kirkonmäen lapsia. Talvella päi-
vät ovat lyhyet ja hämärät, kirkossa ei silloin vielä
ollut sähkovaloja. Lapsista oli jännittävää ja vähän
pelottavaakln mennä puusylykslneen hiljaiseen hä-
märään kirkkoon, olihan heille kerrottu, että kirkon
lattian alla asui pahamaineinen Pltkä-Piana. Ku-
kaan ei osannut kertoa mitä pahaa Pitka-Plana oli
tehnyt, tai oliko hänet keksitty vain lapsia pelotta-
maan. Mitään el kuitenkaan koskaan tapahtunut ei-
ka näkynyt.

Varhain sunnuntaiaamuna Miina laittoi tulet ka-
minoihin. Kirkko ei paljoakaan ehtinyt lämmitä.
Vain kamlnan lähistöllä oli vähän lämpimämpää ja
niinpä ensimmäiset klrkkoontulljat täyttivät kami-
nan~ lähistöllä olevat paikat. Jumalanpalveluksen
alkana Miina kävi parikin kertaa lisäämässä puita
kaminoihin. Se tapahtui sellaisella lälskeellä, ettei
muuta unilukkaria tarvittu, mikäli joku oli sattunut
saarnan aikana torkahtamaan.

Miinan palkan maksoivat seurakuntalaiset luon-
nontuotteissa, jotka Miinan oli itse käytävä pitäjän
taloista hakemassa. Niinpä hän talvella otti veslkel-
kan ja lähti perimään palkkaansa. Tällä matkalla
hän usein viipyi maanantaista perjantaihln, lauan-
taina piti taas olla virkaa hoitamassa. Usein olikin
Miinan kelkka matkalta palatessa täynnä jauhopus-
seja ja muuta ruokatavaraa. Elämä oli taas vähäksi
alkaa turvattu.

KELLOJEN KERTOMAA

Ennen sähkoistämlstä Someron kirkonkellot oli-
vat kuuluisat kauniista äänestään. Kellonsoittajan
ammatti oli arvostettu. Vaikka palkka el ollutkaan
päätä huimaava, oli soittajan virkaan aina tulijoita
Kirkonmäeltä tai lähiympäristöstä. Kellonsoittajat
Juho Nurminen ja Janne Grönholm hoitivat vlr-
kaansa vuosikymmenet.

Suurempi kirkonkello painaa yli 500 kiloa, se on
valettu Tukholmassa v. 1784. Pienempi kello painaa
n. 200 kiloa, myös se on valettu Tukholmassa v. 1758.
Isompaa kelloa soitettiin potkaisemalla ja pienem-
pää hihnasta vetämällä. Kesti aika kauan ennen.
kuin Ison kellon sai vauhtiin, jolloin se omalla pal-
nollaan vähäisen potkaisun avulla alkoi kumahdfil-
la. Soittajien piti tarkkaan tahdin mukaan saada
kellot soimaan yhteen.

Kellojen soittoja on monenlaisia. Se joka tuntee
niiden kielen tietää jo ensimmäisistä lyBnneistä
mistä kelloista on kysymys. Tunnetuimmat ovat
varmasti sielunkellot, ne soitetaan arkipäivänä klo
10-11 välillä. Jos vainaja on mies, alkaa ja päättää
soiton isnkello, jos nainen, niin aluksi ja lopuksi soi-
telaan pientä kelloa. Sunnuntaiaamuna kello 8 soite-
taan aamukellot, papin saapuessa kirkkoon soite-
taan paplnkello. Jumalanpalveluksen alkaessa klo
10 on vuorossa yhteensoltto, joka kutsuu kansaa
kirkkoon. Jumalanpalveluksen päättävät Isolla kel-
lolla annetut yhdeksän läppäystä.

Ennen oli tapana soittaa myös haudanavauska-
lot, jotka tavallisesti soitettiin lauantaina hautaa
avattaessa. Tapana oli, että vainaja tuotiin pyhäaa-
muna hautaussaatossa kotoa, jolloin oli vastaan-
soitto. Vastaansoitto alkot kun vainaja ja saattoväkl
olivat noin puolen tunnin matkan päässä kirkosta.
Kun slunauskappella el vielä ollut, hautaus toimltet-
tiin hautausmaalla. Hautausmaan portilla seisoivat
pappi ja lukkari, jotka veisasivat virrestä värsyn tai
pari. Vainajaa hautaan vietäessä soivat hautakellot
ja vielä hautaa umpeen luotaessa pelttokellot.

Ehtookellojen soitto julisti pyhän alkaneeksi. Soit-
toaika oli lauantaina ja pyhien aattona Mikkelistä
Vappuun ennen auringonlaskua ja kesäaikana klo
18. Jouluaattona kellot soitettiin 14.

Sitten olivat vielä hätäkellot. Niitä soitettiin, kun
sattui tulipalo tai muu suuri onnettomuus, missä
tarvittiin apua. Hätäkellot soivat epätahtla ja ää-
nekkäästi Ilmoittaen, että nyt uhkaa vaara, apua
tarvitaan.

Näin rikasta oli kellojen kertoma sille, joka niiden
kieltä ymmärsi.

On suuri vahinko että kellot sähkBistettIln. Sen
mukana meni kellojen soitosta juhlavuus, jota niin
moni ennen jäi kuuntelemaan. Kellojen solnnukas
kumahtelu toi mieleen hartautta ja nosti ihmisen
mielen pois arkipäivästä sinne, missä rauha ja rak-
kaus vallitsevat.

SOMERON ENSIMMÄINEN KANSAKOULL-

Kirkon naapurina on Someron ensimmäinen kan-
sakoulu, jonka vlhkläiset pidettiin 11. 8. 1882. En-
stmmälsessä oppilaiden slsäänklrjoltuksessa 11-
molttautui kouluun 47 poikaa ja 37 tyttöä. Kirkon
koulussa on koko elämäntyönsä opettajana suorltta-
nut neljä opettajaa. Plslmmän päivätyön, 43 vuotta,
on tehnyt 'opettaja Pietari Sorma. Hänet valittiin
juuri valmistuneena opettajana Kirkon koululle l. 8.
1884. Hän hoiti virkaa kevääseen 1827 asti, joUoln
siirtyi eläkkeelle. Jaakko J. Laurila. kertoo »Some-
ron kansanopetuksen valheet» -kb-jasaaan Pietari
Sormasta: »Ty» oli raskasta uranuurtajan tyBtä.
Vaikeudet olivat monet. Vähin el ollut se, että kou-
lun tyBtä haittasivat kaikenlaiset, ennakkoluulot ja
hyökkäykset. Vakavalla, joskin hiljaisella, mutta
varmalla ja järkähtämättBmälla kasvattalanluon-
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Someron kanttorina vv 1890-1933 toimineen dlr. cant. A. L.
Salmisen talo Kirkkotien varrella on vielä alkuperäisessä
asussaan.

RIPPIKIRKOSSA MARKKINATUNNELMA
Rtppejä pidettiin vain neljä kertaa vuodessa.

Vanha rovasti Karanen piti pitkiä kaksl-kolmekln
tuntia kestäviä saarnoja, ja kun rlppiväkeä oli pal-
jon, saattoi rlpilläkäynti kestää iltaan saakka.
Edesmennyt kanttori Salminen oli kerran rlpln al-
kana pitänyt laskua, 45 kertaa rlppipöytä täyttyi ja
kerralla siihen sopi 30 henkeä joten ehtoollisella kä-
vijBltä oli 1350. Saman ripln alkana hän oli soittanut
pitkälti tolstasataa virren värsyä. Ehtoollista jaka-
massa oli kaksi pappia.

Koska rlppiväkeä oli paljon oli taistelu paikasta
ehtoolllspöytään niin kova, että heikommat eivät al-
kupaässä uskaltaneet sinne yrittääkäan. Häpeä sa-
noa, mutta ehtoollisella oli usein enemmän markkl-
natunnelmaa kuin vakavan alaisuuden tuntua.

RUOTSINKIELINEN JUMALANPALVELUS
Kesän tapaus oli ruotsinkielinen jumalanpalvelus.

Se pidettiin kerran kesässä jonakin sunnuntai-11-
tapälvänä. SUloln tulivat kartanoiden väet parihe-
vasten vetämissa vaunuissa sekä muu pitäjän her-
rasväkl plyymeineen ja päivänvarjoineen. Näissä
jumalanpalveluksissa el käynyt paljon väkeä, mut-
ta he olivat sitäkin värikkäämpää katsottavaa.

KIRKKO PUHTAAKSI JUHANNUKSEKSI

Kirkon kuuraus ennen juhannusta oli myös kesän
tapaus. Sitä ennen kulki suntio naisten luona kysy-
massa kirkon kuuraajla Ja aina niitä löytyi. Klrkon-
mäelle pystytettiin kivistä llesl, jonka päälle asetet-
tlin suuri muuripata vettä täynnä ja sytytettiin pa-
dan alle valkea. Palkalle oli kokoontunut parlsen.
kympi entä naista sankolneen, tuutinen, harjoilleen
ja riepuineen ja kun he koko päivän hiklpaässä hel-

t'. l">hu )"a tuc>ksui kirkko Illalla puhtautta. Kir,
kon lattia oli silloin maalaamaton, joten hankalista
riitti. Veden kantamisesta ja lämmlttämlsestä piti
suntio apulaisineen huolen, hän myös kävi katso-
massa että puhdasta tuli. Ei niille naisille paljon ol-
lut sanomista, työ tehtiin tunnolllsestl ja ahkerasti
ja siltä sai kohtalaisen hyvän palkankin, olihan ky-
seessä erikoistyö. Kun sitten juhannuksena klrk-
koon oli tuotu nuoria koivuja ja kaikki paikat hohtl-
vat puhtautta, kelpasi valkoisiin pukeutuneiden rip-
pIkoulutyttBjen viettää ensimmäistä ehtoollisjuh-
laansa. TytBt kävivät silloin rippikoulun keväällä ja
pojat syksyllä.

USKOLLISIA PALVELIJOITA

Someron kirkolla on ollut onni saada palveluk-
seensa pitkäaikaisia tunnollisia työntekijöitä. Plt.
käaikalstn on ollut Hellstrom-Hairon suku, joka
avasi somerolalsllle haudat noin sadan vuoden alka-
na ja hoiti hautausmaan asioita. Ensimmäinen oli
Fredrik Andsten, joka kuoli 1880. Andsten oli myös
unilukkarl. Hänen jälkeensä otti toimen Andstenin
vävy Juho Hellstrom, joka kuoli v. 1910. Tämän jäi.
keen työtä jatkoi hänen poikansa Evert Hellström,
(myöhemmin Halro). Hairo valittiin myös klrkon-
vartijaksi eli suntioksi. Hän hoiti suntion tehtäviä
vuoteenl928, jolloin virkaan valittiin Kalle Oksanen
Kultelasta. Halro jatkoi vielä haudankaivajana ja
hautausmaan hoitajana. Evert Hairo oli jo isällään

Vuonna 1926 tultiin jo autoUla kirkolle.
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Aurinko oli aikoja sitten painunut metsänreunan
taakse. Onneksi upea täyslkuu oli hyvissä ajoin ki-
vunnut taivaalle. Ilman sitä olisi satumetsässä val-
linnut synkkä pimeys.

Kuu, suuri ja keltainen, loi maan ylle sadunhoh-
teistä valoaan, joka vastustamattomalla tenhollaan
houkutteli metsän väen ulos koloistaan. Vaikka oll-
kin joulukuu, el maassa ollut rlppustakaan lunta.

Useita viikkoja oli kestetty sumua ja pimeyttä.
Kuun antama valaistus oli siis tervetullutta.

Suuressa satumetsässa oli salaperäisen hiljaista.
Korkeat kuusetkln, jotka alituiseen huojuivat ja
kuiskuttellvat, olivat vaienneet. Näytti siltä, kuin ne
olisivat pysähtyneet katselemaan jotain sellaista,
mitä eivät ennen olleet nähneet.

Ihmeellistä, mutta totta! metsän keskellä olevalle
aukiolle oli Ilmestynyt pienoinen mökki, kovin har.
maa ja sammaltunut, kattokin turpeilla pitelty!
Tummat kuuset tuijottivat sitä ihmeissään: kas kun
eivät ennen olleet huomanneet, vaikka koko Ikänsä
olivat metsässä asuneet.

Mökki näytti kuutamossa somalta. Sen pienistä
ikkunoista vilkkui valoakin ja savupilpusta klemur-
teli sinisiä savuklehkurolta suoraan tummaa tähti.
taivasta kohden. Mökissä siis asuttiin, siltä el ollut
epäilystäkään! Mutta mitä siellä keskellä yBtä puu-
hatffln, silta oli otettava selvä. Savuplipusta tuntui
nousevan aivan ihana tuoksukin. Suurin ja tummin
kuusista kuiskasi naapurilleen: »Kurkotahan
alimmilla oksUlasl Ikkunasta sisälle, jotta näet, ml-
ta tuvassa puuhataan!»

Tuvan avarassa lelvinuunissa oli hetki sitten pa-
lanut Iloinen, räiskyvä tuli. Se antoi sekä valoa, että
lämpöä pikkuiseen tupaan. Keskellä lattiaa olevan
pöydän ääressä Istui Isäkarhu ja kolme karhunpol-
kasta seuraten Äitlkarhua, joka hyori ahkerasti
niiloin pöydän, mllloin uunin vierellä. Ältlkarhu oli
näet alustanut leipätalkinan ja aloitteli lelpomisen.

»El vaan saatu lunta jouluksi, jotta olisimme voi-
neet käydä talvllevolle kuusen alle, » puheli äitlkar-
hu. »Näihin alkoihin olemme tavallisesti olleet jo si-
keässä talvlunessa. Kun tässä nyt oli tätä yllmää.
rälsta aikaa, päätln yllättää teidät joululeIpomlsUla.
nl! Olen kerännyt hiehon taikinaan parhaat maus-
teet, mitä olen metsästä löytänyt, jopa hieman hu-
nää jaakin. Saatte jokainen leipoa mielelsen joulu-
leivän itseUenne. Uunikin «n jo sopivasti hffltynyt.u

»Minä en leivo, enhän toki, » murahtl Isä. »Leipo-
koon pojat, minä olen väsynyt ja haluan talvllevol.
Ie.»

Karhut olivat tavallisesti jo ennen joulukuuta
asettuneet nukkumaan talvlpesäänsä metsän ti-
heään rytelkköön, jossa lumen peittoon painuneet
Puut okslneen muodosUvat turvallisen katoksen pe-
san päälle. Mutta mistä tällaisena talvena pesäpal-

Lahja Aukio
kan löytäisl, kun el ole lumen rlppustakaan!

Äiti leipoi ja häärl, pojatkin leipoivat. Muutama
leipä oli jo ehtinyt uuniinkin. Siltä tuo ihana tuoksu,
joka tunkeutui ulos savupllpusta metsän kuusten
suureksi kummastukseksl.

Tuvan ulkopuolella kuustvanhus kurkottell ok-
slaan nähdäkseen kaiken, mitä pienessä tuvassa ta-
pahtul.

Vaan yksi pojista pyörlttell taikinansa paUoksi ja
pani piiloon uunlnpankolle. »Mlaäpä teen leivästäni
vieläkin paremman: etsin siihen lisää mausteita ja
kypsennän sen sitten aivan viimeiseksi, kun te muut
jo olette valmiita», sanoi pikkuinen karhunpoika ja
kBmpi ulos kuutamoiseen metsään.

Häntä ei väsymys tuntunut vaivaavan: pieni, pär-
rtttnen karhunpolka kiipesi ketterästl puunrunkoa
ylBs ja alas Irrolttaakseen plhkaa. Hän saikin sitä
hieman. Isä oli sanonut: »Muistakaa, pojat, syBdä
ennen talviunta plhkaa - hm - plhkatappi pitää
jok'iklsen saada!»

Kun pikkukarhu oli saanut kootuksi tarpeeksi plh-
kaa, riipi hän vielä melkoisen kasan katajanmar-
joja ja neulastakin miettien: »Näitä kun panen
taikinaan. . . aah. . .»

Pikkuinen palasi runsaine maustelneen tuvalle ja
painui etsimään taikinaansa jatkaakseen lelpomls-
taan.

»El tule mitään», sanoi äitlkarhu, joKa oli jo ts-
»ahtanut pöydän ääreen vastapaistettuja lelplään
maistelemaan. »Tuota plhkaa et saa sekoamaan tal-
kinaan' se on nat11 talvella kivikovaa. Ehkä sitä pl-
taisi hiukan sulatella.»

Pieni karhunpolka keräsi plhkan, katajanmarjat,
neulaset, siis kaiken sen, mitä oli metsästä löytänyt,
yhteen kasaan ja pani kuumaan uuniin pehmene-
maan.

Tummat kuuset tuvan ulkopuolella kurkottellvat
okslaan yhä lähemmäksi pienen tuvan Ikkunaa näh-
däkseen, mitä nyt tapahtuisi.

Sitten, voi kauhistus! P AMI ! !
Kuului valtava räjähdys. Koko tupa uuneilleen,

savupilppuineen, kalkkineen, hajosi olemattomiin.
Karhuperhe syöksyi kauhistuneena metsän suojaan
etsimään talvlpesää.

Taivas oli vetäytynyt pllviverhoon ja kuu oli ka-
donnut. Tuuli oli alkanut kelnutella suuria kuusia.
Ne humisivat ja kulskalllvat toisilleen jotain seUals-
ta, että sitä, minkä he äsken näkivät, voi nähdä al-
noastaan satumetsässä täydenkuun aikana. Se oli
nyt lakannut olemasta, nimittäin satumetsä.

Muutama lumlhtutale leljatll alas taivaalta ja
asettui sievästi suuren, tumman kuusen oksille. Slt-
ten niitä tuli yhä useampia ja useampia....

Kun päivä valkeni oli maakin valkoinen.
Saatiin sittenkin valkoinen joulu!
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Somero-seuran kotiseutu-

retki S. 6. 1975. Pernlon
kirkossa osallistuttiin ju-
malanpalvelukseen, min-
ka jälkeen rovasti Reino
Rytilä esitteli keskiai-
kaista kirkkoa. Valok.
Antti Koivuniemi.

Somero-seuran kotiseutu-

retki Perniöön 8. 6. 1975.

Nälen kuninkaankarta-
non esittelypaiKäila kun-
nanjohtaja Kaarlo Saari-
luoma esittelee talon vii-
ria, jossa on vuosiluku
1739. Valok. Antti Koivu-

niemi.

Someron kirkko ja kansakoulu v. 1940. Vasemmalle ova. Rautelan Suutelan ja Knaapin kirkkohevos. allit ja koulun sau-
na~KuvanTähettänyt Somero-seuran valokuvakllpaUuun v. 1956 August Laine.

Silloin oli Klrkonmäen pleneläjllläkln etuja, ne
joilla oli lehmä tai kaksi kokosivat heyo stlta Jääneet

heinät. Muutamat hyväluonteiset isännät jättivät
tahallaan isot tukut heiniä korjaajille, toiset, nuu-
kat, kokosivat joka korren takaisin ajopeleihln. Hei-
nänkorjaajUla oli joskus pientä nahlnaakln parhais-
ta paikoista. Tässä oli sekin hyvä puoli, että puomin
seutu tuli hyvin silvotuksi. Hevosen takapään pai-
kaita sai taas hyvää kukkamultaa.

Sunnuntai oli koko Kirkonmäen juhlaa. Pulla-
kauppiaat olivat jo hyvissä ajoissa sunnuntaiaamu-
na asemissa. Lumivalo tuli käslkärryt täynnä Umo-
naadikoreja, yllnnB keikkui pullakorl. Hänen kaup-
papalkkansa oli klrkkoplhan ulkopuolella koulun
kaivon seutuvllla. Apulaisina hänellä olivat omat
lapset Helmi, Toivo ja Kerttu. Mari Ekberg pystytti
omalle tontilleen vastapäätä kirkon päaovea suuren
pöydän, jossa oli tarjolla kotona leivottua pullaa, 11-

monaadia, tupakkaa ja makeisia. Konstan Marin
kauppa oli Seurakuntatalon vieressä. Suurina juhla-
pyhinä kun kirkkokansaa oli paljon, kävi kalkilla
kauppa hyvin. Pulla ja Umonaadl oli sUhen alkaan
suurta herkkua. Varsinkin nuorten koko klrkkoatka
tahtoi kulua myyntipoytlen seutuvllla, syötiin ja
juotUn mitä pbydillä oli, tavattiin tuttuja ja juttu
luisti.

SlUoln oli tapana toimittaa hautaukset sunnun-
talaamuna ennen jumalanpalvelusta. Kun valna-
jla oli useita tai suurlsukulsla, oli saattoväkeäkln
runsaasti. Vielä vllsl-kuuslkymmentä vuotta sit-
ten oli tapana, että varakkaat ja paremplosalaet
vietiin hautaan seurakuntatalon puoleisesta ylä-
portista ja köyhät huonomplosalset lalnamakasli-
iden puoleisesta alaportlsta. Tapana oli, että hau-
tajalsväkl meni myBskln jumalanpalvelukseen
kuulemaan »kuoleman Uitosta».

Somero-seuran kunnia-
kirjan pitäjänpaivllla sai-
vat Bruno Aalto ja Kaarl-
na Pollarl, jonka kunnia-
kirjan otti vastaan äiti
Martta Talonen. Valok.
Ossi Laurila.

^s=^=s^^r^^^s^^^^
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mensä tuskasta Herran puoleen, kohottanut lasta
trlumfikrusiflksia kohti.

Jos Sinä olet Oikeudenmukainen Herra, auta
tätä lasta!

- Jos Sinä olet Jumalan Poika, pelasta tämä lan-
sl!

Herra käänsi katseensa pois pilkkaajasta ja Had-
de raahustl Lammin kylään täynnä vihaa.

Marketan ruumis lakkasi tärisemästä. Hadde
nyökkäsi tytölle ja laski sen maahan. Marketta raa-
hautul käsiensä varassa aivan seinän viereen. Se
pystyi liikkumaan uskomattoman nopeasti ja kette-
räsU pelkästään käsiään käyttämällä.

Hadde seisoi selkä suorana, ei tehnyt rlstlnmerk-
kejä muun klrkkokansan tapaan aina kun piispa
kosketti pyhällä öljyllä jotakin kohtaa seinästä.

Kierros alkoi oUa lopussa, öljyä oli enää tllkka
jäljellä. Piispa Johannes Westfal vapisi väsymyk-
sestä. Hän oli vanha. Illan vanha tällaiseen, olisi pl.
tänyt lähettää joku kanUkkl. Hän astui askelen, tbr-
mäsl johonkin pehmeään joka vlnkalsl, papit t&rt-
tulvat häneen ja pitivät häntä pystyssä mutta Bl-

jyastia putosi hänen vapisevasta kädestään.
Hadde aisti valon, kummallisen, pehmeän Ikään-

kuin tuoksuvan valon joka täytti pienen puukirkon.
Valo ei tullut ikkunoista, el sätelllyt kynttilöistä. Se
virtasi lattianrajasta, hänen lapsestaan Marketas-
ta, joka nousi hitaasti. Hitaasti.

Hiljaisuus ammotti Hadden korvissa, Mljaisuus,
jossa satojen Ihmisten hengitys tukahtui.
Valo väreili Marketta Haddentyttärestä, vaaleasta

Ihmlslapsesta joka olkol suoria jäsentään, slvell
hämmentyneillä sormillaan korkeaa kaulaansa,
suojasi silmiään kirkkaudelta.

Lapsi ojensi vapisevan käden isälleen. Hadde
tarttui siihen, se oli oikea käsi eikä epämuodostunut
tynkä. Piispa vajosi polvilleen, kirkkokansa hänen
mukanaan.

- Te Deum laudamus, piispan värisevä ääni alkoi
ktltosmessun. Papit Ja kuorlpojat yhtyivät siihen.
Valon hitaasti häipyessä Someron pieni puukirkko
oli ääntä tulvillaan.

- Staä olet Oikeudenmukainen Herra, Hadde oli
polvistunut lapsen eteen. Tyttö aukol avuttomastl
suutaan.

- Te Deum...

Kirkonmäh eli ennenkin
Kyllikki Kujanpää

On suvlnen lauantaiehtoo Someron Kirkonmäellä
tämän vuosisadan ensimmäisillä kymmenillä. Kir-
konmäkeä nousee vakain askelin puhtaaseen roh-
dlnmekkoon pukeutunut kellonsolttaja Juho Nurml-
nen rinnallaan lyhyin vlkkelin askelin toinen kellon.
soittaja Janne Grönholm. Tupalan Minne palmen-
taa mäellä syövää karjaa, hänellä on seuranaan
muutamia Klrkoiunäen plkkutyttBjä. Pokelo, vaa-
lea nutlpäinen lehmä, huiskll hännällään kärpäsiä.

Gronholm ja Nurminen ovat ehtineet kellotorniin.
He aukaisevat korkeat mustat luukut. Kohta llmoit-
tavat klrkonkellojen juhlalliset lyönnit pyhän alka-
neeksl. Kellojen kumina kiirii yli kylien ja peltojen.
Liikenne on hiljaista, joten kellojen ääni kuuluu
kauas. Tlenoon yUe laskeutuu pyhäinen rauha.

Näin idyllinen oli KIrkonmaen lauantalehtoo vielä
muutama vuosikymmen sitten.

Someron keskusta on sodanjälkeisinä vuosina
kasvanut ja kehittynyt valtavasti. Vain vähän kes-
kustasta syrjässä oleva Klrkonmäki aivan lählym-
paristoilleen el sen sijaan ole kokenut suuriakaan
muutoksia, ainoastaan kanttorila ja muutama muu

asuintalo on rakennettu viimeisen viidenkymmenen
vuoden alkana. Mutta melko lähellä olevaUe Läh-
teenkorvan pellolle ja Lamminkylaän on tullut pal-
jon uutta asutusta. 78-vuotias Ells E l orant a, jo-
ka on syntynyt ja ikänsä asunut Klrkonmäellä, tun-
tee Klrkonmäet olot ja on pätevä kertomaan niistä.

SUNNUNTAI KOKO KIRKONMÄEN JUHLAA
Vieläkin elää varsinainen Klrkonmäki viikolla

hlljaiseloa, vain Kirkon koulu oppilailleen antaa sl^
le vllkkautta. Vuosisadan alkupuolella, kun autoja-
kaan ei vielä ollut paljoa, oli sunnuntaisin Kirkon-
mäellä vilsketta ja villnää. Kirkon eteläpuolta kaar-
tava käsipuu oli täynnä hevosia. Suurina rippl- ja
juhlapyhinä se el riittänyt, vaan hevosia oli kiinni
jokaisessa puussa ja nurkassa. Pappilan hevosilla
oli oma talli sakastin alapuolella. Rautelan Suutelan
ja Knaapin hevostallit olivat koulun saunan vieres-
sä. Myöhemmin rakennettiin seurakuntatalon lä-
helle tallit Hautalan ja Talvisillan Isäntien toimesta.
Hautausmaan kiviaidassa on vieläkin paikoillaan
rautarenkaat, joihin hevosia kiinnitettiin.

10

Savenvalaja Kalle Männistön tyttäret Irja Ollila (vas. ) ja Maire Soini allekirjoittivat Torkkolan tilitoimistossa 30. l. 1!17»
lahjakirjan. jolla he luovuttivat Isansa verstaan Somero-seuralle. Lahjoituksen ottivat vastaan Voitto OIIonuvist (vas.i
ja Tapio IIorila. Valok. Salli Luoma.

Männistön kaltotalkolden toinen päivä !1. 8. 1!175. Valok. Tapio Horila.
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Piispa autettiin sisään kirkkoon, melkein raahat-
Uin alttarin luo. Et mitään kaunista täälläkään. Hän
oU tuonut lahjanaan uudelle kirkolle alttarlkaapln,
el kovin suuren eikä kauniin, mutta korein värein
maalatun kuvauksen Pyhän Laurentiuksen mart-
tyyrikuolemasta halstarllla. Sopiva esine Pyhän
Laurin kirkkoon.

Tuore puu tuoksui raikkaana, voitti sultsutuksen
raskaan huumaavan hajun. Jotain hällnää taas
ovella. Jättiläinen pyrki onnettoman lapsensa kans-
sa kirkkoon, rahvas rählsi ovensuussa. Piispa tul-
jotti Ihmisiä pitkään ja tuomltsevastl, joukko hllje-
nl ja astui sivuun. Isä asettui lapsensa kanssa pal-
jaan seinän viereen. Saisivat maalata seinät, se el
tulisi niin kalliiksi kuin tapull tai torni ja kello.

Hadde oli käynyt pyytämässä apua naapurista
kun Marittln synnyttämisen aika tuli. Ihmiset ko-
hautteltvat olkapältään.

Ei heillä tietenkään ollut mitään Haddea vastaan

joka oli kunnon mies ja hyvä seppä, mutta he eivät
halunneet vaarantaa kuolematonta sleluaan koske-
maila ruoskittuun porttoon. Voihan olla, että nainen
oli hlrveämpikin synnlntekljä, vaikka murhaaja,
kun oli niin ruoskittu.

Hadde kohautti olkapäitään ja palasi Seppään hll-
jäisen ja valkoisen Maritan luo. Hän el tiennyt mitä
tehdä, mutta kun lapsen pää näkyi eikä se muuten
tahtonut tulla ulos hän veti sen Itse. Maritt oli jo ta-

juton.
Lapsi oli kummallisen näköinen. Hadde tuijotti sl-

ta kauhuissaan ja sillä alkaa sielu lensi Marlttln
suusta. Hadde toivoi, että lapsikin kuolisi, mutta slt-
ten se huusi, ja Hadde katkaisi napanuoran ja solmi
sen, pesi lapsen ja kapaloi sen omaan nuttuunsa.

Maritt oli kuollut saastaisena lapslvuoteeseen el-
ka häntä huolittu siunattuun maahan. Niin Hadde
säästyi pilkalta matkalta ja kuoppasi hänet met-
saan.

Rampa lapsi eli ja Hadde vei sen ainoan Ihmisen
luo, joka el voinut sylkälstä sen päälle. Toralla oli
lapsi joka vuosi mutta ei miestä, häntä häväistiin ja
lapset heittelivät häntä kivlUä, mutta hän tuli joten-
kuten toimeen ja hänellä oli maitoa jota lapsi tarvlt-
sl. Tora kauhistui epämuodostumaa mutta Hadde
maksoi hänelle hyvin, melkein kaiken minkä ansalt-
sl sepäntyöstään, ja Tora suostui imettämään sitä.
- Sekaslkiö, huoranlapsl, sanoivat kunnon ihml-

set ja kehottivat Haddea jättämään hirviön heittell-
le. Tuollaiset oli aina viety suolle.

Rahvas supisi kirkossa, ihasteli alttarlkaappla,
nuuhki mielissään suitsutuksen outoa tuoksua. Su-
patus kuului tasaisena kohinana alttarille. Johannes
Westfalin polvia heikotti niin että hänen täytyi tar-
rautaa tukeviin pappeihln. Vlhklveslastla asetettiin
hänen eteensä ja hän ryhtyi puhdistamaan alUaria.

Sekaslkiö. Pieni Marketta kasvoi kovin hitaasti.
Hadde otti sen pois Toralta heti kun uskalsi, nukutti
sitä vieressään, sybttl sitä, piti siltä huolen.

Kiertelevä dominlkaanlmunkkl kastoi lapsen
Marketaksi Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.
- Herran armo on suuri ja hämmästyttävä,

munkki sanoi sääli silmissään tehdessään ristln-
merkkiä lapsen yli. - Ne, jolta me ykslnkertalsuu-
dessamme pidämme onnettomina, saattavat oUa
kaikkein lähinnä Jumalan valtakuntaa.

Lapsi sol ja hymyUl mutta el oppinut puhumaan.
Se yritti kun Hadde opetti sitä, mutta sen kurkusta
kuului vain karheita korahduksla.

Kylillä riitti puhetta Hadden kummallisesta hoi-
dokista. Hadde oli ystävällinen ja hyväluontoinen
mies, hän jaksoi puhua ja selittää, pyytää armellai-
suutta ja myBtätuntoa.
- Martit oli hyvä Ihminen, nöyrä ja kuuliainen.

En tiedä, mitä hän oli tehnyt Turussa enkä väiltä.
Lapsi syntyi sellaisena kuin syntyi. Ehkä se johtui
siitä, ettei Marlttilla ollut apua syntymän hetkellä,
ehkä mlnB itse väänsin... Mutta se on minun lapseni,
ja Herra minut hyljätköön, jos minä jätän tämän
avuttoman.

Ihmiset nyBkkälllvät ja sanoivat suoraan, että
Hadde oli hurskas mutta tyhmä, sillä eikö rampa
Marketta ollut Maritan huorilapsi, Turussa slltet-
ty, ties minkä rikollisen äpära? Eikä Marketan
rampuus ollut osoitus Herran oikeudenmukalsuu-
desta, sUlä kosto oli ulottuva kolmanteen ja neljän-
teen polveen ja Marketta sa) kärsiä äitinsä synneis-
ta niinkuin oikein oli.
- Mutta Marketta on minun oma tyttäreni, minun

sltttämänl, kyllä minä oman lapseni tiedän. Hänhän
syntyi vasta vuoden kuluttua siltä kun Martti tuli
minun luokseni asumaan.

Mutta Ihmiset tiesivät paremmin, ravistivat saä-
lien päätään, ja Hadde suuttui ja meni pois.

Piispa lähti lUkkeelle öljyastla kädessään. Rah-
vas väistyi kunnioittavasti hänen tieltään, karkotti
kuitenkin uteliaana kaulaansa. Tästä menosta oli
puhuttu paljon, tämä oli jotakin erikoista. Mihin
kohtaan piispa pyhää oljyään slvell, siihen kohtaan
piirrettäisiin vlhktrlstl ikuiseksi muistoksi pyhästä
tapahtumasta.

Hadden käsivarret puutuivat. Marketta tärisi, ol-
kea surkastunut käsivarsi huitoi levottomastl. Had-
de painoi lapsen rintaansa vasten ja silitti sen rus-
keanharmaita hiuksia. TyttB hymyUl hänelle ja
Hadde puri hampaansa lujasti yhteen ettei Itkisi.

Jos Pyhä Neitsyt auttaisi...
Hän oli raahannut lapsen Turkuunkln, tuomlo-

kb-kkoon, tallustanut jalan pitkän pitkää Turkutletä
lapsi selässään, ryöminyt polvillaan kirkon portaat,
maannut mahallaan MvllatUalla, huutanut sydä-
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Kun annat lahjaksi

kodinkoneen,
ei sen antama 'ilo

lopu joulun jälkeen
vaan vasta todella alkaa.

Someron Sähkö & Kone
puhelin 45 886

HÄMEEN.UUDENMAAN KESKINÄINEN

vakuutusyhdistys
314W Somero pUH. 924-46147

Yhdistysvakuutus
on yhteistyötä

Palo-, maatila-, koti-, loma-asunto-,
metsä- ym. vakuutuksia.

RAUHAISAÄ JOULUA
JA

HYVÄÄ UUTTA VUOTTA

Jouluna 1975
Jesaja 9:1-6

Erkki Seppä

El Greco (1541-1613), Kristus

Ylle merkitty joulun profetia on kuin juhlallista
runoa. Siinä profeetta käyttää tulevasta Messlaasta
erilaisia nimityksiä, jotka kuvaavat tämän ainut-
laatulsuutta. Jesajan ennustus toteutui Jeesukses-
sa. Joulun tapahtuma merkitsi käännekohtaa Ju-
malan valtakunnan ja Ihmiskunnan historiassa.

Usein joulunajan saarnoissa on tapana kehoittaa
kristillistä seurakuntaa sanoilla: menkäämme
Beetlehemlin katsomaan sitä, mikä siellä on tapah-
tunut. Tuo tuttu kehoitus on jouluevankeliumista.
Sain itse muutamia viikkoa sitten puolisoni kanssa
liikkua niillä pyhillä paikoilla, jotka liittyvät Va-
pahtajamme elämään täällä maailmassa. Kun
meille näytettiin »paimenten ketoa», jossa perimä-
tiedon mukaan paimenet salvat taivaalliselta sa-
nansaattajalta tiedon Jeesuksen syntymästä ja kun
hiljennyimme Vapahtajan syntymäkirkossa, tun-
slmme todella pyhää hartautta. Oli kuin rlnnallam-
me olisivat polvistuneet nuo meille nimeltä tunte-
mattomat miehet. Se oli ainutlaatuinen kokemus.

Mitä sitten tapahtui jouluyonä? Kysymyksessä ei
ollut kenen tahansa lapsen syntymä. Jumala oli en-
nen maailman perustamista tehnyt iankaikkisen ar-
mopäätöksen, joka tarkoitti Ihmisen pelastamista
siitä onnettomasta tilasta, johon tämä oman lankee-
muksensa kautta oli koko Ihmiskunnan saattanut.
Jumalan aika oli täyttynyt. Hän alkoi toteuttaa tätä
armopäätostään. Siksi Jumala suunnitelmansa mu-
kaan lähetti Poikansa. Tuli jouluyö. Valkeus loisti

kuoleman varjon maahan. Jeesus syntyi. Hän oli Ih-
meellinen, kuten Jesaja oli ennustanut. Vaikka hä-
nen hartioillaan oli herraus, eli hän köyhääkin käy.
hempänä. Hän saattoi sanoa: »Ketuilla on luolansa
ja taivaan linnuilla pesänsä, mutta Ihmisen Pojalla
el ole, mihin päänsä kallistaisi. » Hän kuoli kuten oli
elänytkin, köyhänä, vuoteenaan vain rlstlnpuu.

Jeesus opetti sen ajan kovassa maailmassa aivan
uutta oppia: rakastakaa vlholllslanne! Hän ei aja-
nut ketään luotaan pois. Päinvastoin hän kutsui
luokseen elämän taakkoja kantavia, tyttn ja mur.
heen rasittamia ihmisiä. Hän toi anteeksiantamuk-
sen ihmisten maailmaan. Hän antoi anteeksi viha-
miehilleenkin ja pyysi, että taivaallinen Isäkin an-
taisi heille anteeksi. Ristinkuolemansa kautta hän
sovitti meidät Jumalan kanssa. Nyt on meillä oikeus
lähestyä Jumalaa »niin kuin rakkaat lapset armas-
ta isäänsä».

Jeesuksen kautta meillä on pääsy Isän kotiin asti,
sillä hän voittanut kuoleman vallan. Hän on valmls-
tanut meille kodin taivaassa. Siellä on meille talle-
lettuna perintö.

Meillä on Ihmeellinen Vapahtaja. Rakkaudesta
meihin Hän tuli maailmaan, syntyi ihmiseksi, kärsi
ja kuoli puolestamme valmistaen meille pelastuk-
sen. Sen vuoksi oikean joulunviettäjän mieli on sillä,
joka hiljentyy seinien ääreen muistaen, että Jeesus
syntyi meitä varten.
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»Huone-Elanto Someron pitäjästä». R. W. Ekmanin maalaus ISSO-luvulta.
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Jos mielesi tekee Jouluksi uusia SILMÄLASEJA,
niin poikkea meillä

Kirkas joululahjavihje: LAHJAKORTTIMME.

SILMÄLASIEN ERIKOISLIIKE
SOMERON OPTIIKKA OY

KOP:n liiketalo, puh. 46 133.

HYVÄÄ JOULUA
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«Joulu on omena
punainen ja
tuoksuva vihreä kuus.

Joulu on helinä

kulkusten ja
joulu on hiljaisuus.

Joulu on tuoksuja
herkkujen tai
kirpeä pakkassää.

Joulu on riemua

lapsosten ja
kulkusten helinää.

Joulu on tuikkiva

kynttilänliekki tai
valoja tuhansittain.

Joulu on lahja
suuri tai pieni
tai lämpöinen
ajatus vain».
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