




Luopioisten seMkunnastll.
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Kirjoitti

Uuden Kirjapaino-Yhtiön kirjapainossa 1883.

Aleksander Kena.

Tampereella,



Tottumaton minä olin, asemani ol' alhainen :

En heti saattanut etsiä, lähteit' toisia keksiä. Mmk'
sattumalta waan kuulin, sen muistiin kohta kirjoi-
tin. Nyt oloni on haittana, se kun on Lapiss'
kaukana. En woi kysell' wanhukselta, kuunnella
enää mummolta : Mit' wanhempansa arweli ja uk-
konsa kertoeli? Ihmisistä entisistä sekä oloist'
muinaisista. Arkistot jäi näkemättä, niist' muis-
tiin kirjoittamatta. Jätin kesken työni tämän:
Allapäin Pahoilla mielin.

tUKulauso.

Sodankylässä, Kesäk. 7 p:nä 1890.

Aleksander Kena.



Vanhimmista asukkaista, Suomenmaan Jät-
tiläisistä, on Luopioisissa Marsin hämäriä muistoja,
ainoasti jonkun iäkkäämmän henkilön kuulee heistä
jotain mainitseman. Warma waan on, että heitä
on Paikkakunnalla ollut jo Kiwi-aikana; siis toista
tuhatta wuotta e. Kr. Sen todistawat ne monen-
kaltaiset kiwiset työ-aseet, jotka nykyisen Pitäjän
maalta owat löydetyt. Wielä wähemmin ja tuskin
ollenkaan lienee muistoja lappalaisista; sentähden
warsinaiscn kertomuksen kirjoitan wasta nykyisistä
asujamista.

Asukkaat.

Useammilta eri suunnilta owat nykniset asuk-
kaat pitäjääseen tulleet ja aikaan katsoen seu-raamassa järjestyksessä: Ensin etelästä asettuen
Luopioisten kaakkoiskulmaan Kuohijo'en ja Pata-
kosken kyliin; sitte lännestä jääden pitäjään etelä-osaan Puutikkalaan jaKarwialaan ja wiimein idästä
itäpuolelle Wahdermetsään ja Kyynärölle.*) Ete-
lästä ja lännestä muuttaneet ihmiset owat lyhyt-
läntäisiä, tukewahartioisia ja rehellisiä hämäläisiä.
Ensimmäiset perheet owat siirtyneet Lammilta, Tuu-
loksesta ja Hauholta Luopioisiin siten, että ensin

**) Kyyntirön äimän ensimmäinen asukas on tullut etelästä, mutta
sittemmin idiistii tulleet fen wiilisin pois ajaneet.
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he käwiwiit kalastelemassa ja sittemmin jäiwlit sinneasumaan. Ihmisten muutto-aikaa en tarkoin tiedä,*)
mutta ukot kertomat tänäkin päiwänä, että ennen
asukkaat käwiwät Tuuloksesta ja Hauholta kesä-
aikoina kalastelemassa Luopioisten mesillä. He
siellä käydessään rakentiwat kalapirttiä, joissa ihmi-
set kesällä yöt ja pahat ilma-ajat wiettiwät. Asun-
suojien rinnalla tarwittiin myös kala-aittoja, missä
järwen anti talween säilyi, joka hewosella käytiin
talwi-asunnoihin syötämäksi noutamassa. Mutta
warmaan wuosien wieriessä muuttuiwat kesäiset
lehtiköt ja rannat kalastajille yhä rakkaimmiksi,
kunnes miimein he jäimätKukkianrannoille asumaan.

Karwialan ensimmäinen asukas siirtyi Meri-
karwialta ja jos Abrammin 19 isäntää kukin olisi
pitänyt taloaan 25 touotta, niin tapahtui muutto
1415. (Mainitun talon nykyinen isäntä sanoi mi-
nulle talossa niin monta haltiaa olleen, kun hän
lukuun otetaan ja luet:eli useamman nimet). Ker-
rotaan miehen jääneen matkustawaisten reestä
itselleen asuntoa rakentamaan. Hänen tekemänsä
riihi nähdään wielä käytännössä, waikka toiseen
paikkaan siirrettynä ja paljo parannettuna. Sen
seinän wanhemmissa hirsissä on huonosti tehty
wuosiluku 1422.

Idästä Luopioisiin muuttaneista asukkaista
olemme saaneet tietoja erään Manhan äijänisän weljen
muistikirjasta, josta otetut sanat kirjoitan tähän
semmoisenaan: „Wahdermetsään tuli Päijänteen
takaa" (itäpuolelta) „ miehinen asujan ennen tätä
wihollisen Maltaa" (Tarkotetaan wuotta 1713).

") Isäntäin polivilnwusta päättäen noin 1,200.
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Mihin nykyisen seurakunnan paikkaan kalas-
tajat ensimäisen kalapirtin lienemät rakentaneet, on
ollut waikea tarkoin saada selwille. Kuitenkin ker-
tomuksien johdasta otaksun, että aikaisemmin onse tehty Pata koskelle ja Kuobijokeen. Sittemmin
Ewinsaloon, Rautajärwelle (Erikki Rautajärwi),
Karwialaan ja Haltialle (Metsänwartia Matti
Haltia). Erikki Lahdentaustan muistiinpanojen mu-
kaan on Wahdermetsä tullut asutuksi 1700 jaKyy-
närö werotettu 1540.

„Hänellä oli kolme poikaa: Paamali, Simo ja
Tuomas, joka tuli Kyynärölle" . Mai-
nituista miehistä omat sitte Polweutuneet Wahder-
metsän ja Kyynärön kyläin nykyiset asukkaat. Jos
heitä tarkemmin katselet, huomaat miesten oleman
solakka ruumiisia ja elämän sinisilmäisiä Karjalaisia.

Gnftmmäisvt asumapaikat

Keski-Suonten *) mukaan kuului 1554 Hauhon
Pitäjääseen, johonLuopioinenkin ennen oli yhdistetty,
takamaana Rautalampikin. Sen omistajat eimät
siellä asuneet, waan käwiwät kesäisin mainitulta
paikoin elatustarpeita talwen Maraksi hankkimassa.
Kulkutienä ihmisillä näkyy olleen Päijänne. 1555
täytyi heidän kuitenkin luopua takamaastaan, sillä ku-
ningas Kustaa Waasa piti kaiken asumattoman maan

*) Katso Ke«li«Suomi wuonna 1887 ja 1838 Historiallinen
kert»mu«.

KtttKsnlaisttt mmsMnMNttja.
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Sen, että luopiolaisillakin oli Rautalampiinosaa, todistaa eräs kertomus, jonka tässä mainitsen:
„Haltian Kollasen mäeltä jäi kerran ereheyksestä
kukko Nautalammille kala-aittaan, kun he siellä
kesällä käwiwät talwiwaroja itselleen hankkimassa.
Paluumatkalla Päijänteellä ihmiset sen muisti-
wat, maan kuitenkin eimät palanneet takaisin.
Kun sitte talwella miehet käwiwät kaloja kotiin
noutamassa, oli kuKo wielä hengissä." Edelli-seen lisättäkiön että kanojen kuningas toimit-
ti kellon mirkaa ja sentähden he sen kuljettiwat
mukanaan. Myös kuuluu Viitasaaren, Rautalam-
min ja Laukaan Pitäjissä oleman samanlaisia ni-
miä kuin Luopioisissakin. Muunmuassa sanoi mi-
nulle herra A. O. Regnell siellä oleman niemen
nimen Ruljaniemi y. m.

Kirjoitan tähän Erikki Lahdentaustan muistiin-
panoja, jotka mielestäni antamat lukijalle wähän
käsitystä entisen ajan oloista, jos ne olisiwat totta,
mikä ei ole mahdotonta. „Kyynäröllä oli ensim-
mäisestä isännästä kolme weljestä, joista wanhin
meni wihollista Pakoon Hauhon Hahkialaan torp-
pareiksi, keskinen Kantataan lampuodiksi *) ja nuo-
rin jäi yhdeksänkymmenen muotiaan tädin kanssa
taloa Pitämään. Mutta Wahdermetsän Tuomas

kruunun omaisuutena jakehoitti Samolaisia Nauta-
lammille ynnä muualle Hämäläisten takamailleasumaan. Sen he mielellään tekiwätkin ja Hä-
mäläiset, lukuun ottamatta myöhempiä muuttoja,
eiwät olleet halukkaita siirtymään entisiltä Pai-
koiltaan.

*) Viholliset eiwtit niin pallon ryöstäneet herrojen alamaisia ji
sentähden he kartanoiden alueille pyrliwiit.
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ajoi seipäällä Kyynärön Johanneksen Heinäkuun
1 Päimänä 1713 talostaan Pois ja muutti itse
sijaan. Manhan tädin hän kuitenkin otti elättääk-seen. Talon Pelloilla oliwat hywät wiljat, mutta
kun wihollinen oli wielä maassa, ei hän tohtinut
Miljojansa aittaan wiedä, waan kaiwoi riihen ka-
tokseen kuopan, kätki ne sinne ja lewitti Pahnoja
piilopaikan Päälle. »Taimella Marianpäiwän ehtool-
la saapui wiist kasakkaa taloon. He asettimat He-
inosensa jywäkätkön katolle yöksi ja tahtoimat ihmi-
siltä sekä itselleen että ajokkailleen ruokaa. Aamulla
waatiwat kasakat haltiain ilmoittamaan kaikki omai-
suutensa, mutta turhaan, Maikka eloa silloin wielä
oli katoksessa 8 tynnyriä rukiita, 5 tynnyriä ohria
ja 4 tynnyriä kauroja. Vihollisella oli kuitenkin
jotakin aamistusta talon warallisuudesta; sentähden
he sitoiwat isännän ohjaksilla kiinni ja meimät
LaajamiMe.*) Siellä kasakat häntä räätkäsimät ja
yhä uudistiwat waatimuksensa, nmtta kun kaikki
oliwat turhat, sitoiwat he mieheu puuhun ja lupa-
siwat Polttaa. Kun he malkeaa tehdäksensä oliwat
terwaksia hakemassa, sai wanki itsensä köysistä irti
ja meni, ett'ei miehet nähneet häntä, kun etäällä
puiden wälistii. Sitte täytyi heidän „Pötkiä" tyh-
jäntoimittajina taloon takaisin. Rannalla emäntä
heitä oli wastassa, itki ja huusi. „Woi, moi ! kun
mieheni tapoitte. Sotilaat wastasimat: „Ei me sitäsaa kiinni, se menee, kuin repo." Kasakat eiwät
emäntään koskeneet, waan jättiwät hänen siihen
ja antoiwa talolle köyhän nimen. Sen jälkeen ei
kukaan Kyyniiröä yrittänyt ryöstämään."

*) Mali on talosta tapean lahden toisella puolella.
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*) Olen sattunut kuulemaan erään kertomuksen,
jonka, jos siinä perää olisi, Pidän tärkeänä sen-

tähden, että siitä näemme kuinka taikauskoista kansa
ennen on ollut: „Tuuloksen Pakaraisilta tuli kaksi
weljestä Kuohiselälle kalastamaan. Ensimäijen
yönsä he wiettiwät selän rannalla Paskoniemellii^)
Siinä he näkiwgt hirweän pahaa unta; sentähden
muuttiwat miehet seuraamaksi yöksi järwesta juok-
seman joen keskikohdalle muutaman sata syltä äy-
räästä. Toisella yöpaikallaan näkimät he miellyt-
täwämmän unen. Miehet siinä oliwat syöminään
juominaan ja muuten eliwät hupaisesti ; sentähden

Ison wihan ajalla oliwat kerran wenäläiset
Polttaneet Wahdermetsän kylän. Sytyttämiseen
kuului olleen syynä se, että sotamiehet löysiwiit
erään kumppaninsa tapettuna Palsan ja Kelkan
wäliltii. Sitä kostaakseen asukkaille, sytyttiwiit he
kylän. Valitetaan myös, että .wenäläiset niillä
ajoilla söimiit Wahdermetsän ja Ammattiin eläimet
sukupuuttoon. Sentähdenpä ihmiset eiwiit tohtineet
tarjojaan kotona Pitää, waan säilyttiwät ne met-
sässä. Eläinten Piilopaikoilla owat wieläkin nimet:
"Omettakangas" Vahdermetsässii ja ,Lääwänmaa"
Ämmättässä. Kruununwoudin mainitaan silloinasuneen Kantolassa ja maaherra Hornilla olleen
talo Padasjoen Vesi-akaalla ja sentähden puheena
olewat Paikat erittäin joutuiwat sotamiesten hii-
witettäwäksi.

"*) Kertomukset pitäjän nimeen asti jäämät saduiksi, sillä niistä
en ole mitään asiakirjaa nähnyt ja owat siis waan kansan mieliln-t
»»itulsen luomia; mutta kansa uskoo ne tosiksi.

-**) Semmoisen nimen niemi sai siitä, lun miehet siinä »ätiwii
pahan unen.
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Kuohijoen Pakaraisen kertowat ihmiset ennen
olleen rusthollin ja Kantolan sen „akumentin",
mutta kun jälkimäisellä oli parempi kalamesi, maih-
toi edellisen isäntä kruununwouti Melart „akument-
tinsa" kanssa taloa. Siitä oli se seuraus, että myös
rusthollin armo muuttui Kantolalle ja akumentin
armo Pakaraiselle. Puutikkalan Mattila ja Niku
oliwat nunnoin myös olleet rusthollit, mutta kun
köyhyyden tähden eiwät sotapalwelukseeu woineet
lähettää tappelussa kaatuneiden hewosten ja miesten
sijaan uusia, lähetti Hauhon Kirmula toisen edestä

ne. Pian loppuikin sota ja miehen ja hewosen
lähettäjän talo tuli rustholliksi.

Kun jo ihmiset maanwiljelykscstään saiwat
elatustaan, joutui Karmialan kylä kokonaan eräälle
rikkaalle herrasmiehelle. Taloja hoitiwat lampuo-
dit. Herran kuoltua pyysiwiit alamaiset roumalta
luwan käräjissä hakea itselleen Perintölampuodin
oikeuden, johon haltiattarensa suostuikin. Oikeu-
dessa sitte lampuodit pyysiwätkin talot Perinnökseen
ja kun sittemmin rouwa waati heiltä weroa, näyt-

he sille asemalle tekimät hawuista itselleen asunnon
ja se oli Kuohijoen ensimäinen asuinsuoja."

Kerrotaan Ammattiin Mäkelän ja Emisalon
ennen kuuluneen Tunloksen Toimoniemelle, mutta
kun „Sllssi"-niminen isäntä, joka oli kruunun mirka-
mies, joutni määräin tilikirjain teosta mankeuteen.
Kirjoitti hän edellä mainituissa taloissaan asumille
lampuodeilleen, että jos he hänen lunastaisiwat
linnasta, saisiwat asuntotilansa perinnökseen. Ala-
maiset suostuimat herransa pyyntöön ja siten jou-
tuimat talot Toimoniemestä erilleen.
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En moi olla muistiin panematta erästä ta-
pausta Puutittalan kylässä. Siellä Kauppilan tytär
mainitaan eläneen rikoksen alaisesti (maaneen)
weljensä kanssa. Kun asia tuli tiedoksi, weiwiit
Paikkakunnan asukkaat kumpaisenkin kylästä Mähän
matkaa eräälle kalliolle, jossa he ritoksen tekijät
kiwittiwät kuoliaaksi ja Polttimat heidän ruumiinsa.
Tapauksesta sai kallio „Teuronkallio-nimensä." Aksel
Heikel arwelee kiwiläjiin oleman wanhemman ja
jonkun hautakummun.*)

Vaikka en tiedä, minkä arwoinen seuraawa
kertomus on, en kuitenkaan malta olla kirjoitta-
matta sitä muistiin. Eliikemies Juho Lahdentausta
kertoi minulle: „ Tuomas Löytäniille tuli huone-
mieheksi majaamielinen Luujelmi niminen aateli-
herra. Hän oli Tukholmasta kotoisin. Valtakun-
nan salissa oli Luujelmilla istuin ja kun ei sille
istuimelle tullut ketään, lähetti Ruotsin kuningas

timät he paperit ja huomauttiwat, ettei heidän
tarwinnut muille ulostekoja maksaa, kuin kruunulle.

Passita ja Purastie oliwat ennen yhtä taloa,
mutta weljckset suostuimat siten, että toinen heistä
sai jälkimäisen maan asuakseen. Se joka uudis-
maata muutti wiljelemään, ehdotti manhemmalle
weljcllceu, jotta hän maksaisi maansa suuruuden
mukaan wcron kruunulle. Asia suostuttiin molem-
min Puolin. Sittemmin wanhempi weljeksistä haki
oikeudessa nuorempaa maaltaan Pois, mutta tuo-
mari julisti talon olewan sen silloisen isännän oman,
eikä Passitan, koska hän oli kruunulle jo aikoja
meron siitä maksanut.

*)Katso Tietoja Muinllisjäiinnölfietii Hauhon tihlalunnaSsa s.-tft
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Suomeen kuulutukset, että olisiko täällä semmoista
miestä. Löytänällii olikin Luujelmi, mutta kun
hänestä ei ollut sinne meniiiii, osti Ruotsista eräs
rikas herra mieheltä nimen ja sai sen istuimen.
Hän siitä lähetti mielipuolelle 5,000 riksiii. Löy-
tönä houkutteli rahat ja lupasi antaa tyttärensä
herralle Maunoksi, mutta ei antanut tytärtään eikä
rahoja. Hän käytti Luujelmia kerjussa, vaitsi toi-
sinaan juuri antoi hänen olla muutamia Päimiii
luonansa. Luujelmi sai silloin muka olla morsiamen-sa luona, ettei rumennut tahtomaan rahojaan Pois.
Siinä oli narri naimisissa. Siten Mietti hän ai-
kansa ja kuoli, eikä hänellä ollut sukulaisia, sentäh-
den Löytiiniin Tuomas sai rahat itselleen ilmaseen."

Pitäjän mmsn alku ja muo-
Httstamtnyn.

Senrakunnan nimen synnystä on kolmekin eri
kertomusta. Muutamat sanomat sen muodostu-
neen sanasta „ loppu". Näet, Luopioinen kuului
ennen Hauhon Pitiijääseen ja se oli seurakunnan
etäisin syrjä. Mutta tämä kertomus on aiman
Perätön; sillä yhdistettynä Hauhoon, nimitettiin
Luopioinen „ Vesikansaksi".*) Ihtiiperiitön ja luon-
noton lienee se, että puheena olewa nimi olisi muka
johtunut sanasta „ luoto", joka Piti otetun Kukkia-
järmen kareista. Todellinen olenee tämä Puhe,
että ensin asui kirkonkylässä ihmisiä ja jokainen
mökki, jommoisia talot silloin oliwat, kutsuttiin

***) Katso Aksel Heikelin tietoja Muinaisjäännöksistä Hauhon
kihlakunnassa.
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omalla nimellään. Ihteistä kylän nimeä ei wielä
kuultukaan, se kun oli silloin tarpeeton. Mutta
sitte, kuten manhat kertomat, eräs sotaherra Jöns
Luopio*) olisi ostanut nykyisestä Kirkonkylästä
talon. Hän kun oli muita taitawampi, toimitti
Jöns etupäässä omiansa ja muiden asioita, josta
„LuoPio"-nimensii tuli niin huomatuksi, että hänen
mukaansa sittemmin wirkamiehet kirjoittimat Ruot-
sinkielen mukaisesti kylän nimen „LuoPiois", jonka
jälkeenpäin suomensiwat „LuoPioinen". Kun sitte
lönssin kylään ihmiset rakensiwat kirkon, niin an-
toiwat he pitäjäälle kylän mukaan nimen „ Luopioi-
nen". Jöns lienee ollut tuomari Jöns Antinpojan
sukua. Hän oli 1405 kuninkaan tuomarina
„puolessa Hämeessä".**)

Miten Kzjlät omat nimensä
saaneet?

Luopioisten kylän nimen olen jo maininnut.
Patakoski sai nimensä siitä, että kalastajat

kätkiwät talweksi seuraawaan kesään nykyisen kylän
läpitse juoksewan joen koskeen Patansa. Näet, sillä
he kesil-aikoina aina järwen annista Paraimman
paistin werekseltä syötäwäksi kiehuttiwat.

Kuohijoki. Jos soudat Lammilta pohjoiseen
Lietsoselkiiä ja tulet sen Pohsoispäässä kääntäneeksi
meneesi nokan järwen luoteiseen kulmaan, niin

") Luopio-nimen lanowc-t ulot hänen saaneen senlkhden, että
Jöns oli jättänyt sota uran ja rumennut maamiehetsi. T*,n'taSja on
wielälin löns°nimisiä miehiä, lienee mainitiu sukuperä sieltä kotoisin.

**) Aksel Heikelin lertomukscss» muinaisjäänniilsiä Hauh««
kihllltuKnass».



13

mutkitellen mie salmen wirta sinut lameampaan
Meteen, jota sanotaan Kuohiseliiksi. Samaa suun-
taa yhä soudettuasi, tapaat meden tasaisesti mieri-
iimiin yhä eteenpäin kapeaa jokea Kuohijärween.
Seurattuasi kulkua noin kymmenen minuuttia hy-
Mäksi muokattuin mainioin keskitse, näet kummal-
lakin puolella mainittua jokea komeita rakennuksia.
KysyPPä rannalla ahkerasti työskentelemiltä ihmi-
siltä, mikä on kylän nimi ja mistä se sen on saa-
nut, mastataan empimättä: Tämän kylän nimi
on Kuohijoki ja on se sen saanut tästä joesta, joka
taas nimitetään miimeksi mainitun selän nimellä.
(Puhuja näyttää sanoessaan KuohijärMen selkää).
Mainitun selän nimi on alkujaan ollut Kuohuselkä.

Karwialan nimen toi Abram Merikarwialta.
Hän oli Puheena olewan kylän ensimiiisen nurkka-
kimen lastia. Ihdyssanasta „Merikarwia" jätettiin
waan edellinen puolisko pois, niin sai hänen ja
Poikansa talot yhteisen niinen: „Karwiala." Hauhon
Kelkkasilta tuli Wahdermetsään wäwy ja siitä asti
on kansan kesken kylää nimitetty: „Kelkaksi." Jo-
kainen huomannee, että taloryhmän kirjoissa olewa
„Wahdermetsä-nimi" on johtunut sanoista „wah-
tera" ja „metsä". Tämä nimi on seuraus paikka-
kunnalla kaswawista puista.

Kantola lienee Perinyt nimensä honkain kan-
noista, joita paikkakunnalla oli taloa tehtäessä.
Homin nimi siis merkitsee kantojen asuntoa. Aksel
Heikel armelee, että möisi mahdollisesti olla jotain
syytä tämän ja Vanajan Mäskälän Kantolan ni-
mien johtumiseen toinen toisiinsa.*)

*) Tietoja Muinaisjäännöksistä Hauhon kihlakunnassa s. 133.
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Ämmättä on saanut nimensä naisista. Se
muodostuu siten, että nykyisen Ämmättäkyliin ala
oli wielä yhdessä Ansiolahden kartanon kanssa.
Talossa kun oli liiaksi maata, annettiin tyttärelle
perintö-osaksi yksi metsän kulma. Hän rakennutti
siihen talon ja eleli tilallaan wanhana piikana.
Kun emäntä jonkun ajan kuluttua otti Pari sisar-
taan luokseen,, niin rupesimat kyläläiset asuntoa ni-
mittämään „Ämmilttäksi."

Kyyniirö. Hauhon pitäjästä Sodi-alan *)
(Soljalan) kylästä muutti eräs mies nykyisen Kyy-
näröjärwen rannalle asumaan jarakensi Pirtin sen
meden itäpuolelle. Paikan nimi on tänäkin Päi-
Miinä „SoljalalePo". Käydessään kerran kotipitä-
jässään Hauholla, kysyiwät tuttawat mieheltä:„Onkose järwi kalanen, kun sinä siellä miihdyt olemaan?"
Heille hän wastasi: „loko tno on kalanen taikka
kalaton; järwi kyynärä kuunakin." Siitä sai hänen
kalawetensä nimen Kyynäröjärwi ja järwesta sit-
temmin kylä „Kyynärö." Mies pelkäsi, näet, tut-
tawistaan saawansa naapureita ja sentähden hän
moitti järwen Pienuutta. Ukko ei kuitenkaan suo-
raan kieltänyt meden kalattomuutta, se kun on wie-
liikin antirikas järwi.

Rautajiirwi on nimensä saanut Paikkakunnan
ensiminsestii asukkaasta, „ Erikki Nautajärmestii."
Häneltä nimen Peri ensin miehen tilus, sitte lähellä
olema järwi ja wiimein kylä.

Mustilahti eli Niemikunta sai edellisen nimen
kylän wieressii olewan lahden mukaan ja jälkimäi-
sen sentähden, että sen asemana on niemi. Lahti

*) Katso Aksel Heikelin kertomuksia MuinaismuiStojäännölsistä
Hauhon kihlakunnassa s. 20.
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on nimen saanut siitä, kun muinoin sen rannoilla
taswawien suurten honkain marjot tekimiit Meden
mustaksi. Nimi siis oikeastaan Pitäisi kirjoittaakin
Mustalahti.

Haltia-nimen saamisesta on kaksi kertomusta.
Toiset sanomat, että se on seurakunnan manhin kylä
ja sentähden muiden haltia. Siitä sitte olisi muka
nimensäkin saanut: Uskottawampi on se kertomus,
että kylän alapuolella olemalla järwellä näkimiit
muinoin ihmiset ison kalan Meden Pinnalla ja kunse sukelsi pohjaan, seurasi siitä kotva meden liike.
Katselijat kodissaan ja kylällä kertoiwat nähneensä
Meden haltian. Siitä sai ensin selkä nimensä
Haltiaselta ja sittemmin sen rannalla olewa kylä
„Haltia."

Säyniijiirwen rannalla söiwiit muinoin mus-
talaiset päimällistä; sillä kylien wälit oliwat niin
Pitkät, että täytyi matkallakin einehtiä. Heidän
aterioidessaan meni säynäwän (Leuciscus idus)ruoto
erään lapsen kurkkuun. Hetken kiduttuaan hän siitä
kuoli. Suuttuneena heitti mustalainen sitte sikiönsä
ja syömättä olewat kalat järween. Viskatessaan
hän manaten sanoi: „ Olkoot sen P —n siiyniiät siellä
järmessä!" Tapauksesta sai ensin järwi ja sitte
kylä „Säynäjärwi-nimen."

Lemmittylä on epäilemättä johtunut nimestä:
„Lemmitty," „lä" Päätteen lisäämällä ja merkitsee
nykyisessä muodossaan Lemmityn asuntoa.

Kajantilaan rakennutti Kaisa ensimiiisen huo-
neen, jollekyläläiset antoiwat nimen: „Kaijan-Tila"
ja nykyään sen nimen kirjoittamat asukkaat: „Ko-
jontila."

Puutitkalan lähellä on lampi, josta ennen kala-
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Rautajärweltll muutti eräs Perttu- (Pärttyli-)
niminen mies nykyiseen Kirkonkylään asumaan.
Hänellä oli kolme poikaa, jotka rakensimat itselleen
kukin oman talon. Miehistä seuraama kertomus
antaa tiedon, miten mikin heidän Perustamansa talo
on nimen saanut: „ Mikko meni Mikkolaan, Matti
Mattilaan, Uoti Uotilaan ja Perttu (isä) jäi Pe*,
reesen." Mikosta sai siis nimen Mikkola", Ma-
tista „Mattila", Uodista „Uotila" ja Pertusta
„Pere". Rajala, Maikka se onkin lähellä edellisiä
taloja, kuului ennen Puutikkalan kylään. Talo on
siis ollut mainitun kylän uudis-asunto ja on ra-
kennettu aiwan Kirkonkylän rajalle, josta se on
saanut Rajala-nimen.

miehet saimat Pieniä kaloja. He niitä toisilleen
moittimat: „ Sieltä saa semmoisia Puutiaisia." Mai-
nitusta moitteesta sai järwi wiimein nimensä:
„Puutijärwi".*) Kun ajan mirran mieriessii lam-
min rannalle kohosi kylä, niin johtimat asukkaat
sille „Puutijärwestä" Puutikkala-nimen, joka nykyi-
sessä muodossaan merkitsee pienen „puutin" asuntoa.

Kouwalan ja Miemolan kyläin nimien muo-
dostumisesta en ole saanut tietoja, mutta itse ar-
melen, että edellinen on johtunut miehen nimestä
„Kouwo" ja merkitsee Kouwan asuntoa.

Talojen nimien muoäostnminen.
Luopioinen eli Kirkonkylä.

*) Nykyinen Kyläjärwi.
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Kylän ensimiiiset asukkaat oliwat weljekset:
Nuuti ja Heikki. Kumpikin teki itselleen talon.
Nuutista nimen sai „ Nuutila" ja Heikistä „Heik-
kilä." Asukasten enentyessii tarwitsiwat he myös
sepän, joka hewosen kenkiä y. m. takoisi. Eipä ai-
kaakaan, niin ilmestyikin semmoinen mies paikka-
kunnalle. Hän teki itselleen asunnon, joka kehittyi
mähitellen taloksi ja sai Seppälä-nimen. Erääseen
myöhempään tehtyyn taloon rakensiwat isäntämiiki
Paitsi tamallisen Pirtin, myös mierashuoneen, johon
he teettimät lasiset akkunat ja se nimitettiin ..tu-
maksi." Siitä sai talo Tupala-nimen. Nuuttilaan
tuli wäwy Hauholta. Hän rakensi itselleen appc-
lan wiereen mökin. Sekin kehittyi taloksi ja kun
miimy oli muualta tullut, sai tila tuliasta Tulokas-
nimen. Ajan kuluessa tekiwät Paikkakunnan Pojat
wähiin matkaa kylästä eräälle mäelle satiinia, joilla
Pyysimät lintuja. ' Paikalle he antoiwat Sadinmiiki-
nimen. Knn sittemmin ihnnset rakensiwat talon
siihen, niin sekin ensin nimitettiin „Sadinmäeksi."
Ia kun luopiolaisen on kielessään mastenmielistä
käyttää „d":tä, muuttiwat he sen mielikerakkeekseen
„l". Sadinmäestä muodostui siis Salinmäki, joka
nykyään kirjoitetaan maan „ Salimäki."

Korota on mäellä, jossa muinoin Palokärki
kemäiillä honkia koputteli (körötteli). Siitä se ai-
tonaan sai nimensä. Kyrölän ensimäinen isäntä,
oli mainio kytömaiden (kaskien) wiljeliä ja hänestä
sai talokin nimensä. Koinmniemi siaitsee kauniilla
lehtoniemellä, jolla mieläkin tuuheat koiwut kaswa-
wat. Se siis on saanut koiwuista janiemestä nimensä.
Nuljaniemi on perinyt nimen myös niemeltä ja

Patakoski.
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Ensimäinen talo, joka kalamiesten mökistä
muodostui, sai Pakaraisen-nimen. Näet, sen tekiät
oliwat Tuuloksen Pcckaraiselta kotoisin. Riihimäki
sai nimensä mäestä, jossa manhompain talojen
riihet oliwat ennen isoa jakoa. Empimättä nimi-
tetään Korkeila asemansa mukaan. Mukknlaiset
lienemät myös rakennnspaikoistaan saaneet nimensä.
Terwlmiemi omii niemen nimen; se kun on sille
rakennettu. Niemi sanotaan siksi sentähden, että
siinä ennen ihmiset polttiwat terwaa. Purastie on
johtunut siitä, että muinoin asukkaat tekiwät kiwi-
sen maan lävitse talon kautta Lammille tietä,**) joka
kuitenkin jäi kesken. Kippari-nimen saamisesta en
ole kuullut mitään, mntta itse sanasta armelen, että
talon isäntä lienee ollut kirkkoweneiden Perämies
ja sentähden nimitettiin ensin mies ja sitte hänen
talonsa „Kippariksi." Sillä wielä nytkin istuu
wanhempi ja tamallisesti isäntämies noiden 12 tahi

se taas siitä, että niemen poikki ennen rnllien
amulla li enee medetty meneitä toisesta järmestä toi-
seen.*) K uimalla kesällä wieläkin täytyy lastiweneet
wetää, w aikka kulkupaikka on jo niin alentunut,
että siinä aina wiibä wettii on. Alkuperäinen nimi
siis mainitsemani mukaan olisi Rnllaniemi. Sar-
kanen on nimitetty siksi sentähden, etlä sen ihmi-
set rakensiwat pellon saralle. Watinen. Paikka-
kunnalla on knpin muotoisia kuoppia ja niistä on
talo saanut Vatisen-nimen.

Kuohijoki.

*) Mainitsemaani selitystä on wäitetty perättömäksikin, mutta
parempaa selitystä ei ole lulaan rooinut antaa.

**») Särtiwät (borrar).
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13 soutuisten weneiden Perässä, kun weden-takalaiset
kesällä kirkolle kulkewat. Suksiat nimitetään lähellä
oleman lahden mukaan. Mistä lahti nimen sai,
VN tietämätöin. Viimeksi mainituilla taloilla on
myös nimenä „Palo", jonka owat saaneet palo-
niaasta. Paikkaklmnalla on wieläkin tapana uutta
torppaa tehdessä hakata huoneiden sijan ympäriltä
metsä kaskeksi.

Abramista on kylän wanhin talo saanut Ab-
Mmi-nimen. Hänen sanowat ihmiset matkustawais-
ten reestä jääneen noin neljännentoista wuostadan
paikoilla asuntoa tekemään mainitsemalleni talon
sijalle, kuten ennen sanottn on. Miehellä oliwat
pojat Mikko ja Ero. Kumpikin tekiwät itselleen
eri talon. Mikko rakensi Hukin talon, jota kylä-
läiset scmoiwat isännän mnkaan Mikkolaksi. Vaan
hänen Pojanpoikansa oli suuri mies, jota nimitet-
tiin „Hukiksi," sai talo nykyisen Hukki-uimen.
Eron tekemälle talolle johdettiin isännästä Gerrla-
nimi. Rantin ensimäincn isäntä oli Parikkalasta
kotoisin ja sentähden annettiin talolle Parikkala-
nimi. Nykyinen nimi sille lienee mnodostunnt
Franssanasta. Koiwisto on tehty koiwu- ja Kuu-
sisto kuusimetsään. Ne owat metsistä nimensäsaaneet. Veneellä matkuistaissasi Puutikkalastakirkolle, näet, Ritaniemellä huoneita. Astuessasi
maalle ja tärveltyäsi muutaman sata syltä rannalta,
tulet tilalle, joka niemen mukaan sanotaan ~Rita-
niemeksi." Talon asemalla lienee muinoin ollut
suden rikoja ja niistä sitte niemi on nimenkin saa-
nut. Puutijiirmen (nykyisin Kyläjärwi) luona asui

Karwiala ja P«nltikkala.
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Tämän kylän talojen nimien johdot kirjoitan
semmoisena, kun ne olen puolisataa wuotta kuol-
leen wanhan miehen muistikirjasta saanut. Kirjan
sain hänen Pojaltaan ja Wahdermetsää koskema
paikka kuului seuraamasti : „Päijänteen takaa muut-
taneella miehellä oli kolme Poikaa : Paawali, Simo
ja Tuomas, jotka tekimät itselleen talot ja heistä
saimat tilat nimet : Paawalista „Paawola," Simosta.
„Simola" ja Tuomaasta „Tuomaantalot."

ennen mies, joka oli Rautalammilta kotoisin. Hä-
nellä oli pojat: Antti, Matti, Vilppu (Filemon),.
Niilo ja Jussi, jotka tekimät kukin itselleen talon
ja niiden isännistä sitte kyläläiset johtuvat tiloille
nimet: Antista „Anttila," Matista Mattila,"
Vilpusta „Vilppula," Niilosta „Niku" ja Jussista
„lussila." Rekolan ensimäinen isäntä oli Grego-
rius (Reko), josta talolle naapurit johtiwat Rekola-
nimen. Mainittu tila, kuten moni muukin, on
sittemmin jaettu kahdeksi. Nimien: Kaupin ja
Kauppilan johtumisesta en ole saanut tietoa.

Wahdermetsän

Ensimiiinen talo sai, kuten kylätiu järwes-
tä Kyynärö-nimen. Lahdentaustat nimitettiin siksi
sentähden, että ne muinoin rakennettiin wanhem-
masta ja ensiksi mainitusta talosta lahden toiselle

Mäkelä on alkujaanrakennettu mäelle jaRan-
tala järwen lähelle; ne siis owat asemistaan ni-
mensä saaneet.

Ämmättä.

Kyynärö.
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Olen kylän nimien johdosta maininnut.

Heikkilä on nimen saanut ensimäisestii isän-
miistä Heikistä ja Hakala talon lähellä olemasta
■Haka-niemestä. Körhämöille lienee annettu ryh-
män muotoisen rakennustawan tähden nimet. Hal-
tian ja Nantajärwen Kollasista en tiedä, mistä ne
nimet omat saaneet.

Huolelle. Pietilän eli Terwasen nimien johtumi-
sesta en tiedä mitään.

Aholaiset owat rakennetut kasken-aholle ja
Riihiranta kirkonkyläläisten muinoisten metsäriihien
luokse, siitä niille nimetkin owat annetut. Martta
eli Rihla on edellisen nimen saanut siitä, että
talon ensimäinen haltia oli sen niminen nainen ja
jälkimäisen talon lähellä olemasta selästä.

Mustilahti eli Niemikunta.

Kantolan ja Nantajärwen

Haltia.

Seppälä oli ennen sepän mökki, siitä se ni-
Znensä sai. Lemmittylii on jo kylien joukossa
mainittu.

Haapamäelle on annettn nimi asemallaan kas-
Hvawasta haawistosta ja Sawiselle maan laadusta,
jolle se on rakennettu.

Lemmittylä.

Gäynäjärwi.
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Naapuria muinoin omisti sotilas ja epäile-
mättä on sille johtunut nimi saksalaisesta sanasta
„Knabe" (Poika); sillä wirtamiehet sen wielätin tir-
joittawat„ „KnaPi", mntta kansa „NaaPi." Nistala
on saanut Ristosta nimen. Syöpää on nimitetty
talon lähellä oleman järwen mukaan. Sen toista
päätä, Maikka on tumattu, mieliikin joskus kuulee
sanottaman „sywäksipä'äksi." Järwi kokonaisuudes-saan on Halisewajärwi.

Luonnollisesti Laurila ou johtunutLaurin ja
Penttilä Pentin nimestä. Hyökiä arwelen, että
ehkä se on muodostunut sanasta „hög** (korkea)».
Toisten talojen johtumisesta en tiedä.

iMouwala.

Kajantila.

Miemola.

Ewinsalolla oli ennen nimenä Vanhakylä,,
joka oli annettu sentähden, että se todella on Pi-
täjän manhempia asunnoita. Nykyisen nimen onse saanut lähellä olemasta selästä, jonka alkuperäi-
nen nimi on ollut „Äwiselkä."

Ensimiiiset kalamiehet antoimat unen näkönsä
mukaan nimiä: niemille, karille, tahdille, selille,
kiwille y. m. Näet, käsitys oli semmoinen, että:

Nissit lienewät saaneet nimensä Niilosta ja
Marttila Martista. Halisemalle on otettu nimi
liih.llä olewasta jiirwestä ja sille talon siwutse
juokseman puron luontais-äänistä. Uusitalo on
nimitetty siksi sentähden, että se on uudestaan tehty.
liipin nimen saamisesta en tiedä.

Gwinsalo.
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Kansan suusta keräiimieni tietojen mukaan,
on Luopioisissa ensiksi jumalanpalwelus pidetty
Patakosken Tupalassa. Sittemmin asukkaat teki-
mät nykyiseen kirkonkylään wäli-aikaisen kirkon.
Sen olopaikan kertowat manhat olleen noin koillis-
puolella uäideu tietojen keriiysaikana käytännössä
oleman kirkkomaan aidan ulkopuolella s. o. Hämeen-
linnaan menemän maantien ja nykyisen kirkkotien
tekemässä kulmassa. Toinen, n. s. „punanenkirkto"
oli melkeen keskipaikoilla nykyistä kirkkomaata.**)
Sen Poltti eräs mielimikainen Fager-niminen mies
laumantaina Miktelinpäiwiin wälisenä yönä 1807
siten, että hän kantoi olkilyhteen Isopereen ladosta;
tunki sen kellotapulin kiwijaltaan sortuneesta reijästii

Jumala heille siinä ilmoitti, minkä nimen Hän
tahtoi kullekin paikkakunnalle.

Luopioisten ja Haltian kylät Paloiwat 1824.
Tulipalojen wäliä oli ainoasti taksi wiikkoa. Pap-
pila, joka oli kylästä erillään, jäi palamatta.

Pitiijäs eroitettn Hauhosta kappeliseurakun-
naksi 1690 paikoille.*) Kun nykyinen kappalainen
joutuu Luopioisista Pois, tulee se eri kirkkoherra-
kunnaksi.

Pinta-ala on nykyisten Pappien ja lukkarien
„martiktelin" mukaan 351 neliö wirstaa.

Asukkaita noin Puoli neljättä tuhatta.
Kaikkiaan on Luopioisissa 101 talon ja 145

torpan sawua. 39 manttaalia ja tasamant-
taalia 33 Vi2-

Kirkko.

*) Atsel Heikelin tietoja Muinaisjäännöksistä Hauhon kihla-
kunnassa s. 133.

**"**) Uuden asetuksen mukaan tulee hankittmuaksi uusi kirkkomaa.
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huoneen alle ja sytytti tuleen. Nykyinen kirkko
walmistui, sen seinässä oleman wuosiluwun mu-
kaan 1813. Viili-aikana Papit toimittimat juma-
lanplllmeluksen Isopereen Pirtissä niinkauman, että
kappelilaiset ennättimät rakentaa entisen lautakirkon
kuntoon. Kuinka Paikkansa Pitämä kaikissa kohdis-saan tämä lantakirkon kertomus lienee, sitä en
tiedä. Varma Maan on, että semmoinen kirkko
mainitulla Paikalla oli olemassa. Kaikki Luopiois-
ten kirkot omat olleet puusta tehdyt. Kertomuksien
mukaan soittimat ennen seurakuntalaiset itse ruu-
miskelloja. Kerran toimitti semmoista soittoa Mus-
tilahden Aholakin. Ison kellon Pala irtausi. Ahola
otti sen käteensä ja hakkasi sillä ulkopuolelle kellon
laitaan, jotta ei soitto olisi laanut. Mutta kello
siirtyikin ja Aholan olisi täytynyt unsi ostaa, Maan
kun kirkko Paloi, sai toinen soittokone siinä surmansa.
Sentähden pitäjäläiset wapauttiwat Aholan kellon
maksosta. He sanoimat, että olisi se palanutkin.

Kellotapuli lieuee täydellisesti walmistunut
1817; koska sen sisäpuoliseen seinään on lyöty
laudanpiitkii, jossa on kirjoitus: „den 2 August
Anno 17 d c c e X VII A. Stenberg."

Stenberg kuului Malmistaneen kirkon sisustan
ja lukkari Lämpeni tehneen sille kuulumat rauta-

työt. Toukokuun 10—14 Päiwiiin wälisenii yönä
owat martaat wieneet kirkosta punaisen alttari-
weran *) Se löytyi sittemmin Kirkonkylästä Maa-
larimiien alapuolella oleman maantien sillan alta.
Verka käytetään kirkossa alttarikehällä. Sen päällä
on koru-ompelulla marustettu malkoinen liina. Mai-
nitun weran ja liinan owat muutamat senrakunnan

*) Hämäläinen 1868.
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Vanhat kertomat olleen ensimcnsen Papin Luo-
pioisissa Kuohijanderm. Hän oli Kuohijoen Pa-
karaistcn Poika.

Lukkarina sanomat ukot olleen ensiksi Koijan-
derin. Hän mainitaan olleen Korkeilan Poika.
Enfimäinen lukkari ja Pappi oli siis samasta kylästä.
Sitte tuli lukkariksi Lampen joka nykyään on wielä
elossa, maikka ei itse Mirkaansa toimita hänen jäl-
keisensä on Alwenius.

Seurakuntalaisilla on tapana kirkossa meisata
jumalanpalwelusta pitäissä. Muutamina Pyhinä
lukkari waan alottaa wirren ja sitte sanankuuliat
huutamat niin, nttä luulisi kirkon seinät halkea-
man. Ileensii saattaakin sanoa, että paikkakunnalla
harrastetaan kirkkoweisuun harjotusta. Tiedän
hymin monta henkilöä, jotka soittamat mirheettä
kanteleella minkä wirren hawawat. Kantele ja

neitoset noin parikymmentä mnotta takaperin lah-
joittaneet kirkolle. Varkaat oliwat menneet kirk-
koon lähellä sakariston owea olewasta eteläpuolei-
sesta akkunasta. Tarkoitus heillä arwellaan olleen
warastaa rahaa, mutta eiwät Päässeet kirkosta saka-
ristoon, jossa kassa-arkku oli ja sen akkunat taas
owat marustetut sisäpuolelta luutuilla.

Muutamia wuosia sitte, lahjoitti talollinen
Heikki Riihimäki tytärmainajansa kuoleman johdosta
kauniit ja kalliit kynttiläjalat alttaripöydällä Pidet-
täwäksi. Jalkoja on taksi ja niissä käy pitäminen
yhtaikaa monta kynttilää.

Urut owat nykyään walmistuneet. Ne owat
tehdyt Kangasalla. Kun en ole ollut tilaisuudessa
tutkia kirkon arkistoa, niin en woi siitä antaa
tarkempia tietoja.
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nuottikirja owat marsin monella. Olisi suotawaa-,
etteiwät lukkarit, kansakoulu- jatiertokonluopettajat
antaisi niin jalon harrastuksen, knin tirktoweisu
on, sammua, waan sitä tehittäisimät ja Paran-
telisiwat.

Muutamia wakiluwnn mitutotsia Luopioisten
seurabmnassa.

Kirkossa käynti.
Kirkossa ihmiset käymät ahkeraan. Herran

ehtoollista he nauttimat wuosittain yksi, kaksi, kolme
ja neljäkin kertaa. Herran pöydälle mennessään
ja kuoriin astuttuaan rahwas notkistaa Palmian-sa sekä samassa heti kumartaa. Hartaimmat
tekemät tempun kolmekin kertaa. Toiset kumar-
tamat maan kerran tahi kahdesti. Kun ei ripillä
käy, häntä asukkaat katsomat syrinkaarein, juuri
kun hän olisi milli-ihminen. Kristuksen tirtastus-
sunnuntai on Luopioisten „kirkkopyhä." Se sopii
enemmän markkinapäiväksi, kuin juhlaksi. Jo aa-
mulla marhain ajaa Pitkissä joukoissa omasta ja
ympärillä olemista seurakunnista kirkonkylään ih-
misiä. Heistä Puoletkaan riwul muhdn, eirä halua-
kaan kirkkoon, waan täwelewät „raittilla" tahi
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istuskelemat jonkun talon pihalla ja tekemät kello-
kauppaa y. m. Kun jumalanpalmelus on loppunut,
niin haltiat Pestaawat palwelioita, nuoret silmäile-
wät itselleen elämänkumppania ja juopot etsimiit
miinatilktaa.*) Valistuneimpain ja pitäjän mirta-
miesten ahkeralla toimella owat olot tuona ikiiwänä
Pyhänä jo paljo muuttuneet Parempaan Päin ja
luulen, että muutamain muosien kuluttua Luopioi-
sissa wietetiiiin „kirkastusta" yhtä juhlallisesti, kuin
muitakin Pyhiä.

Lukutaito 1880. Luku-iässä oli silloin 516
lasta, joista 200 oli lukukinkereillä ja luki seuraa-
maisesti:

Ensimäinen kiertokoulu on ollut pitäjässä lau-
man maikuttamassa. Toinen perustettiin 1883.
Opettajina kouluissa on ollut kaikkiaan kahdeksan.

Kunnassa owat sekä poika- että tyttökansa-
koulu ja kaksi kiertotuulua. Wuonna 1869 seura-
kuntalaiset Päättiwät Perustaa sekakansakoulun,
johon he ottiwat naisopettajan.**) Pitäjässä owat
opettajina olleet Emelia Nummelin, Alfred Toi-
wola, Edla Hokkanen (naimis. Toiwoinen) ja ny-
kyään Adam Sormunen ja Anna Lydia Sor-
munen.

*) Tämän muistiinpanon olen tehnyt w. 1881 ja muutumilt»
sitä wanhemmilta wnosittain.

**) Tyttökonlu arvattiin 1870.

Koulut.

Kiitetläwäöti. TyydyttiiwtiSti. W.lttiiwästi. Kehnosti.
Sisältä 6
Ulkoa 5

17
49

46
41

31
5
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Myllyjä on seurakunnassa yksi höyrymylly,
kuusi mesimyllyä, kaksi tuulimyllyä ja monella
talolla on osaa Hauholla olemiin Vihamuoden
myttyihin. Useoissa Paikoissa näkee wielä käsikiwiii,
joita käytetään enemmiten Maan Puurotsia jauhetta-essa. Kirkonkylässä esim. tiedän niitä oleman kuusi

paria. Paikkakunnalla on, näet, tapa, keittää riihi-
aamnna aamiaiseksi rukiinjauhoista puuroa. Jauhot
malmistetaan siten, että rukiit jauhetaan käsikimillä
ryyneiksi, joista emännät kiehnttamat n. s. „riihi-
Puuron."

Porwoon tuomiorowasti I. A. Lindelöf ollessaan
Hauhon kirkkoherrana järjesti koulut ajanmukaiseen
kuntoon. Ne omatkin jo tuntuwasti edistäneet
seurakunnassa lukutaitoa ja alkuun saattaneet kir-
joituskykyii.

Myllyt.

Ensimäisen maantien kertomat ukot tehdyksi
kruununmouti FaMorinin aikana. Se kulkee ete-
lästä, Hauholta seurakunnan läpitse Pohjoiseen,
Kuhmalahdclle. Luopioisissa Merokuittien alla taas
näemme FaMorinin nimen 1759—1779. Ensimiii-

Sahoja on kaksi. Toinen käy höyryllä ja
joku wuosi sitte teetti rusthollari August Hyöki
mesisahan kotitarmetta Marten. Edellinen on ollut
käymässä kolme muotta ja siinä omistaja sahauttaa
mieraille maille mietiimiii lautoja ia lankknja. Muis-
telen hiljan lukeneeni sanomalehdistä, että on Pi-
täjääseen tehty toinenkin höyrysaha.

Maantiet.

Sahat.
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Suojat owat tehdyt rakeunus toisensa wiereen
niin, että ne Piirittäwät joko neliön taikka suorakaiteen
muotoisen Pihan. Vanhimmissa asuinrakennuksissa
tapaamme huoneita maan pirtin ja porstuan. liil-
jemmin salmetuissa on kammari milloin asuinsuojan,
milloin porstuan Perässä. Sitte ihmiset tekimät
edellisten lisäksi saman katon alle tuman eli
rashuoneen Pirtin mastakklliselle suunnalle. Nykyään
he salwawat paitsi mainitutta suojia eri-rakennuksen,
johon lvieraat taloon tultuaan sijoitetaan ja entisen
mierastuman Paikoilla näemme leipomahuoneen.
Jos ajattelemme esim. kertomusta, miten nykyisen
Kuohijoen Pakaraisten talon asemalla Tuuloksen
Pakaratsten meljekset oliwat unissaan syöminään,
juowinaan ja hauskasti eläwiuiiän sekä sentähden
luuliwat he sen olewan onnellisen talonpaikan ja
tekimät siihen ensin hawumajan ja sitte rakensiwat
yksinäisen Pirtin ja aitan; niin täydymme tunnus-
taa, että nykyiset asunnot owat kehittyneet palat-
seiksi niihin werrattuna. Piha on aidalla jaettn
kahtia ja nawetan Puoleisen osan täyttää lanta-

nen maantie on siis noin sadan Muoden mcmha.
Lukuun ottamatta lyhempiii kyläteitä, on niitä sit-
temmin tehty länteen, Pälkäneelle menemii ja koil-
liseen, Padasjoelle kuljettama tie. Jälkimäinen ei
ole wielä Luopioisten rajojen ulkopuolella kunnossa.

Viime kesältä osti talollinen Heikki Riihimäki
kaksi pientä höyrymenettii. Ne kulettamat ihmisiä
ja tamaroita Kukkian selillä.

Nakennustapa.

Laiwat.



30

Huoneiden ensimiiisiä ulkomaalauksia owat
Luopioisten talonpojat tehneet noin 1840. Kyy-
niirön Lahdentaustan lautamies esim. maalautti
asuntorakennuksensa 1842. Vähän myöhemmin
rupcsimat talolliset sisämaalautsia ja Papereita
käyttämään. Niinpä edellämainittu lautamies maa-
lautti huoneensa lattiat sisältä muonna 1853.
Samalla kerralla Panetti hän myös Paperit mieras-
huoneiden seiniin. On muistettawci että tässä on
erittäin silmällä pidetty ainoasti talonpoikain eikä
säätyhenkilöiden taloudellista kehkeytymistä. Ny-
kyään maalauttamat jo mökkiläisetkin sekä Päältä
asuinsuojain seiniä että sisältä lattioita.

Vanhemmat huonekalut oliwat puiset ja mi-
täkin waan wälttämättömimmät: Pittäpöytä, Penkit
seinillä, rahi, pari jakkaraa, olkipohjaincn sänky ja
toisinaan ruokakaappi. Eiwiit ne wieläkään moi-
tittaman upeoita ole, Maikka Paljo on paranneltu.

Pahtatuppi ja kaukalo oliwat ruoka- ja taksi»
toruminen puntnoppi juoma-astiat. Köyhemmissii
perheissä ne mielätin Pöydän koristamat. Varak-
kaammat täyttämät enemmiten sami- ja porsliini-
astioita.

tunkio. Karjahnoneet rakennetaan ihmisten asun-
noista pihan takasyrjiiän ja saunakin saa tilan
usein pitkässä rakennusriveissä.

Huoneiden maalaus ja paperoiminen.

Huonekalut ja ruoka astiat

Vuonna 1845 oli jo kahden rakennuksen katto
Meistä tehty. Nyt niillä katetaan niittyladotkin.

Pärekatto.
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Vuonna 1824 tuoli pitäjän ensimäinen nah-
kuri. Nykyään seurakunnassa Partitaan nahkoja
neljässä Paikassa. Noin 1846 ajoissa asettui maa-
lari Luopioisiin. Nykyään on heitä kaksi, mutta
myös useat talonpojat ja Marsinkin puusepät
maalaamat ja kiillottamat itse tekemänsä esineet.

Kerrotaan 1829 muuttaneen tänne hattujen
tctiän, maan oltuaan noin kymmenen wnotta, täytyi
miehen työnpuutteeu tähden jättää Pitäjiis. Nyt
ei enään jäljemmin ole ollut semmoista ammatti-
laista paikkakunnalla.

Mninoin ihmiset luyttilvät jalkineina tuohi-
tentiä ja tallukoita. Tämän muosisadan alussa
wasta asui ensimäinen suutari pitäjässä. Nykyään
täyttäwät warsinkin miehet tallukoita tallvella, ja
tuohitenkiä, waikka wähemmin, kesällä. Meidän
päiminämme „ mestarin" nimellä suutareita Luo-
piossa työskentelee kolmetoista.

Seurakunnan ensimäinen wärjäri toimittaa
wielä ammattiaan. Työtä hänellä näillä ajoilla
on ollut warsin wälM; sula ihmiset wärjiiäwät
itse lankansa.

Käsityöläiset.

Noin sata wnotta sitte, toimitti ensimäinen
täyden ovinkäynyt olupeliatointa. Hän oli Turussa
malmistautnnnt ammattiinsa ja nimeltään löppi,
syystä, että hän oli Miemolan löpin Poika.

Stellberg oli seurakunnan ensimäinen oppi-
kurssin suorittanut muurari jo Puuseppä. Hänkin
kiimi opin Turussa. Näistä, kuten monesta muus-
takin tapauk estä huomataan, että Turku oli eunen
kaupunki, jossa paikkakuntalaiset cnemmiten kämimät.

Patakosken Heikkilässä kehutaan jo silloin
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olleen kelmollinen rautio, kun ensimäinen Pappi,
Kuohijander, seurakuntaan tuli ja se tapahtui
Muoden 1690 aikoina. Vanhat kertomat sepän
saaneen kirkonisännän (kyrkowiird) wiran. Hänen
kuoltuaan toimitti isommat ja paremmat rantatyöt
lukkari Lampen. Nykyään rautio kalkuttelee lähes
joka kylän nurkassa.

Naisten käsityöt owat melkoisesti Parantuneet.
Tosin ihmiset täyttämät ostotantaita Mäntteinään,
mutta on kuitenkin enemmällä osalla asukkailla
tapana ostaa waan langat ja sitte, joko itse kutoa
kankaaksi taikka tekee sen kylän kankuri. Melkeen
joka kylässä on yksi tahi useampi naishenkilö, joka
pää-asiallisesti elää mainitulla toimella.

Rekien ja kärryjen teossa moni mies jiilittelee
täydellisesti tuuloslaisia. Vuoden 1830 paikoilla
teettiwät Koumalan Naapin Pojat itselleen tiiäsit
joissa Luopioisten talonpoikain kärryissä oli ensi-
miiisetsi rauta-akseli. Puu-atseleita näkee mielii
tänäkin päiwiinä seurakunnassa, Maikka ne yhäti
wähenewiit. E I. Lahdentaustan muistiin Pano-
jen mutaan tehtiin 1790 Lahdentata ensimäinen
rautareti, jolla miehet Turussa tutkimat.

Kynberg oli ensimäinen rukkien rekiä. Rauta-
jiirwelle oliwat Pommerista sotamiehet tuoneet ru-
kin, jota hän aluksi täytti mallinaan.

Ensimäinen maakauppias, kertomusten mutaan,
on alkanut toimensa 1801. Kahwinaulan silloin
sanotaan maksaneen neljä lootna. Meidän nykyisen
rahamme mukaan tekee se markka kahdeksankymmentä
yhdeksän Penniä. Tähän asti on Luopioisissa ollut

Kauppiaat.
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„Thomas Tapper, synt. 1792, N:o 40 artil-
leristi katteini Walkerin komppaniassa Helsingissä.
Viholliset ottiwat hänen Leppäwirran kirkolla man-
gitsi. Kun sitte Tapper Pääsi wapauteen, palweli
hän wielä 17 wnotta Suomen uudessa Mäessä.
Sittemmin jontui wcmhus hauturitsi Luopioisiin
ja sai lopun itäänsä eläkettä 5 rupl. 75 top.
muodessa."

„lohan Alt, s. 1785, N:o 5 Luopioisten
komppaniassa. Sodan ajalla oli hän Viaporissa.
Ukko on heikko ja wiallinen. Itsellisenä asuu Man-
hus Nautajärlven-tartanon maalla. Elättänyt on
hän itseänsä paimen ammatilla. Eläkettä ukolla
ei ole."

A. S. on 1859 kirjoittanut Hämäläiseen sota-
wanhntsista, että heitä Luopioisissa silloin eli:

13 eri tauppamiestä. Nykyään on seurakunnassa
7 awonaista kauppapuotia jarautakauppa kahdeksas.
Kahmin juonti talonpojilla tuli yleiseksi 1840
muodeu jäljestä.

Sotawanhuksia.

„Henrik Nantwill (Brandtwill) s. 1792, oli
rumpari Hämeenliunan jäätärirytmentissä Ehrn-
roothin komppaniassa, on ollut tappeluissa Okeroi-
sissa, Ulmilau kirkolla, Lapualla, Kauhajoella ja
Siikajoella. Hänellä ei ole eläkettä, onMmpuo-
tina. Korwansa owat aiwan heikkoklmloiset, mutta
työtä hän wielä tekee."

„Grik Apell, s. 1788, N:o 7 Hauhon komp-
paniassa. Tappeluissa hän on ollut Viaporin
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mieressii, Lapualla, Kuortaneella ja Ison-Kyröu
sillalla. Asuu nyt Poikansa Kantolan kartanon
torpparin tykönä. Vanhus on huonokuntoinen ja
työhön kykenemätön. Hänellä ei ole eläkettä, mutta
keisari Alexander I:n on Moskomassa Marraskuun
34 päiwiinii 1809 allekirjoittanut kirjaan, joka hä-
nelle mankeudestaan Päästessään antaisi oikeuden
hakea eläkkeen. Semmoinen kirja lakkarissa on
hän Puutetta kärsinyt. Kyllä hänkin on erinomai-sen ujoluontoinen."

„lakoppi Wasz, s. 1792, N:o 101. Hän oli
rumparina Hämeenlinnan rykmentissä katteini Palm-
feltin komppaniassa 1808—1809. Sota-aikana Pal-
weli hän Viaporissa ja sen jakkeen 20 wnotta
Heinolan pataljoonan uudessa wiiessii. Siis kokosen ajan, kun se mäki pidettiin. Hän asuu köyhänä
itsellisenä Puutikkalan kylässä. Eläkettä hänellä ei
ole. Kaikki edellämainitut omat naineet."

„Heikki Bäng, s. 1782, palweli sodan aikana
Luopioisten komppaniassa. Hän oli tappeluissa
Viaporissa, Lapualla, Alamudella, Ruonolla, jossa
hänen wiholliset ottiwat wangiksi, mutta Pääsi kar-
kuun ja kiimi silloin kotonansakin. Sodan jälkeen
Palweli Väng Suomen Mäessä. Hän oli leskimies,
raajarikko ja elätetään jo maimasten hoidolla; sillä
eläkettä ei hänelläkään ole.
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Puutikkalan Rekolan lähellä on eräs suuri
kiwi, jota asukkaat nimittämät „Ukonkiweksi." Noin
*60 wnotta manhimmat henkilöt sanomat, että he
nuorena käyttimät sitä saarnastuolina. Kylässä
nuorukaiset oliwat ennen testestään walinneet wirta-
miehet. Heillä oli rolvasti, kappalainen, tuomari,
nimismies j. n. e. Kun sitte tuli Pyhä, keräytyimiit
he „Ukonkirkkoon" s. o, Utontimen luokse. Siellä
romasti ja kappalainen toimittimat jumalanpalme^
luksen. Saarnaajat jäljitteliwät kirkossa Pidettyä
pappein toimitusta, mutta marsinkaan kuulutussanat
eimät aina kuuluneet nuorten Papeilla olleen siweel-
listä laatuakaan. Se, näet, oli heidän leikkiiiiin.
lumalanpalmeluksen jälkeen seurasi pitäjänkokonk-
sen Pito. Siinä he joko asian ratkaisimat taikka
jättimät tuomarin ja lautakunnan (kihlakunnan-
oikeuden) Päätettämäksi. Rekolan saunan kertomat
manhat olleen käräjäsalina. Viimein seurakunnan
papit toimittimat asian semmoiselle kannalle, että
heidän törkeä leikkinsä täytyi lakkautua. Jo men-
neellä muosisadalla on tanssi ollut yleisenä paikka-
kunnalla. Nykyään nuoret ja marsinkin Rauta-
jiirwen sekä Kantolan aluelaiset sanomat pyhä-
iltoina menemiinsä knntaan (kuntakokoukseen). Esi-
mies, mara-esimies ja kirjuri heillä on, mutta Har-
moin muista asioista keskustellaan, kuin mihin heseuraamana Pyhänä kokoon keräyntymät. Leikit
omat Parisilla ja kuninkaisilla 010, sormuksen kätke-
minen, leskisillii juoksu, malssin, polkan ja purpurin

Nuttrtsn lmkvistä
Ukonkirkko.
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Voita riittää Pitäjässä runsaasti myytäwiiksi.
Kesäisin sitä Moipormarit uutterasti keräilewiit.
Jo monta wnotta on ollut Nautajärwellii meijeri.*)
Usealla talonpojalla on ultomaarotuisia setä lehmiä
että lampaita. Monessa Paikassa näemme puoli-
alastoman sian loikoaivan. Vaikka Paikkakunnalla
asukkaat Paljo niitä elättiimät, näemme sentään
Harmoin noita pitkä korwaisia, lyhyt ruumiisia, pieni
kuonosta kintaan kokoisia Porsaita tanhualla juosta
nytkytteleMiin ja surkealla äänellä rallitteleman.

tanssi laululla; sillä kuntalaiset owat toimineet
sakon tanssihuoneen antajalle, mutta laululla tans-
simisesta ehkä Mähäpätöisyyden tähden, ei kuuluta
sakotettawlln. Ohimennen mainittakoon, että köy-
hempiiin häitten edellä on tapana jonkun puhelijaan
henkilön käydä morsiamen kanssa morsianlahjoja
keräämässä. Maanwiljelys.

Meisenii tapana jo rupeaa olemaan tolmilvuo-
roinen Miljelys. Heinän wiljelystä täyttäwät ai-
noasti isommat tilan omistajat. Tamallisimmat
wiljalait owat ruis, taurki, ohra, Peruna, Pellawa,
hamppu, lanttu, ja tupakka kasmaa melkein joka
mökin seinustalla.

Eläimistä.

Kajantilan Hyöti on menettänyt Pommerin
sodassa hewosen. Knningas osti hänelle sijaan
Saksasta erään tiineen talonpojan tamman, joka
Luopioisiin tuotua sitte kantoi oriwarsan. Pani

*) Nykyään on teettänyt Sillanpään Meijeriyhtiö meijerin.

Hewosista.
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Hämäläisestä Poimittuja tietoja : 1868 „Palm-
feltin tamma juossut radan sm. 5 sek." 1871
„Koiwuniemeu tamma juossut radan 4 m. 47 s."
„Mukkulaisen tamma. Meti 550 leimistiiä." Pal-
kittu jälkimäinen. Viimeksi Mainittuna Muonna
on juoksuun ja metoon osaa ottanut neljä Luopi-
oisten hemosta. 1872 on annettu ensimäinen Pal-
kinto 300 markkaa oriin metiimisestii Hyötille ja
samaten 175 markkaa tamman metämisestä Kiiä-
niemelle. Samana mnonna on juoksusta 125 mar-
kalla palkittu Naapin tamma. Se oli silloin ollut
toinen Palkinto tammoista. Radan Pituus oli 329
jalkaa.

huomasimat ihmiset Saksanmaalta tuodun hemos-
rodun oleman erittäin hymän; sentähden he käwi-
wät Hyökillä tammojansa astuttamassa ja ostimat
sittemmin saksalaisen rodun marsoja semmoisella
hinnalla, jotta Hyöki siitä rikastui. Minkä merran
edellä mainitnssa kertomuksessa lienee perää, en
tiedä. Mutta kyllä manhat omat minulle makuut-
taneet, että wieliitin nykyisissä Luopioisten hemo-
sissa on suurempi osa Hyötin tammasta Polmeu-
tuneita.

En ole huomannut muorituotteita, lukuun
ottamatta tumallisia rakennuskiwiii, saatawan muuta,
tuin kalkkia. Kansan kertomuksien mukaan olisi Hä-
meenlinnaa tehtaissa Knohijoen Korkeilan maalta
walmistettu mainittuun rakennukseen kalkkia. Ny-
kyään sitä ei Luopioisissa tehdä. Miten lienee
mainittu kertomus totuuden kanssa yhtiipitämii, en
tiedä. Varma maan on, että Hämeenlinnaa teh-
dessä on kalkkia rakennusaineena käytetty.

Wuoren aarteita.
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Pitäjään itäpuolella on seurakunnan suurin
järwi, Kukkia. Maantiede maiuitsce sen „Luopiois-
ten jiirweksi." Kukkian kautta Hauhou järwiin
kulkee Vestjaolta lauteen päin mieriiiwä mesistö.
En ole itse saanut tilaisuutta lukea jiirmen saaria,
mutta Paitkakunuau ihmiset kertomat siinä olewan
„sata saarta nimellistä, sata nimetöntä." Kun sitte
missä kasmaa enimmäkseen lehtimetsää, niin luot-
telematta on Kukkia saarineen, lahtineen ja salmi-
neen Suomeumaan kauuiimpia järwiä. Kalamiehet
kertoiwllt minulle Kauriskalliou haudau oleman
25 syltä (45 metriä) symiin ja munalla järwessä
kuuluu enimmäkseen oleman 12—18 syltä mettä..
Suurimmat Kukkian osat owat Mämmiselkii, Lehti-
saarenseltii, Leppänä, Nihtaseltä, Äittäänseltä, Läy-
liä ja Haltiaseltä. Kukkian isommat saaret omat
Isosaari, Isomekuna, Salonsaari, Ristisaari, Raja-
lansaari, Vehtasaari, Suolitonsaari, Mylläriniemen-
saari, Loonassaari ja Lehtisaari. Salonsaaressa on
iso talo, jonka maata mantereella ei ole ollenkaan.
Kukkian isommat lahdet: Mustilahti, Holjanlahti,.
Ansiolahti, Valkcalahti, Suksialahti, Patatosten-
lahti, 3Nustankuusenlahti, Sarkastenlahti, Valka-
monlahti, Nautajärlvenlahti, Kantolanlahti ja Au-
raanpohjanlahti. Isommat niemet: Haikankärki,
Niemikunnanniemi, Vankoniemi, Ansioniemi, Ma-
jaaniemi, lärlventaustanniemi, Ritaniemi, Harju-
niemi, Ruljaniemi, Suksianiemi ja Kankoniemi.

Zärmiä ja lampia.
Kukkia
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Ali-Ansiojärwi.
Haasjärwi.
Haukijärwi.
Heinäjärwi.
Hirwijärwi.
Hirwiwuorenjärwi.
Ihanainen.
Isoloippa.
Isokaila.
Kauhajärwi.
Konkajärwi.
Kilpijärwi.
Kiimajärwi.
Kotajärwi.
Kortejärwi.
Koijärwi.
Kuohijärwi (Kuohujärwi).
Kurkijärwi.
Kukkia.
Kyläjärwi.
Kyynäröjärwi.
Leppäjärwi.
Mutasjärwi.

Mattijärwi
Niemiöjärwi.
Pahajärwi.
Pihtilampi.
Rihkajärwi.
Nitalampi.
Riihijärwi (kuiwanut).
Nuokojärwi.
Saarnijärwi.
Saarijärwi.
Sadilampi.
Sawistenjärwi.
Suojärwi.
Säynäjärwi.
Wihllinjärwi.
Wehkajärwi (osaksi.)
Wekunajärwi.
Wähäkaila.
Wahlajärwi.
Wähälaippll.
Ili-ansiojärwi.
Ämmättäjärwi.

Kaloja Kukkiassa on hauki ahwen, särki, lohi, lahna,
muikku, sulkaMa, made, fäynämä, ankerias, kuore,
kiiski ja rapu.

liirwet aakkosjärjestyksessä:

Ali-Ansiojärwessä ahmen, lahna, hanti ja särki.
Haasjärwessii ahwen.
Hautijärmessä ahmen.

lärwien kalat
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Hirwijiirwessä ahmen, hauki, särki, kuore, sor-
toa ja made,

Hirwiwuorenjärwessä ahwen.
Ihanaisessa ahwen, särki, hauki ja made.
Isolaippa ahwen, särki, hauki ja made.
Isokaila ahmen, hauki ja särki.
Kauhajärmi ahwen.
Konkojiirwi ahwen.
Kilpijiirwi ahwen.
Kiimajärwessii ahwen.
Kotajiirwessii ahwen.
Kortcjärwessä hauki, ahwen ja särki.
Koijiirwessä ahwen.
Kuohujärwessii (Kuohijärwessä) hauki, ahwell,

särki, lohi, muikku, sulkawa, made, säynäwä, anke-
rias, kuore, kuski, lahua ja rapu.

Kurtijärwessii ahmen.
Kutkiassa ennen mainitut.
Kalain saanti pittujärwistä on huonontunut,

mutta Kuttiajärmen osissa on wielä wiltas pyynti
ja toisinaan hyödyttäwätin. Kantola saa muosit-
tain kutemasta siinä mäyrin lahnoja ja haukia,
jotta kuormittain kuljettaa myytiimätsi Hämeen-
linnaan. Kerrotaan ennen olleen Kuohijoessa niin
paljo taloja, että joesta kiulullakin sai pistellä.

Wihawuodeu ja Virtainsillcm yläpuolella ole-
ivia kostia on aitonaan aimottu ryhtyä taimamaan,
mutta Kautolan isäntä Ranfeld Pelkäsi talawetensä
huononeman ja toimitti, että kostien perkaus jäi
tekemättä. Mainittujen kostien tauvamisen tähden
olisi moni Kukkian lahti kuiwanut. Ne kun kaikki

Heinäjiirwessii ahwen, hauki, särki, tuore ja
säynäwä.
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Verkkoja täytetään niin monenlaisia, että tulisi
Pitkäksi tässä kaikkia maiuita. Tärkeämpi mistä
lienee riimuwerkko, jolla lahnoja ja haukia Pyyde-
tään. Verkot ja hapaat tutowat miehet Paikka-
kunnalla enimmiten mlmella puhdetöikseen.

Rysillä ja katiskoilla saamat paikoittain asuk-
kaat hymin kaloja. Haawilla toisinaan ihmiset
nostamat kaksikin saawillista Päimässii Kukkiasta
ahwenia. Kalastajat Pyytämät kutu-aikoina mer-
roilla risuista särkiä. Olen itse kolmella merralla
yhtenä yönä kalastusmatkoillani paikkakunnan Me-
sistä saanut mainittuja kaloja pienen kormollisen.
Moni seudun köyhä, joka jostain syystä ei oikein
muuhun työhön kykene, elättää itsensä siten, että
pyytää kesällä kaloja koukuilla, pitkäsiimoilla, ongilla
ja uistimilla. Viime Muosina on ollut usealle
Marsin edullinen elatnskeino rapujen Pyyntö. Oli

Tuotteljain talain Pyyntineuwo on nuotta.
Nykyään se kudotaan joko hampuista tai Pellamista.
Vanhemmat ihmiset näkymät tehneen hapaita nii-
nistä. Semmoisen näin Patakosken Tulokkaan ta-
lossa. Se oli noin kuutta tyynäröä pitkä nuotta-
hamas. Suurimmat muistelen oleman noin 120
syltä (216 metriä) ympäri mitaten ja 4—6 tyy-
näröä korkeat.

owat matalawesisiä. Niittyjä olisiMat paikkakunta-
laiset saaneet Paljon lisää. Asukkaille olisi siitä
tullut hyöty suuri; sillä seudun ihmiset karjan an-
nilla nytkin ansaitsemat muostttain monia tuhan-
sia markkoja.

Kalastusneuwot ja kalastus.
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aikoja, jolloin tottuneet rawustajat saiwat kymme-
nenkin markkaa Päimältä. Silloin wenäläiset kaup-
pamiehet maksoimat puolikolmattatm markkaa sadas-
ta ramusta. Nykyään ostajat antamat samalta ku-
multa 50—1:25 penniä. Rapuja Pyytämät miehet,
maimot ja lapset Päreistä tehdyillä merroilla. Se
on lieriön muotoinen ja knmmastakin Päästä antau-
tuu sisäänpäin wastakkain suppilon muotoiset mer-
kosta tehdyt nielut, joita myöden ramut Paraiten
yöllä kömpimät merran sisään kiinnitettyä kalaa tahi
lihaa syömään. Kerran näin saatawan yhdestä aino-
asta semmoisesta merrasta 53 rapua. Toiset merrat
owat tehdyt tamallisesti manhasta nuottahapaasta,
puumanteet sisään asetettuina suppilon muotoiseksi.
Niiden suipumpaan Päähän ramustaja jättääreijän,
jonka sisäpuolelle on tetiä tnohitorwen sowittanut.
Pyyntimies sitte laskee merran järlveen niin, ettäsen läpi jää ylöspäin ja kun rapu menee siitä sisään,
on sen maitea märkää tuohta myöden Palata.

Ennen olemme jo maininneet muinoin olleen
luopiolaisilla Rautalammin haarassa talawettä.
Vielä tiedän Pitäjäiissä' miehiä, jotta arwelewät,
että siellä nykyäänkin olisi heidän oikeus kalastaa
ja ei ainoasti Rautalammilla, mutta myös Koke-
mäen joessa.

Taikain tekijöitä seurakunnassa wielä on.
Onkiessaan he koukkuuu lieron Pantua syöttiin
syltewiit. Nuoremmat tetewät sen leikillään ja
waan noin melteen tietämättään iättäämmiltä opit-
tunn tapaan, mutta wanhemmat ihmiset taika-

Taikain tekiät.
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temppuna. Taika-uskoisia on enemmän Kantolan
ja Rllutajärwen aluetäisissä. Eläimen onnen ha-
kijoita juhlaöinä kulkee nametoissa ja talleissa.
Usein Pahalla mielellä joulu- tahi Pääsiäis-aamuna,
ehkä molempina, Palaa isäntä tallista taikka emäntä
nawetasta ja kertoo, että lehmästä, lampaasta tahi
hemoscsta on karmoja keritty. Joskus ilmestyy
Merinen masikan Pää ja toisinaan konkka jonkun
eläimen seimeen. Kalaan mennessään Pelkäämät
muutamat ihmiset toisten mastaan tuloa, jotta ei
Paha silmä heitä näkisi. Määrättyinä aikoina
hakkaamat kalamiehet patorisut. Uuden luun kah-
deksantena Piimänä alkamat he Merkon ja hapaan
kutomisen, kuorimat ongen Pahlat j. e. P. Voin
kuitenkin marmuudella Makuuttaa, että taika-aika
Luopioisissa jo miruu kuolinmuoteellaan, Maikka
ei aina Marsin heikkona.

Kunnallishallitus on wielä niin nuori laitos,
etten siitä pidä tarpeellisena Pitkälle kertoa. Mai-
nitsen knitenkin Luopioisten kuntakokouksen Pöytä-
kirjan kanteen kirjotetut muistiin Panot ja muuta-
mia muitakin seikkoja. „ Varatuomari Axel Gustaf
August Palmfelt on syntynyt 18"/io04 ja tuoli
135/12 76. Hän siis oli kuollessaan 72 muoden
ja 19 päimiin manha. Palmfelt olikuntakokouksen
esimies 1868 muoden alnsta kuolemaansa saakka.
Toimella ja taidolla hän hoiti Mirkaansa. Keweät
mullat mainajan haudalle.Mainittu Maratuomari oli ensimäinen seura-
kunnan kuntakokoukseu esimies ja toimitti Mirkansa

Kunnallisia asioita
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taidolla, kuten oppineelta mieheltä toiwoa sopiikin.
Sentähden maan Harmoissa seurakunnissa on wielä
nytkään niin hywin järjestetty kunnallishallitus,
tuin Luopioisissa on ollut heti sen aljettua. Hä-
nen kuoltuaan jontui wirkaan wiirjäri C. O. C.
Lind. Sittemmin oli toimessa kolme wnotta mais-
teri N. G. Hammaren ja nykyään sitä hoitaa ta-
lollinen Nahnm Sarkanen.

Kunnallislautakunnan esimiehenä oli alusta
muoden 1868—1889 asti herra A. O. Negnell.
Hänkin on tehtämiinsä tehnyt kunnolla ja taidolla,
jonka moi siitäkin Päättää, että Regnell 1875 sai
toimistaan Palkinnoksi Stanislcmn uauhassa tan-
nettaman suuren tultametallin. Nykyään sitä Mir-
kaa hoitaa kiertokoulu-opettaja Heitti Nieminen.
Kunnan tirjnrina pastori K. G. Vallenius on
kirjoittanut 10 kuntakokouksen Päätöstä. Kappalai-
uen K. B. Lilius 13 ja edellä mainittu A. O.
Negnell Kesäkuuhun 1888 80 päätöstä. En pidä
ollenkaan liikawaatimuksena, kun ehdotan, että herra
A. O. Negnellille annettaisiin kunnallisneumoksen
armonimi. Kunnan kirjuritta nykyään on opet-
taja H. Nieminen.

Ruununwouti Faworin toimitti Pernstetuksi
seurakuntaan lainajywästön. Pohjajywiksi Paniwat
tunkin Pitäjään talollinen Puoli tynnyriä rukiita
ja kymmenen kappaa ohria. Nykyisen jymiistön
hoitajan muistelen sanoneen, että Pohjajymm ke-
räytyi marsin miihän; sillä kaikki seurakunnan ta-
lolliset eimiit ottaneettaan hommaan osaan. Lnt

Lainajywästo
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kari Lampen oli sen ensimäinen hoitaja. Hän
toimitti kertomuksien mukaan Miran huonosti.
Lämpenin jälkeiset hoitajat oliwat tuomarit Wal-
den ja Palmfelt, talollinen Heikki Riihiranta ja
nykyään talollinen Nahum Sarkanen. Iymiistö
on Lämpenin jälkeen hoidettu erinomaisen hywästi.
Kiertokoulu- ja kansakoulu-opettajille annettiin
sieltä Palkat, mutta kun tuli hymiit muodet, ei lai-
naajoita ilmaantunutkaan ja jymästön Pääoma
rupesi mähenemiiiin, muuttimat Pitäjäläiset heidän
palkkansa rahamaksoksi.

Seuraama taulu tarkemmin näyttää jywiistön
hoidon miimeisinii Muosikymmeninä.

Wnosi. Nuliita. Ohria.
Tnr. ! Kp. Tnr. I

!
Kp.

Lainattu wiljaa. . . 1861 50 15 45
Edelliseltä wnodelta

21 6ollut rästinä . . . 15
Lainajywästössä ol-

lut silloin wiljaa
Lainattu 1862

310 4V-
-15

303 374
15281 215

Lainattu
Jäänyt niistä mak-

samatta syksyllä . .

Lainattu

1863 174 254

1864
2 15 2

301 296
Syhyllä jäänyt mak-

samatta
Lainattu
Lainaitu
Lamattu

1865
2

172
15 2

278
1866 247 15 338
1867 328 15 348 15
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Wuosi. Rukiita. Ohria.
Tnr. Kp. Tnr. Kp.

Lainattu .

Syksyllä ollut mak-
samatta

Lainattu
Koko warasto oli . .

Lainattu
Lainattu
Lainattu
Lainattu
Lainattu
Lainattu

1868

1869
1870

1871

167

157
204
375

94

23'/2
15

?V4

135

110
297
444
124

V2
15

20'/,
140 15 76

151872 121 15 143
1873 236 233 I

l1874 42 58
1875 90 15 88

Lainattu 1876 98 68
!

Lainattu 1877 88 15 74
15Lainattu 1878 55 15 53

Lainattu
Lainattu
Koko warasto oli. .

Myyty
Lainattu
Lainattu

1879 72 30
1880 133 15! 41

25V4334 1574 307

1881
50 150

303 15 178 15
1882 262 15! 50 15

Lainattu
Lainattu
Lainattu
Lainattu

1883
1884

168
88

15
15

220
85

151885 192 15 140
1886
1887

69
15z

37 15
Lainattu
Koko warasto oli. .

Lahjotettu Pohjan-
maalle

1888
19

416 21,
11

339 2?V2
1867 50
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Iywästönhoitajan palkka V2 kappaa jokaiselta
lainatulta tynnyriltä. Kaksi mittaria saamat puo-
liksi rukiita ja puoliksi ohria yhteensä k. jokai-
selta ulosannetulta tynnyriltä. Lainatusta Miljasta
maksetaan mnosittain 12 tappaa tynnyriltä.

Meensii on kansa Luopioisissa työteliästä ja
maratasta. Työmäti kilpailee halpuudella ansiota.
Sen olen tullut huomaamaan urakkahuutokaupoissa.
Ruuasta ja ihmisten hoidosta Maaditaan kohtuulli-
sin hinta. Seudut owat erittäin kauniita. Ehdo-
tan täydellä syyllä kaupunkilaisten huomioon Luo-
pioisten seurakunnan wiehiittäwät lehditöt niemillä,
saarilla ja metsäkunnailla.

Wuofi, Rukiita. Ohria.

Kansak.-opett. makset-
tu 1873—1877

Tnr. ! Kp. Tnr. ! Kp.

2 15 2
_

15wuosittain . .
.

.

Kiertok.-opett. aikoi-
-6naan


