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Syksyllzi 1983 Raudanmaan rnEra- ja kotitalousnaiset
opettaja
Seija Lepolan aloitteesta
Kangasalan Kautialan kou1ul1e perinne neyttelyn
jonka esinei-std keretti-in
Kangasalueen koulupiiriin
kuuluvista
kylistd.
alan koululautakunnan
ndyttelymateriaalista
kuvattiin
22 dian
toimesta
sarja opetuskdyttdd varten.
Diasarjassa
nAhtdvien
valmistusaika
vaihtelee
1830-1uvu1ta
esineiden
1940-1uvu11e1 suurin osa lienee vuosisadan vaihteen molemmin puolin.
Varhaisimmat esineet kertovat mei11e onavaraistaloudessa
maaeliiviistii,
joka noutaloudesta toirneentulonsa saavasta hdmSldisestd kyldyhteisdstii,
dattaa vanhaa verkkaista,
perinndistii
eldndn tapaa. Tycirytrni seuraa vuodenaikojen
vaihtelua,
aineksista
omi-n kdsin
esineistd
on paikallisista
valmistettua,
nykyajan ihmisestii usein niukkaa, mutta omana aikanaan tarja sen muotoilu ja koristelu
kuvastavat varmaa aistia
koituksenmukaista,
ja kauneudentajua. Sitten staattlnen
rauha alkaa jdrkkyii,
omavaraistalous
kehi,ttyy kohti vaihdantataloutta,
kotitekoinen
esi-ne vaihtuu teollisuustuotteeseen.
Kangasalan vanha eslneistij
kertoo osaltaan maahanme saapuneista kultja talousvaikutteista.
Ensin uuden muodin tai viilineen omaksuivat
tuurisddtyldiset,
heidiin kauttaan rahvaskln tutustui
uutuuteen, omaksui
sitten
ia alkoi luoda omia sovellutuksiaan.

Kala kiiy pyydykseen
Omavaraistalouden aikana kalanpyydyksetkin
valmi-stettiin
kotona. Merran kehykset taivutettiin
pajusta tai katajasta, verkko-osa kudottiin
varhemmin kotona hehrdtystd
pellavalangasta,
1870-1uvun jlilkeen alettiln
vehitellen
keyttee
t'ka1astehdastekoista
puuvillalankaa,
tajalankaart.
Kalaverkkoa
kudottaessa
tydn
alku
py6kiinnitettiin
verkonkudontatelineen
jonka yrnpdrj-l1e valmisred1le tukille,
y1etuvaa verkkoa kelattiin
telineen
puussa keskel16
olevan
aukon kautta.
pdissd olivat
Y1haa11e telineen
koukut,
joiden varaan keskeneriiisen verkon reunat voitiin
kudonnan keskeykiinnittdii
tyessd.
Verkon piti-v6t vedessd suorana tuohesta kierretyt
kohot ja veden a1la painot
12'

joiden
eli kivekset,
tettu
tuohiliuskoista
oli kivi.

(arjankellon
ja aisakellon

ulkopinta
o1i pujoja joiden sisdlld

kalkatusta
helindd

Vanhanaikaisessa karjanruokinnassa
o1i
puutteen vuoksi huomattavan suuheinien
joita
ri
merkitys
o1ji1la,
sytitettiin
nlin
hevosille
kuin 1ehmi11ekin. tehmiii
yleensii olji11a
ruokittiin
syksystd kevdttalveen
e1i poikimakauden liihestymiseen
saakka.
Kevd511d lehmiit
olivat
puutteellisen
ravinnon
vuoksi huonossa
kunnossa. Kun kesdlaitumetkaan
eiviit aina ol1eet kehuttavia,
lehmdt pureskelivat
illal1a
palattuaan
tarhaan
olkia
mielelldiin
myiis kesdisin.
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tai ainak
vat entis
ja kuorma
matkoilla
Juhla1on ja h
ten kaytti
sesta puo
kin setoll
ldisperdir
vul1a aut
tdiin.
Lehmist2
saan ke11
seuraamaar
kalkatus i
t6kln mets
vat messi
ja jokaisr
sointinsa.
Puusatul
tulat olir
ty
haavas
satulakin,
Pirkill:i
selkdd su
keend rohd
pussia, m
sesti kova
Ratsastu
jalustin
nuoria tu1
malaiset
selkddn ei
satulaa. I
Aasiasta,
kaan hunni
Puisten
set
miidrd
oninaisuuk
van parin
keveiistd,
Iapa kestii
iacl-a

leiponinen

Kansanom
tehtevie ol

pujoLsiillii

ra o1i
I SUU-

lttiin
.ehmid
;d keItymirlivat
)nossa
it airkeliolkia

usein
nautakarjalle
01jet
sycitettiin
Varpitkind,
vain silppuna.
hevosille
petkeHiimeessd silputtiin
himmin oljet
lee11ii, vasta vuosisadan vaihteessa tue1i
leikkurit
livatkdyttcicin
erilaiset
pe1umy11yt.
hevoset,
Lehrnid paremmin ruokittiin
joil1e
runsas osuus heinistd
varattiin
parhaat rehut. Hevoset o1itai alnakin
vat entisaikaan
tarkeampie ja ratsuina
ja kuormareen vetiijind
talven kaupunkimatkoilla kuin kesdn peltot6iss6.
Juhla- ja matka-ajoon kuului aisakelkulkuskiinnitettyjen
1on ja luokkiin
Tumpeli e1i kahdesta vaskiten kdytto.
yhdistetty,
varsinsesta puolipallosta
kulkunen. Vendkin setolkassa kdytetty
vasta 1800-1uldisperdinen
setolka tuli
vu1la autonomian aikana Suomessa kdyttiicin.
Lehmistd vain kel1okkaalla
oli kaulastottui
saan ke11o, ja talon rnuu karja
Ke11on
seuraanaan kellokasjohtajaansa.
lijytdmddn karjan tiheiiskalkatus auttoi
Tavallisesti
ke11ot olitiikin netsdstii.
vat messingistd
raudasta
tehtyja,
tai
ja jokalsella
niist2i
o1i oma erikoinen
sointinsa.
Puusatulat:
Vanhat talonpoikaiset
sapuisia.
Yleisemrnin o1i teholivat
tulat
joskus
poikkipuut,
koko
ty
haavasta,
satulakin,
o1i valrnistettu
koivusta.
Pitkille
hevosen
matkoilla
kdytettiin
pehmikselkdd suojaamaan satulan
alla
keend rohdinkankaista,
oljil1a
teytettye
pussia, mutta ratsastaja
lstui
tavallisesti kovalla puulla.
Ratsastussatula,
samoin kuin kannus ja
jalustin
Euroopassa suhteellisen
ovat
ja roonuoria tulokkaita.
Kreikkalaiset
malalset
istuutuivat
suoraan
hevosen
selkddn eikii myciskddn germaaneilla o11ut
Eurooppaan satula onkin tullut
satulaa.
Aasiasta,
ehkdpd kansainvaelluksen
aikaan hunnien mukana.
Puisten esineiden eri osien tekoainekpuulajien
set mddrdytyivdt
erilaisten
haraorninaisuuksien mukaan. Eslmerkiksi
van parin metrin mittainen
varsi tehtiin
kevedstd,
sitkedpintaisesta
haavasta,
ja piit
pihlalapa kestdvdstd koivusta
jasta.

Ieiponinen
Kansanonaisen ruokatalouden tiirkeimpiii
tehtevie
on o11ut ravinnon valrnistaminen

sellaiseksi,
ette se siiilyi
sydntikelpoisena mahdollisj-mman kauan. Erityisen
tdrked saavutus on o1lut taito valmistaa
kestiivSS leipeiri ja saada se sdilymiiiin
rnaukkaana viikkoja,
kuukausia jopa vuosia.
Muinaisalkana,
runsaat
tuhat
vuotta
sitten,
leipii on o11ut vield arvokkaarnpi
asia kuin nyt. Esimerkiksi
ylhdinen engttladytt
lantilainen
arvonimi
on alkuaan
sananrnukaisesti rnerkinnyt ttlelpojatartatl
ttlorditt
rtherratartatt,
ja
siten
taas
ttleiviinvartijaatt,
(leipZi-)herraa.
siten
ttlabbaitt,
joka
Lapin
kielen
vastaa
ttlel-penentt,
suomen rnuotoa
tarko j-ttaa rikasta.
Vie15 noin
sitten
sata vuotta
joissa
pidettiin
Suornessa o1i seutuja,
joka scii selvdd 1eirlkkaana henkilcid,
pdd koko vuoden.
Suomessa, nissd katovuodet ovat tavalja jossa vain lyhyen aikaa vuolisia
desta voidaan kasvattaa ravintoa,
leivdn
pitemsdilcimisrnenetelrnbt on kehitetty
rnd1le kuin rnissddn rnuua11a. Ldnsi-SuopiiSsty niln
pitkdl1e,
rnessa oli
ette
vanhassa kunnon taloudessa
lelvottiin
ja
vain kaksl kertaa vuodessa, syksyllii
kev5611d eli
tulvan aikaan, jolloin
enpuromyllyt
pyciriviit ja jyviit
tisaikaiset
helpommalla jauhoiksi
saatiin
kuin kdsikivilld.
Tavasta on o11ut paljon hycityii. Juuri
jauhetun
viljan
leivontaominaisuudet
parhaimmillaan.
olivat
Kun suuret uunit
saatiin
lSmpimiksi,
nliden leimmitttimistd
jatkaa
pdivdstri
o1i
helppo
toiseen.
Lisdksi
vuodenaika oli sopivaa leipomiselle:
ei o1lut tulipalon
vaaraa (pdreja naiset
juuri
katot)
olivat
silloin
ja maanvilvapaina raskaista
kdsitijlstd
jelyksestZi,
joiden kiireisin
aika sattui
toisiin
vuoden m2iiir2iaikaisiin
tyij jaksoihin.
Harvoin leivottaessa
leipomukset 01ijatkua
vat suuria, ja leipominen saattoi
viikon pdivdt siltd
huolimatta,
ette tyij
o1i tehokasta. Taiklna hapatettiin
ensin
tai-kinapytyssd
kitkeriin
happamaksi. Pykotyn reunassa o1i kouru, jota pitkin
juoksi kaukaloon eli leihonnut taikina
poimeen, jossa se lisdjauhoilla
vastattii-n sakeaksi ja jdtettiin
kuohkeutumaarl
Taikinan kdsittelyssd
kdytettiin
apuna
yleisesti
leipiiluuta,
taikinalastana
joka o1i valmistettu
suuren teuraseldinen rintalastasta.
pyijriteltiin
Nousseesta
taikinasta
josta
leipomapiiyddlld
ensin
leipdre,
IJ

Reikd
sitten
1j-tted leipii taputeltiin.
painettlin
sonnlnsarvesta sahatulla sarpisve11a, ja leivdn plnta kdsiteltiin
telrillH eli
fArnAllH- intta siitfr ei
LeipiiSn teho11sl tu11ut kohokuorista.
tlin kuviot kuviornuotilla.
Koristelukaulinta
on kdytetty ruisleivdn koristeluun,
kuvioimiskampaa ohraReikdleipid
kuivaleiviin
kuviointiin.
pari viikkoa
lettiin
tuvan katonrajaan
leipevartaissa,
asetetuissa
orsissa,
joita isoissa taloissa saattoi olla ko1jdlkeen leimisenkyrnmentd. Kulvatuksen
piii voiti,in sdilyttdd
esim. jyviilaareisKova lei pd
sa Lai puisissa tiinuissa.
Juhlapdytiidn tuotiin
oli
arkileipdd.
pehmeiiii leipdii,
limpa) ,
limppua (ruots.
jota Hdrneessd sanottiin
varikoiseksl
tai
varikkokakuksi.

l{aidon

kdsittely

1ehVanhakantaisessa
maitotaloudessa
kesiikuukausiin
niinannin saanti rajoittui
Heikon talviruokinnan
tahden lehndt ehjonka aikana o1i pakko
tyivdt
talveksi,
maitoa.
ilman
tuoretta
tu11a
toimeen
keyttde
Enlntdbn voltiin
sdiisteliiiiistl
kesdlld voimakkaasti suolattua voita tai
piimdd. Maitotaloueri tavoin seilc;ttye
liimpimddn vuodenaikaan
den keskittyminen
o11 loppujen lopuksi erndnnSlle helpotus:
puutteellisissa
entisajan
oloissa olisi
rnaitalvisin
o11ut mahdotonta kdsitelld
hygienisesti.
toa riittevdn
naitoa saivat
Menneisyydessa tuoretta
yleensd vuoden tai kahden ikdiset
1apja tietysset, sitd vanhennat lapsetkin
juoneet
eivdt tavallisesti
ti
alkuiset
erilaisina
naitoa,
vaan rnaito nautittiin
juustoina,
mutta
keittoina,
osittain
pddaslassa piimiinii. Piimii valmistettiin
josta
maldosta,
kerma o1i voin tekoa
kuorittu
toisella
tai
varten
tavalla
pois.
o1i
voinvalrnistustapa
Alkukantaisin
visvatkata hapanta kermaa hierirnellii,
oli taastiana
pikillel
lusika11a;
tal
Ivlevallisesti
tuohlrove tai saviruukku.
kielenkiiytcin
netelmei oli muinaisaikaisen
rnukaan pettdmiste.
keskialettiin
Voin
valmistuksessa
aja11a kiiyttdd kirnua, kapeaa ja korkeaa
puuastiaa, jossa ylcis alas liikuteltava
mdntii panee kerman velloutumaan.
tai ruukuissa hakehloissa
Matalissa

patetun rnaidon pinnalta kuorlttiin
kerma
ja koottiin
eli
reta puulusikalla
klrnuun. Kirnusta
voinokareet
siirrettiin
voikehloon, jossa niitii pestiin kolmeenkin kertaan,
minkd jdlkeen
voi suolatja siirrettlin
tiin
sdilytettdvdksl
kannellisiin
voipyttyihin,
evdsvoi kuljepienissd tuohirasioissa.
tettiin
Vielii
vuoslsatamme
alkupuoliskolla
voita kiiytettiin
ainakin maalaistaloisEsimerkiksi
rnilsa hyvin siiiisteliiidsti.
piiydrisse 01i liharuokaa,
loin
el o11ut
voita.
Samoin perunamuhennoksen yhteyperunavoiksi.
dessd; sitd nlmitettiinkin
yleensd tuoHdmeessd juustot
olivat
Juuston
reena
kehdjuustoja.
sydtavia
valmistus alkoi slten, ett5 lAnrnitettiin
jota
yhteen
padassa tuoretta
maitoa,
juustoon tarvittiin
keskimbzirin 8 - 10
vanhirnpaan aikaan
litraa.
Juoksuttimena
puhdistettua,
kuivattua ja
keytettiin
juottovasikan
rnakoa,
suo1a11a teytettye
juustopajota
liotettiin
sellaisenaan
dassa. Vuosisadan alusta ldhtien kdytettiin ostettua juuston juoksutinta.
tai
Pataa
hdmmennettiin
kauhalla
ja lypsyldmp6iseksi kuumenhiertimelld,
juoksettua,
tunut maito alkoi vdhitellen
herasta.
Padan pohkaseiini
erkaantui
jal1e
kdsin
kertynyt
aines kokoiltiin
puristeltuna
mciykkynd kehddn, pienehkcidn
missd raskaan
nelikulmaiseen
laatikkoon,
juustomassasta
painon a1le joutuneesta
hera puristui
tarkkaan pois. Niiin syntyi
kehiijuusto.
Juustokehhn pohjaan o1i tavallisesti
hankuviolta,
leikattu
vilvakoristeisia
ja muita taikanunvaakunoita,
ristejii
merkkejZi, jotka koholle jiiiinelnd painanjuuston plntaa.
Esirn.
teina koristivat
jonkinkuviot
edustivat
torikaupassa
laista
etenkin jos niihin
tavaramerkkid,
slsdltyi
talon puumerkki.
ja Kanjuusto suolattiin,
Puristettu
gasalla
ulkona
useln
ne kuivateltiin
jonkin
rakennuksen sendrndlle asetetulla
Kangasalla ei juustoja
011ut
laudal1a.
rnahvaan ne sydtiin
tapana siiilyttS?i,
dollisimman tuoreina.

Hyv?i6 ruokahalua:
ja ruokailuvdlineet
astiat
ptiyddn
aterioinaan
Miehet asettuivat
ja lapset
alapddhiin
yldpddhdn,
naiset
eli latvapddhiin. Miesten pddssd istuivat
ja pdivdl2iiset'
naisten
rengit
lsiintii,
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paassa
1a. Pi
tavalli
Yleiser
a1le rr
ihmiset
Ruoke
suunnid>Lf

I

pitkdll
yleensi
suures!
lusikke
henkili
Kotic
oli om
sa saai
jaimet.
tlin - sendl
rnddn lt
kuun.
Viela
tapana,
ta oll,r
vdlinei
tavat
tulivat
Juomana
o1i yks
sa eli
vuoroll
gienian
tddn ha
sa kohd
Hyvin
nen ku
-pyrstij
puulusi
ja kiiy
mentami
hdrnmen
ja voin
Hdrne
piimdn
pyciredp
e1i pys
koa, ju
tusviil-i
taessa
mail-le.
Puukdytett
rIlmaIe
vetta keyttiid
sa. Kai
tuul-ess

in kerma
iin kirrrettiin
kolmeensuolat,ksl kani kuljerliskolla
.stalois.ksi ni1ei o11ut
r yhteyiavoiksi.
nsii tuoJuuston
ritettiin
I yhteen
r 8 -10
n aikaan
,attua ja
n nakoa,
iuustopar keytet:4.

.la
tai
, kuunen)ksettua,
dan pohin ktisin
-enehk<i6n
i raskaan
)massasta
Ln syntyi
rllisesti
Lta, hana taikai painana. Esim.
jonkin>s nii.hin
ja Kanl ulkona
eetetulla
rja o11ut
;iin mah-

in ptiyd6n
plapddhdn
i istuivat
I naisten

piidssd emdntd lapsineen,
piiat
reunoll1a. Pienernmille 1apsi11e pantiin
ruoka
tavallisesti
penkille
tal
tuoli11e.
Yleisen tavan mukaan miehet ottlvat
ruualle
ruvetessaan lakin pddsteidn, vaimoihmiset pitivdt
huivin pddssiiSn.
-vdlineet
ja
Ruokailutavat
pysyivrit
suunnilleen
ensimrndiseen maailmansotaan
perinndisen
niin
. yksinkertaisina
astl
pltkiille,
olivat
ettd
ruokailuastiat
piiytriiin
yleensd yhteisie.
Keitto tuotiln
oman
suuressa vadissa, johon kukin plsti
luslkkansa.
Samasta vadista
scii 4 - 6
henkiltiS.
perheenjdsenelld
Koti.oloissa kullakin
jonka varreso1i oma nimikkolusikkansa,
sa saattoivat
o11a omistajansa nimiklrjaimet.
pistetSyd'nnin jzilkeen lusikka
- kun se ensin o11 nuoltu puhtaaksi
tiin
- sendlle hirrenrakoon
tai kuvan esittdmdiin lusikkatelineeseen
e1i lusikkakalkkuun.
Vie16 1900-1uvun alussa oli
yleisend
pidoissakaan talon puolestapana, ettei
ta ol1ut muita sytijdkohtaisia
ruokailuvdlineitd
kuin lusikat.
Kullekin
katetja juomalasit
tavat
lautaset,
veitset
tulivat
kdyttiiiin
vasta
1920-1uvu11a.
piimd, maito tai kalja
Juomana keytetty
o1i yksi- tai kaksikorvaisessa
haarikasjosta
sa e1i tuopissa,
kukin ryyppdsi
vuorollaan.
Ehkeipii vaistomaisesta
hyjohtui,
gienian tajusta
ette sydjdt senpitdd aina oman suutilantdiin halusivat
sa kohdan tuopin reunalla.
Hyvin vanhaa astiatyyppid
on yksi-puijossa
nen kulho,
on linnunpddtd
tai
-pyrsttiii
muistuttavat
keidensijat.
Isoa
puulusikan
muotoista
kauhaa kdytettiin
ja k2iyteteidn vj.eldkin
llemiruokien
ammentamiseen tai keittdmisen
aikana padan
hiimmentdmiseen, mycis kerman kuorimlseen
ja voin vaivaamiseen.
Hiimeessd kdytettiin
sahdin, maidon ja
piimdn kuljetukseen
suustaan kapenevaa,
putinaa
pyciredpohjaista
kuljetusastiaa,
pystvpii6td.
puista soj-keaheli
Leilid,
ja etenkin kuljekoa, juomien sdilytystusviilinettd,
kdytettiin
mm. kuljetettaessa piirnd2i etaiillei sijaitseville
tydmail1e.
Puu- ja
tuohiastioiden
kuuraamiseen
kdytettiin
hiekkaa ja tuohista huosinta.
pestlin
Piimdleili
huljuttamalla
siinii
ja pieni-d kivld,
jotka
vettii
toistuvaa
kayttije varten sdilytettiin
tuohiropeessa. Kaikki astlat
kuivatettiin
u1kosa11a
tuulessa ja auringonpaisteessa.

ttKahviha.masta

pakottaail

Turun satamaan tuotiin
1753 vain 75
naulaa (naula=425 g) e1i noln 32 kiloa
kahvia, mutta 1781 jo 2400 ki1oa. Hallitusvalta
pyrki
rajoittamaan
ulkomaisen
ylellisyystavaran
jopa lopulta
kdyttiid,
kieltemeen
sen tuonnin,
mutta turhaan.
Ruotsin
va11an lopulla
e1i 1800-1uvun
alkaessa kahvi o1i jo Suornessakin va1lannut
pysyvdn aseman siiStylSisten
parissa ja alkanut levitd
varsinaisen
kansankin keskuuteen.
Paraisilla
porisi
kahvipannu jo 1840luvulla
miikissd kuin m6kissd. Sisd-Hiimeessii tuli
lelvdttijmdn
aamukahvin juonti yleiseksi
tavaksi 1870-1uvu11a, mutta
aterloiden
vdlinen kymmenen- tai ehtoopiiivdkahvi
vasta
1890-1uvu11a.
Slieiksmdessd o1i vield 1860- ja 1870-1uvui11ajoissa ei kahvia vakinaiseskin taloja,
ti keytetty,
vaikka isdntdvdki
o1i siihen jo jonkin aikaa totutellut.
Kahvipapujen
raakoina
ostaminen
o1i
ainakln
maaseudulla
tavalU-sta
vield
1930-1uvu11a. Ne paahdettiin
ruskeiksi
rdnndrissd.
Littea
rnalli on vanhempi ja
pyiired nuorempi. Paahdetut pavut kaadetpciydiille
tiin
levitetyn
sanomalehden
pd511e jeiiihtymddn, ja niitd
siiilytettiin
tiiviissii
kahvlpussissa
tai
tdlkiss5,
jauhettavaksi
mistii niitii
otettlin
kutakin keittokertaa
varten erikseen.
Ennen
pyciritett?ivdn
sepiintekoisen,'kamnesta
kahvlmyllyn
k6yttiiijn
ottamista
kahvi
hienonnettiin
pi-enessd huhmaressa, pydredssii visakupissa
tal soikeassa kauka1ossa.
Kahvipannu ilmaantui
talousesineistijcin
rinnan kahvin juonnln kanssa.
Kun kallista
kahvia oli
siiiistettdvd,
lisiikkeend kdytettiin
yleisesti
paahdettuja
rukiita,
papuja,
ohria,
hrneitd,
ttpakkulaatt
juurla,
kallloimarteen
kolvun
sekd kotikasvuista
Tehdasvalsikuria.
misteisen
sikurin
sekoituksesta
keitettyii kahvia sanottiin
eslm. Kuhmalahdella rnallaskahviksi.
Vanhat ihrniset maustivat
kahvinsa mielellddn
Kahsuola1la.
vin
yleisesti
selvikkeenii
kiiytettiln
kahvipannuun pantuja ison lahnan suomuja.
9 Alkuaan kahvi juotiin
ilnan sokeria ja
joihin
kermaa,
entisajan
kahvinjuojat
eivdt milloinkaa
tottuneetkaan.
Kun kerma-astia retanekka ja sokeriaski
tulivat
aikaa myiiten tarpeellisiksi,
ne ollvat
aluksi puusta sorvattuja,
myi5hemrninposliinisia
tai lasisia.
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Vieraan tullessa
taloon hiinet vietiin
ja hiinelle tuotiin
karnariin,
kahvi kaupeitetyllii
niisti
kirjotulla
1iinal1a
Vieraallekaan
tarjottimella
e1i rikalla.
ei ai:kipdivinii
kahvin kanssa
tarjottu
kahvileipdd.
Entisajan
maalaisihmiset
olivat
herkkiii
keksimddn pilajuttuja
naapurikyldn
asukkaista.
Niinpd Kangasalla kerrotaan,
ettii erddssd Oriveden kyliissii o1i yksi
joka kulkeutui
korpu,
talosta
taloon
jo11e
pantavaksi.
tarjolle
Kyldldinen,
kahvin kera tarjottiin
korppu, kyl1d otti sen, nutta ei sybnyt sitd,
vaan pisti taskuunsa ja tarjosi
sen kahvin kera
omalle vieraalleen.
Mutta sitten
ky1ddn
joka ei
sattui
tulemaan muualta vieras,
tuntenut
ky15n tapoja,
vaan kaikkien
jdrkytykseksi
s6i korpun, ja niin
kylii
jdi ilman ainoaa vieraskorppuaan.

Pellava
Pellava vaati paljon tyiitd,
ennen kuin
ainekslsta
selkiytyivat
kehrdttdviiksi
kelvolliset
kuldut.
Raaka-aineen hankkiminen langan kehrdeijille
muodosti aikoinaan naisten
ehkd huolekkairnrnan tydn.
Perheen naisi11a,
erndnndlld, tyttiirillii,
ja palvelijattarilla
miniijilld
oli jojoka oli ajalkaisella
ona pellavansa,
ja
laan
kylvettiivA,kitkettdvd
lopuksi
nyhdettdvii (Kangasalla:
revittdvd).
Nyhpellavat
detyt=revityt
asetettiln
sylk(sylkky=sismenkota)
samaan
kypuolet
kasoihin
kuivumaan.
suuntaan ristlkolle
Varsien
poistettiin
Saman tien
sylkyt.
puumaisen ulkosolukon poistamlseksi
pe1jossakin mutapohjalseslavat liotettiin
1-3 viiksa lammessa tai jiirvenlahdessa
Liotetut
pellavat
koa.
kuivatettlin,
jonka jSlkeen muserrettiin
loukussa varja ne
ren puumainen ulkokerros,
luut,
Loukutetuista
irroitettiin
kuiduista.
pellavista
piiistdreet
liherotettiin
da11a.
hiikiKuitujen
suoritettiin
erottelu
pellavarustetulla
1el1e, terdspiikein
Hdkilijinnin
puhdistusvdlineellii.
van
jdlkeen pellavat voitlin
viela sivitella
pe11avaharjal1a. Viisianharjaksisella
vaivalloiseen
tyiihtin
meksi mainittuun
haluttaessa
erityisen
ryhdyttiin
vain
1anhienoa,
esim. ompeluun soveltuvaa
76

kaa.
Lopuksi
harjaajan
kddessd olivat
vain pitkdt,
kauniln kellertdviit
kuidut,
aivinat
e1i
Kirjakielen
sivlstykset.
ttsisana trsivistystt
on saatu sanastaa
=
vistiid"
harjata pe1lavia.
Sen tuloksena ovat hienoimmat kuidut,ttsivistyksetrr.

Pyykillii
Vaatteiden
pesu o1i
kansanomaisessa
yhteiskunnassa
tyypillisesti
naisten
Muinaisruno
tyiitS.
kiittelee
morsiamen
avuja:
?rTvt a'r

ri ck i

ri i hen

nr i ia

hempulainen heindn lycijii,
pulski poukkujen pesijd.r'
(Ka1evala 24: 29-3I)
Iso pyykki pestiin
yleensii vain rnuutaman kerran vuodessa, tavalli-sesti
sykjeilsyin, kevdin. Nokisen riihenpui.nnin
keen kuului asiaan riihipyykki
sekii joulu- ja juhannuspyykki ennen kumpaistakin
juhlaa.
Pyykinpesuun tarvlttavat
aineet ja usein vdlineetkln
valmistettiin
kotona.
jota voiTdrkeii merkitys
oli lipeii11d,
nee verrata
nykyajan pyykkipulvereihin.
Yksinkertaisin
tapa valmistaa lipedd o1i
va1e1la tiinun
pohjalle
pantua tuhkapussla kuumalla vedelld tai kiehauttaa
kepin varassa riippuvaa
tuhkapussia vesipadassa.
Omatekolsta
saippuaa
valmistettiin
teuraseliiinten
pataan
rasvasta.
isoon
pannut suofatut
alnekset keitettiin
vdkev?issd
lipedliemessd
vellimdiseksi
joka kaadettiin
seokseksi,
pesupunkkaan
j5dhtymiidn.
Astian
pintaan
hyytynyt
jotka
saippuakerros leikattiin
palasiksi
nosteltiin
laudalle
kuivumaan.
Musta
pohjaliemi
o1i suopaa, joka kelpasl 1attian ja rnattojen sekd karkeiden vaatteiden pesuun.
Itse pyykinpesun tiirkeimmet ty6vaiheet
olivat
vaatteiden
liottaminen.
saippual1a ja lipedvedelld
kahteen kertaan hierominen sekd iltayiin
tai koko ycin kestdnyt kuurnalla vedelld hautominen. Vaivalloinen
hautominen voitiin
korvata
myiis
parin
tunnin
keittiimiselld.
Hautomisen
jzilkeen vaatteet
tal
keittiimisen
huuhja tappunolElil
deltiin
perinpohjiisesti
e1i
kurikoitiin
pyykkilavitsan
peieil15
(pesukarttu,
tydasena tapuin
kurikka).
Esine on noin puolen metrin
mittai-nen
kiidensijallinen
jossa on 1epuunuija,

vedhkii,
paras toj
nd, kaik:
cin

nl

i

r

avannossa
kai-si jeid
Villais
sopinut l
hierottii
pantiin k
Po cf rrt

levltetti
1o

' v ,

n,,ir|

tilapdisi
jdlkikuiv
vaattelta
tettii-n
sen. Pyyk
Pvykkil
1870-1uvu
tynet pui
puiset pl
vaihteess
naisia. P
hankausos
jolloin
r
pyykkdrit
la,
lasi
1930-1uvu
Enslmmi
neet tul-:
luvun 1op
t6iset pu
ta mycihe
pyykinpesr
tekoisill,
kelnokuitr
noista kd
Pestyt
laama11a,
lauslauta
ympdrille
kddrlttiii
pe!
sesti
rullattiir
nes vaat
ndyttdd o.
-luvun a1l
rneille Ru
Leved,
lauslauta
Sen toise
sessa pee
pu11ea nu
velstetty
valmistam:
den tavoi
muodosta

olivat
kuidut,
akielen
rrsi,ia
,ulokseyksetrt.

lalSeSSa

naisten
rrsiamen

r muutati sykrin jd1lkd jouristakin
rt ja ukotona.
)ta voi)reihin.
rcdd o1i
thkapus:taa ke,a vesittettiin
paraan
:iin vdndiseksi
!unkkaan
xyytynyt
ri jotka
r Musta
Esi latraatteidvaiheet
lippualtan hieI kestaVaival*
Ita nyijs
Itonlsen
it huuh-

[noitlfrI paar.ta

irlkka).
fttainen
on reI
I

veeihkd, litted
1apa. Tyd o1i tietenkin
paras toirnitta
kaivon tai liihteen tyk6nd, kaikista
mieluiten rannassa. Talvisin o1i pakko mennd huuhtelemaan pyykki
avannossa, jonka sentddn miesvdkl puhkaisi jairihein.
ja viirilllsld
Villaisia
vaatteita
ei
sopinut pestii 1iped11d. Monasti ne vain
ja
hlerottiin
saippualla,
huuhdeltiin
pantiin
kuivumaan.
ja kisin
puserrellut
Pestyt
vaatteet
levitettiin
kuivunaan nurmikolle,
aidalpuiden oksillekin,
yleensd varsin
le,
tilapdisille
Iai tteil I e. Tal visin tdytyi
jdlkikuivaus
Mikeli
suorittaa
tuvassa.
vaatteita
haluttiin
valkaista,
ne lev1tettiin
keviithangille
aurlngonpaisteesen. Pyykkinuoran kdyttci on nuori tapa.
PVykkilaudat
Ruotsissa jo
tunnettiin
1870-1uvu1la, jossa ne lienevdt
kehittynet puisista
vanutuslaudoista.
Suomeen
puiset
pyykkilaudat
vuosisadan
tulivat
valhteessa,
nutta ne olivat
hyvin harvijoissa on peltinen
naisia. Pyykkilaudat,
hankausosa,
kehlttyivet
1910-1uvu1la,
jolloin
sitd
ensln kdyttivdt
ammattipyykkdrit.
Yleiseksi
se tuli
1920-1uvu1pyykkilauta
1a,
lasinen
on peraisin
1930-1uvu1ta.
Ensimmdiset
pyykkikokdsikriyttciiset
neet
l94Otullvat
maassanne kdyttciijn
ja ensimmdiset siihkdkdytluvun lopulla,
pulsaattorikoneet
ttiiset
vajaat 10 vuotvanhat
ta rnycihernrnin. Selvdd
or,
etta
pyykinpesutavat
sopivat vahvollle
kotltekoisille
vaatteille,
nykyiset
arat
keinokuitutai
sllkkivaatteet
eivdt
moista kdsittelyd
kestdisid.
Pestyt
liinavaatteet
silitettiin
kau1aama11a, jota
varten
kautarvittiin
ja pydreai kaulaustukki,
jonka
lauslauta
ympdrille
kosteahko tai kostutettu
vaate
kliririttiin.
Sileiillii
tavallia1usta1la,
penkillei
mata1a11a pdydiillii
sesti
tai
rullattiin
tukkla 1auda1la painaen, kunKaulaaminen
nes
vaate
silinnyt.
o1i
ndyttZid olleen Suornessa tunnettu jo 1600
-luvun alkupuo1e11a, ja se on kotiutunut
mei1le Ruotsista (kaulata=ruots.
kavla).
Leved, vajaan metrin
mittainen
kaulauslauta
on pohjastaan hieman kupera.
p?ldssii on kddensija,
Sen toisessa
toipainanista
varten
sessa pddssii kddelld
pul1ea nuppi tai
laudan pituussuuntaan
veistetty
harjamalnen
kohouma. Laudan
valmistamiseen
uhrattu
vaiva ja kauneuden tavoittelu
kuvastui
esineen sirosta
nuodosta ja usein laudan koko yldpinnan

peittdvistd
koristeleikkauksista.
Va1mistusvuosi ,
nimiki rjaimet
toi si- korostlvat
naan raamatunlausekin
esineen yksilijllisyytte.
Kaulauslaudat olivat suosittuja
morsiuslahjoja.

Vaatetuksesta
Yhtendinen hihallinen
jossa haleninki,
me ja pusero ovat sulautuneet
toisiinsa
yhdeksi
vaatekappaleeksl,
tu11 kansannaisten
omaksurnaan muotiin
vasta 1800luvun ensimmiiiselld
puo1isko11a,
ensin
ja
heiikirkkopukuna,
vasta
toisessa
vaiheessa arklvaatteena.
Nimikin, leninki,
(ruots.
on ruotsalainen
lainasana
kldnning).
Muodin vdlittrijdnd
o1i kaupunki- ja pappilakulttuuri
nyt niin suoralinjaisena,
leninki
ette
saatettln
teettdd oplnkdyneelld
ornpelija11a.
Kun maal1a entisaikaan
tarvittiin
kenkid, kutsuttiin
suutari taloon. lldn otti
mitat,
leikkasi
nahasta tarvittavat
osat
ja ryhtyi
ompelernaan jalkineita.
Lasten
ttkasjiitettiin
kenklin
niin
runsaasti
vun varaatt, ette ne joskus ol1vat jo 1open kuluneet,
ennen kuin olivat
sopivan
kokoiset.
Perheen nuorimmat saivat harvoin uusia kenkid,
koska he ttperivdtrt
vanhernpien sisarustensa
pieneksi kdyneet
jalkineet.
Kenkid kdytettiin
sdiisteliddst1. Niinpai esim. lapset kulkivat
kesd11d kengittd,
paljaln jaloin.
Isdnndt kdyttivdt
kellona taskukelloa,
jota varten puvun liivissd
oli erikoinen
tasku. Kellosta kulkivat
kellonperet
eli
vitjat
liivinnappiin.
Varakas sulhanen
saattoi
silkkihuivin
lisiiksi
antaa norsiamelleen kihlajaislahjaksi
kaulakellon
jonka vitiat
punoa naisten pltvoitiin
kistd hiuksista.

Sitrennen
isoni lauloi
kirvesvartta
vuollessansa.

..

ttKonepulta
korvat tdynnd, vaan ei tunne tuhnat
miehettt sanoo hdmiildinen sananlasku. Konepuulla tarkoitettiin
se1laista
tarveaineeksi
puuta,
kelpaavaa
joka oli laadultaan
sopiva ja jolla
o1i
valnlstettavaksi
esineeksi
soveltuva
muoto. Omavaraistalouden aikana puu o1i
niln
tdrked,
mitii erilaisirnpiin
tarkoituksiin
kdytetty
aine, ettd voisi
puhua
ttDuukaumonta vuosisataa
kestdneestii
destatt.
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Suomalaisen rniehen ja naisen yleistydkalu on puukko. Si11e vuollaan ja veiskaivertetddn puuta, kairataan reikiiii,
nyljetiiZin el2iintii ja
retaan koristeita,
perataan ka1aa. Puukon harnaraa voi k2iyttdd vasarana. Ennen haarukan ja piiyteipuukko 01i tArked
vej-tsen kdyttd6nottoa
Puukon terddn jolloinkin
ruokailuvdline.
sen
miekasta omaksuttu uurre korostaa
aseluonnetta. Perinteisessd puukossa on
suora harnara ja tasaisesta kerkeA kohti
Paksuudeltaan puristetkapeneva terd.
tuun kouraan rnahtuva pdd on yleensd puuta, joskus luuta tai sarvea. Puukon tuppi on nykylsin teriin nukaan toispuoleinen, mutta vield vilme vuosisadan 1opu1la o1i kiiytcissd yksinomaan suora tuppi.
Puukon vanha suomalainen nimi on veitpuusi,
eikd puukko-sana o1e johdettu
sanasta. Uusi nimi saatiin vasta histopookrlallisena
aikana alasaksalaisesta
plentd,
nlmestd, joka on tarkoittanut
joka todenndkdiyksiteriiistii
tikaria,
hansakaupsesti
on o1lut saksalaisten
Huomattakoon,
ettd
piaitten
kdsiase.
puukottaminen tarkoittaa
ihnisen
aina
haavoittamlsta
tai tappamlsta, veisteminen lelkkaamista tai vuolemlsta.
kairaa,
Reidn poraarniseen kiiytettiin
jonka erikoislaji
on vddntdsarvellinen
pereisin
oleva
napakaira,
keskiajalta
jo11a myds
tydkalu,
laivanrakentajan
Vintilii
on
reliin.
timpuri
tekl hirteen
on erilkdyrbvartinen pora, jollaisessa
varsi
VintilSn
linen vaihdettava
terii.
t.ehtiin
vanhaan aikaan luonnonvddriistd
puusf,a.
kanneton,
Vakka on kannelllnen
tai
sdilyohuesta haapakuidusta taivutettu
Soikeassa tal pycireiissd kirktysastia.
voitiin
e11 kirkkovakassa
kokriinissii
menkirkofle
sunnuntaisin
syrjdkyldstb
muassa tykkinyssy tai
tiiessii kuljettaa
ja virsikirja,
isossa vakirkkosilkki
r,^^^- ,,- ir.r.- r,^r.^ Dukukin. Ldnsisuomausein leikkauskolaiset
rasiat
olivat
naafattuja.
kukka-aihein
risteisia
tai
Vakassa voi o11a kddensijakin kantanisen
koristeltu
Kauniisti
helpottamiseksi.
vakka o1i usein sulhasen lahja morsianelleen.
tapahtui p2iiiTalonpoikainen
veistely
asiassa puhdetciinii. Syksyllii siirrettiin
tupaan miesten hciyl2ipenkki ja iso veis*
Kun
kangaspuut.
totukki
sekd naisten
navettaan
lehti
aamuviidefta
naisviiki
puutydnsd ja leihtivdt
miehet aloittivat
aami*
vasta peivan valjettua
ulkotciille
AO

DDd
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aisen jdlkeen.
I11a11a uusi askarteluvaihe jatkui rnakuullernenoon saakka.
Vuosisadan vaihteesta
ldhtien
alkoi
kansanomainen kdsitydtalto
kaikkialla
maassammetaantua, ja sen vaaliminen jdi
kotiteollisuusjdrjestiijen
holviln.
maatalouden koneistuminen ja tehdastekolsylelstymiten tycikalujen ja tekstiilien
nen olivat
lopettaa sen kokonaan. Meidiin
aikananne
kzisityci
on jiilleen
tu11ut
ttmuotiinrt.
Nykyisin kdsitycin harrastaja11e on tarjolla
ja
puolivalmlsteita
jopa siihkiikiiyttciisid
tehokkaita,
ty6ka1uja. Ja asian huvlttavin
puo11 on se
ettd kaupallinen'rtee-se-itserr-periaate
tuli
SuorneenAmerikasra.
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Sukset, 1
jddkengdt,

Huonekaluista
Pddstdvedettiivii
sdnky, tyylinirneltbdn
imperialsiinky,
tuli
talonpolkaiskodin
1800-1uvun
vierashuoneen muotieslneeksi
se o1i vakuluessa, sddtyldisplireissd
ede11iselld
asenansa jo
kiinnuttanut
Alkutyyppi palautuu 1500vuosisadalla.
ja Ranskaan.
luvun Italiaan
Koottuna pddstdvedettdvti siinky mahtui
pieneen tilaan.
1800-1uvun lopulta 12ihpdivdsajaktien vuodevaatteet sijattiin
kesi korkeaksi kasaksi ja peitettiin
tek:inel1:i tai
sd11d 1akana11a, talvel1a
pi tslkud elma1la .
Myiis jalaksiensa
varassa keinuvan sylilapsen
vuoteen voi sanoa olevan huonepuhujat nlrnittiivdt
ka1un. ft?imurteiden
lbnsisuomalainen
kritkyeksi,
sellaista
sanoo sitd kehdoksi, Kangasalla on kiiytetty nimityste tuutu.
jalaksilla
keinuvalla
Poikirraisilla
kehdolla
on lkiiii ainakin viitisensataa
vanvuotta, mutta se voi o11a vieldkin
hempi. Se o11 pitket ajat hallltsijahuostatussynboli.
neiden ja ruhtinassukujen
Varsinaissuomalaiseen talonpoikaiskotiin
jalaskehto ilmaantui kohentuneen elintamukaan
son tunnuksena perunkirjaLletojen
1700-1uvun kuluessa,
rnukana vanha kiitUuden muotiesineen
hiivite keytctsta; sen akyt-sana alkoi
skandinavista alkunasti liinsimurteissa
Kansankieli on
periid oleva kehto-sana.
tuudittamiseen
rnytis erilaisia
kdytttinyt
perustuvla
kuten Kangasalla
nimityksle,
keytetty
tuutu osoittaa.
o1i
tuohirasioita,
Isiinndn pdydelle
joissa voitiin
nuuskaa, nappe*
siiilyttdd
ja,
sekd kir.ioia ja
tms. pikkuesineltii

kir ioituvdimupaperikr
ten, valokl
Erikoisur
Pullossa osa o11 rei
o1i makeat
jonka kdrp
loon sisZil.
1800-1uv
11vat muo
neentaufut
koristekuv.
den esikur
trp
etenkin

Vanhaan
miinnystii
t
i^
Ja

l-^^^i
f ^
NaPsrLa

kalsella s
Vanhat s
tasapitkid
suksiparisr
lyhyt kalh
vallisesti
i^1^^
Jororr
L,],,
fJf,l

)

i

-i+l
PrLi
i^
Ja

r

uurre, o1a
tasapitkid
Ennen ur
suosiota s
sd ei vair
syrjiiseudu
esirn. Hauh
tuskin air
sesta Saln
ttvanhana a
metsdtyi5rna
osanneet h
Hllhtotaid,
irrallinen
ttperi
raus
muodon vdhUrhei1u1
maassanme
lussa alet.
hilhtokilpr
lehtiuutls'
paiL:t pid
kln urheilr
set ennaty
vi
luvulla
jotka anto

mustepullo ja -kynii,
kirioituvdlineitd:
imupaperikehys musteen kuivaamlsta varten, valokuvakehvskuvineen.
Erlkoisuutena on kdrpdsenpyydyspullo.
Pullossa o1i pienet jalat ja sen pohjassa o11 reikZi keske11b, Pu11on pohjalla
o11 makeata nestettd, esirn. sokerivettd,
j o n k a k z i r p i i n e na i s t i ,
pujoLLautui pulloon sisdl le ja hukkui sinne.
maallakin tu1800-1uvun puolivelissd
huolivat
rnuotiin kankaalle kirjotut
neentaulut, jolhin ommeltiin lauseita ja
useirnmlten kukkia. Niikoristekuvioita,
saatiin
siiiityldisnaisten,
den esikuvat
ttpappilanf riirikyndiden" kiisitbi setenkin

lkartelu(ka.
)n alkoi
rikkial 1a
ninen jdi
ii-

rstekoisIeistymir. Meidiin
r tullut
larrastarfai

ta

i^

.d tybkatl

-periaate

nimeltddn
kaiskodin
300-1uvun
l o1i vae11ise11:i
:uu 1500cy mahtui
rlta lehivdsajakttiin kend11ti tai
nuvan syan huoneinittiiviit
omalainen
r on keyeinuvalla
isensataa
dkin vantsijahuossymboli.
aiskotiin
n elintaen rnukaan
rnha kiiti; sen asta alkunkieli on
Ltamiseen
angasalla
rasioita,
a, nappeirioia ja

i

I

lien
kehittdmiseen.
Yksityiset
tekijeimiehet saivat tilaisuuden esiielld
tuotL ei L a a n
hiihtokilpail ujen
yhteydessd
jdrjestetyissd
ja
ndyttelyissii
siten
syntyi klivasta
kiistaa
erl paikkakuntien suksityyppien kesklndisestd paremmuudesta.
1890-1uvu11a sai alkunsa aluksi kdsiteollisuutena
harjoitettu
suksiteollisuus, jonka enslmmdlset tyyssijat
olivat
Keski-Pohjanmaa ja Perdpohjola.
Runsain valikoima suksia eri ajoilta
on Helsingin Olympiastadionin siipirakennuksessa
sijaitsevan
Urheilurnuseon
kokoelmissa.
re.
Vanhin tunnettu,
vuodelta 1498 pereilsln oleva luistelemista
esitteve piirros
kuvaa erddlle naispyhlmykselle
1396 sattunutta onnettomuutta,
kun hdn lulstelSukset,
luistimet,
jii?ikengdt,
potkukelkat
lessaan kaatuessaan katkaisi
kylkiluunsa.
Pyhimys o1i
s111oin vasta
16-vuotias
Ruotsalaiset
ylhdiscipiirit
Vanhaan aikaan
neito.
vlevalmistettiin
sukset
hzittyi lulstelusta
mdnnystd tai koivusLa. Ne olivaL piLkiA
luultavasti
hollantija kapeita ja kiinniLeltiin
jalkaan nahlaisten
vaikutuksesta:
Maiden vei1i11d
vallitsivat
vllkkaat
kulttuurisuhteet
kaisella siteel1d, miiystimel15,
1600-1uvu11a ja Ruotsissa kdytettiin
Vanhat suomalaiset sukset o1lvat joko
samanlaista
luistintyyppid
kuin Ho11antasapitkiii
Eripituisessa
tal eripitkiS.
nissa.
suksiparissa oikean jalan potkusuksi o1i
Ruotsissa
rautakiskoiset
luistimer
lyhyt kalhu e1i sivakka, ja se oli tavallisesti
pohjattu.
Vasernman o l i v a t a l n a k i n j o 1 7 0 0 - 1 u v u 1 1 a " y h t e i s e n
nahalla
jalan
kansan omaisuuttatt. Niissa o1i klverd
pitkd
liukumasuksi
nimeltd
o 1i
ja ne saattoivat
kdrki,
1y1y ja sen pohjassa o1i pitkitteinen
o11a huomattavan
p r r K l a ( / u c m , ,; n r r - L - L a- L l u l f . a l n J a a - L r a
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1a. Jalkaa ei voinut
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Ennen urheiluvdlinelne
saavuttanaansa
pziziltd. Vauhtia annettiin
rautapiiiselld
suosiota sukset olivat
tyystin hiividmiisjoita
sauval1a. Lyhyet luistirnet,
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syrjiiseuduiltakin.
Muistitiedon
mukaan
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esim. Hauhon piiiikyliss:i o1i 1870-1uvu11a
potkimalla kai samaan tapaan kuin nykyltuskin
ainoatakaan suksiparia.
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m u ut e i v d t
tevasti
hollantilais-suomalaisen
sarjan
osanneet hiihtae.
naiset eivdt ollenkaan.
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Terd saatiin
omatoinisestikin
Hiihtotaidon
taantuminen el o11ut rnikdein
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tai
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irrallinen
ilmici, vaan luonnollinen
ttperinndisen rnetsAvaralsen eldmdnkappaleesta.
raus
tt.gtrl\"rltt
Tehdasvalmisteiset
kiinsivillsoltumisestai.l
muodon vehlttdisestd
nitettiln
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palautuu
hlihtokenkien
Nlite
hiihtoharrastus
Urheilullinen
keiytettiin
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yleisesti.
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helpottamaan o1i suunniteltu
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iddkenkei e11 kourialnen,
1uvu1la valtakunnallisia
joko vain
rd, joka sidottiin
hihnalla
aihetta uusien sukslmaliotka antoivat

t9

toiseen tal kurnpaiseenkin kenkiidn.
Kerrotaan, ettd ensirnndinen potkukelkka tuotiin
Suomeen Norjasta 1890 ja sen
idlkeen sitd aletti in valmi slaa tddl ldf,i".
Alkuaan puurakentelsesta
kelkasta
potkuon kehittynyt
se rautajalaksinen
kelkka, jollaisia
vieliikin on kdytdssd.

Entisajan
volvot ja mersut
vanhaa ajokalustoa
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1700-1uvun 1opu11a Ldnsi-Suomen taloihin alkoi ilmaantua erilalsia
kahdenisjotka viime vuotuttavia
kirkkoreklS,
sisadan alkana kehittyivet
hyveitekoisiksi ia koreasti maalatuiksl komeilureiksi.
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Samoin 1700-1uvun 1opu11a tulivat
muotiln
nyijs kaksipydriiiset
kevyet ajelu(ransk. chaise) ja
rattaaL el i
kiesit
siidtyldisten
vastusteluista
huolimatta
ne otettiin
kdyttcidn myijs Etele- ja Ldnsi-Suomen talonpoikaistaloissa.
Sddtyjousitusta
ldiskieseissd
olivat
korvaamassa
nahkahihnat,
talonpoikaisissa
ltvietereindtt
notkahtelivat
puutangot,
Sekd rekiij
ettd
kiesejd
ruvettiin
toistasataa
vuotta
sitten
valmistanaan
myyntiin
mm. Hauholla ja Tuuloksessa.
Kangasalla suosittiln
tuuloslaisia
tuotteita.

Aslantuntijat
t

P v v k i n n c s r r i a k A s i t f e l v T , n r r n asiSuornessa 1BB0-1960. Turun ylloplsmonislaitoksen
ton kansantieteen
+L C^D -A ^r - j ^ - r . , 1 r . ^ i s un . o 5
-lArr
-JUr^O

fil.
tri,
HeikinrnZiki Maija-Liisa,
Kansallismuseon toimistopdiillikkci

I1ma,
Suomen Kansankulttuuri

Vilkuna Kustaa,
Isien tyd
Ty,ti ja ilonpito
Vuorela Toivo,
Kansanperinteen sanakir ja
Suomalainen kansankulttuuri

Pe

Vesilaht:
maatalousv:
1ut suurel
keinossa k
kartanon
r
ky1ii, jossi
omistanut
polkaan 16
siellii
syr
neista 19:
tina tai (
LdJfKbr.

Kivisaari

Vuokko, tutkirnusassistentti

Lepola Seija,
Talvi

Heikki

Mattila

opettaja

Fanny Maria

(Maija),

Ndin tek
Matinpoika
lldllr

erndntd

Rukko Leena, koLitalousopettaja,
Tydtehoseura

Jaf

I

puoliso o1
masta ky1
etelbosassi
sen kruunu
heeseen sJ
vanhempans
nelkein sa
polka Jaak
kuluttua,
md6n taloa
elantonsa r
Laukon k
Tiirngren m
reen ja c
kamarineidr
tiin
nimel
nuorempi s
hemmln pal
kohdallaan
Forss.
mydhemmin
2. lapsi
+A*
LOr

r

i^l-^
JUn4

loon Hinsa.
2
J.

1^^^i
IdPDr

erddssd va
oli
isdn l
\
rengiksi
loihin.
H

20

