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Katsaus esivanhempiemme kdyttdnriin

Wtt-iatawekaluihin
Me sukututkijat, vaikka tiediimmekin paljon
sukuumme liittyvista vaiheista ja sen henkil6istii. emme kuitenkaan viilttiimiittii tiedii miten ja millii tavalla he ovat elantonsa hankkineet ja millaisia tyo- ja tarvekaluja heilla oli
raadantansa helpottamiseen. Esivanhempien
kamppailu tiillii matoisella maankamaralla perustui vain ihmis- ja elainvoimien kiiyttodn.
Ihminen pystyi kehittiimdiin noin I l0 W tehon
tydhdnsii pitkalla aikaviililli. Hevosta kiiytettiiessii teho lis66ntyi 4-5-kertaiseksi. Juhta oli
vieliikin voimakkaampi, mutta huomattavasti
hitaampi. Voidaan siis todeta, eftii hyvin pienille tehoilla ihminen joutui raatamaanleip?insa eteen. Ajan mydt6 h6nen kekseliaisyytensa
sai aikaan tyokaluja, jotka helpottivat jokapdiviiisiii askareita.
Kun esi-isiit oppivat viljelemiiiin maata,
niin heidiin energiansasuuntautuminen muuttui totaalisesti. Ttimii tarkoittaa sita, etta heidiin ei tarvinnut vaeltaa maastossa sellaisia
matkoja kuin keriiily- j a metsastystaloudessa.
Maanviljely antoi saman elintarvikemiiiirbn
pdivdssii, joka kerailytaloudessa olisi vienyt
viikkokausia. Niiin heille jiii enemmiin aikaa
henkisille toiminnoille mm. ty6kalujen kehittelemiseenja niiden valmistamiseen.
Niiin tapahtuikin, ja ajanlaskumme alkuun
mennessiikaikki nykyisinkin kaytossii olevat
tyokalut oli keksitty ja kehitetty toimintakelpoiseksi. Tietenkin nykyiset ty0kalut ovat
suurimmaksi osaksi siihkoistetty, mutta itse
perusidea on ikivanha. Seuraavassatulemme
kiiymiiin lapi esivanhempiemmekotitaloudessaja kiisityossekayttamia tyO- ja tarvekaluja.

Kansanomaiset
ruokailuvilineet
Missii jiirjestyksessiniitti tarkastelemme,on
yhta hankalakysymys kuin se, oliko ensin
muna vai kana. Liihden siita, ettii ensin piti
sy6diiennenkuin jaksoi pellolla raataa.
Sy6miiviilineetolivat hyvin pitkiille omat
sormet.Mutta tulen kaftoonotto teki ruuan
kuumaksija jouduttiin kayttiimAAnerilaisia
tikkujaja tuohia apunasyomisessii.
Sittenkehittyi puulusikka,joka kilvoittelikin aina viime vuosisadanalkuunasti tiirkeimmastaruokailuvdlineestii.Lihan ja kalan paloitteluun
kiiytettiinmiehenja naisenvyotiisillti roikkuvaapuukkoa.
Syonninjtilkeen lusikka nuoltiin hyvin ja
pantiin sein4hirrenviiliin tai myohemminlusikkatelineeseen
eli haukkaan,jossa sittentorakat puhdistivat lusikan lopullisesti, jos
nuoleminenoli jaanytviihtinhuonolletolalle.

Lusi kkateline eli haukka.

Usein lusikoiden varret ja haukka olivat
kauniisti kaiverrettuja.Lautasia ei kaytetty.
Ruuanvalmistuksessa
kiytetty pata nostettiin
keskelleplyffiala padastajokainenvuorollaan
pisti omallalusikallaanruokaasuuhunsa.
Juoma-astianakaytettiin myos yhteistii,puukimmistatehtyahaarikkaa.Talonisdnndlliisaattoi
ja kannellinentuoppi,joolla yksikorvainen
hon embntiipaniparempaakaljaatai olutta.

Vaatteetkotitekoisia

kotitaloudessa tarvittavia tuotteita. Tallaisia
olivat ennen kaikkea hevosten valjaat, kintaat,
puukon tupet, nahkaiset liivit, esiliinat, jalkineetja erilaiset turkistuotteet.
Kankaista ommeltiin erilaisia vaatteita, mikA tapahtui aina 1800- luwn loppuun asti kiisin neulaaja lankaa kayttaen. Mainitun vuosisadan loppupuolella alkoi Suomeenkin tulla
ompelukoneita.
Varhaisessamuinaisuudessakankaat ja nahat liitettiin yhteen nahkasuikaleilla tai eltiinten jafteilla tekemiillii puutikulla reikia liitettdvien osien reunoihin. Sitten tulivat luusta tai
kalojen ruodoista tehdyt neulat kalttoon. Metalliset neulat ovat vasta tunnetun historian aikana tulleet kaftoon. Teriisneuloja alettiin
valmistaa vasta 1500-luvulla.

Kotona tehtavissatdissii eminniin ja yleensii
naispuolisten
ttirkeiityoviilineoli viirttinii,jonka avullakuontalossaolevatkuidut kierrettiin
langaksi.Kuontalostavedettiinkuidut kasinja
sorminsujotettiinne yhtajaksoiseksikuitujoukoksi, jolle sitten pyorivdn viirttiniin avulla
ja vinttikaivo
Vaatehuolto
annettiinkierre,jolloin lankasailujuutensa.
Viirttiniin kaytto jatkui Suomessaaina
1700-luvulleasti. Vtirttintin haittapuolenaoli
Vaatteet likaantuivat kaytossiija oli aika-ajoin
se, ettii kehrtiysoli aina vtilillti pysiiytetttlvd, pest6vd.Pesu tapahtui aluksi vapaiden vesien
kun kehrAyksessA
syntynytlankaoli keriittdvd dArelld,jokien tai jiirvien rannoilla, mutta sitviirttiniinptiiillepuolaksi.
temmin kehitettiin pesupaljut, jotka olivat taTiimii haitta poistui suurimmaksiosaksi, vallisesti kolmijalkaisia puusta tehtyja, hiekun eminniit saivatkiyttoonsiirukin. Rukissa man soikean muotoisia astioita, joihin mahtui
annettiinpolkimenavullaviirttiniillepydrimisuseita kymmeniii litroja vettli kerrallaan.
liike, ja molemmatkiidet vapautuivatsujottaJiirvissii tai joissa pestdessiiiskettiin vaatmaankehrattiivitikuituja.Niiin saatiinkehriittei-ta miirkiinii rantakivid vasten, jolloin ainatdvii lanka huomattavastitasaisemmaksija
kin suuremmat liat irtosivat. Saippuoita ei ollangatvoitiin kehriitiiohuemmiksi.
lut kdytettevissd, mutta sen sijaan pesussa
Kangaspuissayhdistettiin kehrtityt langat kaytettiin tuhkalivettii.
90 asteenkulmassa
Kun pyykki oli kuivunut melkein kuivaksi
toisiinsaerilaisiasidoksia
kayttaen.Yksinkertaisinsidos oli ns. kaksise tavallisesti mankeloitiin kasimankelilla eli
vartinensidos,jossakude-ja loimilangatriskaulainpuullatai silityspullolla. Pulloon panteiliviit ainavuorotellentoistensayli ja ali.
tiin kuumaa vettti, jolloin silitysteho parani
Naistentaloudenpitoonkuului paitsi kanhuomattavasti.
kaiden tekeminenmyos erilaistenverhojen,
Kotitalouksissa tarvittiin my6s vettii muuraanujen, vaatteidenja ryijyjen valmistus. hunkin kuin pyykinpesuun. Eliiimet ja ruuanRaaka-aineena
laitto tarvitsivat vett6. Vesi saatiin yleensii
olivat tekstiileissiipellava ja
villa, jonkun verrantupasvilla.
kaivosta tai liihteestii, eliiinten tarvitsema vesi
Muina raaka-aineinaolivat varvut, juuret,
otettiin joista tai jtirvista, jos se sijaitsi lahispiireetja tuohet,joista tehtiinjuuri- ja piirekotOllii. Yleistti oli, etti joka talossa oli kaivo,
reja, kontteja,mertojaja erilaisia siiilytysas- josta vesi nostettiin vintillii.
Kaukaisesta muinaisuudesta on periiisin
tioita, ja juuristatehtiinjopa koysia.Koritoita
kaivonvintti. Sen muodostaatukipylviis, jossa
tekiviit myOsmiehet.
Sen sijaan nahkatoidenteko oli yksinon oksanhaarayliipiiiissii ja joka on pystytetty
n. 3 metrin piiiihiin itse kaivosta tai muusta
omaanmiestentyOtii. Lampaan-,raavaan-,hevosen-ia siannahasta
tehtiin kotonamoniaisia arnmennuspaikasta.Haarukka toimii kierty-

mispisteenii vaappuvivulle, jonka toinen pdii
on juuri kaivon aukon kohdalla. Tiihin piitihdn
on kiinnitetty sanko joko riu'ulla tai kdydellii.
Toisessa piiiissb on vastapainona kivi, jonka
tarkoitus on pitaa vaappuvipu miltei tasapainossasilloin kun vesisanko on ttiynn6. Vastapaino toimii siten, ettei tiiyden vesiastian nostamiseentarvita suuriakaanponnistuksia.

pensaantiei ollut niin tehokasta.Kun siemenet olivat kylvetty,ajettiinhuhtavielii lanalla.
Satokorjattiin aikaisemminsirpillii, mutta
myOhemminviikatteella.Oljet keriittiin lyhteiksi ja koottiin kuhilaiksi,jossa t,ihkat kuivuivat. Kuivuttua piti jyvat erottaalyhteista,
mikti tapahtuisiten,ettii ensinlyhteita lyotiin
jolloin suuriosajyvistii jo irtoriihen seinliAn,
jyviste
si. Loput
saatiin irti iskemiilli joko
varstallatai riusalla riihen lattialle tai varta
vastenrakennetulle
ritilalle levitettyja lyhteita.
NAinjyvat irtosivatoljista.

Kaskiviljelykalustoa
jo itse maanviljelyksessa
Sittenl6hdetti6n
tarvittaviintyOkaluihin.Jo muinaisuudessa
olivat
kaytossasamanlaisettyOkalutkuin mita taniiiinkin tavataanmaatalossa.Tiillaisia ovat
esimerkiksikirves, sirppi,viikateja lapio, sekii juhtien tai hevostenvetdmdt ktirr14,aurat,
iikeetja lanat.
Kaskiviljely oli suomalaisten
alkuperiinen
maanviljelyksenmuoto,jota jatkui vuosisatoja. Kaskenteossakiiytettiinpuidenja pensaiden kaatamiseenkirvestii ja kassaraa.Puut
kaadettiin,karsittiin ja polkytettiin. Kasken
polttamisvaiheessa
tarvittiin kuokka, lapio,
kirvesja haravakuin myris iimpiiri tai kiulu
sekatulentekoviilineet.
Hyvin tarpeellinenoli palovanko,joka oli
raudastatehty koukku,joka oli yhdistetty3-5
metriii pitkiiiin seipddseen.
Palovangonavulla
pydritettiinpaksujapuunrunkojaniin, etti ne
saatiinpalamaanloppuunasti.
j iilkeentavallisestiodotettiin
Kaskeamisen
vuosi,pari ennenkuin huhtaankylvettiin siemen.Naurisvoitiin jo kylviid samanavuonna
kun kaski oli poltettu,muttaviljat vastamy6hemmin.Kun kaski oli poltettu, muokattiin
maakayttamallakaskiharaa,-auraaja -destii.
Haraon varsinvanhatyokalu,jolla avattiin
maakantojenja kivien ympliriltii.Myos kaskiaura on vanha tyOkalu. Se antoi tehokkaammantuloksenkuin hara.Kun kaski oli avattu,
sekarhittiinrisukarhilla
KytOmailla kaytettiin koukkuauraa,joka
oli hyvin paljon kaskiauran tapainerq ehkii
hiemanjykeviimpitekoinen.Se avasipoltetun
maanvarsinhyvin, joskaansenaikaisetpeltokalut eivtitpystyneetmaataniin syviltii muokkaamaankuin nykyisetaurat.Tiill0in maanty-

Jyvistdleivdksi
Jyviit siiilytettiin sellaisenaanaittojen viljalaareissa,joista niita otettiin kayttoontarvittava
miiiirii jauhatustavarten.Hamassamuinaisuudessaj yviit jauhettiin huhmareessa
nuijimalla
niitii puisellatukilla. Sittemmintulivat kiiytt6on myllynkivet, joita ensi alkuun pyOritettiin kiisin. Ylimmiin myllynkiven paalla oli
jolla kiveii pyoritettiin.
kasikahva,
Aikanaan keksittiin vesi- ja tuulimyllyt.
Suomessayleisin myllytyyppi oli vesimylly,
joskin tuulen antamaa
voimaakaytettiinmyos
hyviiksi.Miltei joka pitajiissiioli useampiakin
vesimyllyji. Niita oli kahta tyyppiii: alavesimylly ja yliivesimylly,joista jilkimmdinen oli
parempi,muthyotysuhteeltaan
huomattavasti
kalliimpi.
ta rakennuskustannuksiltaan
Vuonna 1690antoi Ruotsi-Suomen
kuninjolla kiellettiin kiisikivienkiiytgasasetuksen,
tO kotitalouksissa.Kdyhille annettiinkuitenkin erioikeusniiden kaytto0n.Luvattaka$amisestd annettiin 100 talaria sakkoa. Tiimd
siksi, ettb kruunun myllyissii piisaisi t6ita ja
saataisiinkruunulle perittyii veroa,josta silloinkin oli huutavapuute.
joko
Myllyt olivat monessatapauksessa
jolloin
kruunun tai kyldyhteis0nomistamia,
mylliiri otettiinjoko palkolliseksitai vuokraljouduttiin maksale. Kaikestajauhatuksesta
maantullia kruunulle.
Jauhoistaleivottiinleiviit, keitettiinhututja
pantiinjauhojen
vellit ja monessatapauksessa
joukkoonpettua,jota saatiinmennysta.Leipomispdiviiiei ollut montakaanvuosittain,vaan
kerralla leivottiin satoja leipi6, jotka Liinsi-
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Suomessa
ripustettiinrei'istiiiinriippumaansi
sakatonlahellaoleviin leipiivartaisiintai -orsiin,joissane kuivuivatja niiin siiilyivetpitkie
aikoja. Itii-Suomessa leivottiin etupaassa
limppuja,joita sliilytettiinjyviilaareissa.

Metsdstyksel
ld Iisdravi
ntoa
Kun pakolliset maanviljelystyot oli tehty, jai
aikaa myris metsdstykselle ja kalastukselle,
joista saatiin myos vaihtelua ja tervetullutta lisiiravintoa ruokapoytiiiin.
Metsdstys jaettiin kahteen piiiiluokkaan:
aktiiviseenja passiiviseenpyyntiin. Ensinmainitussa pyyntitavassa esi-isiit kiyttiviit joko
kasi- tai jalkajousia sekii keihiiitii metstlstysvalineiniiiin.
Jousi on varsin yksinkertainen ja tehokas
laite, joka voi varastoida runsaasti potentiaalista energiaa, kun sita jannitetaan asteittain.
Kun jousi ja jiinne vapautetaan,energia purkautuu hyvin nopeastija antaanuolelle suuren
kiihtyvyyden sekii kovan iskuvoiman. Jousen
iskuvoiman miiiiriiii jousen jaykkyys ja jiinteen
vetimisen pituus. Molemmat taas riippuvat
yksilOllisistii ominaisuuksista- jousimiehen
kiisivarsi- , rinta- ja hartialihasten voimasta.
Noin 450 N eli kansanomaisestisanottuna 45
kg:n voimaa pidetiiiin normaalikokoisen miehen darirajana keytiinntissa. Paljonko oli
Odysseuksenvoima, kun han jiinnitti jousensa
niin, ettd pystyi ampumaan nuolensa 12 kirveen silmin ltipi. Listiksi vaaditaan jannittavien kasien vakautta tiihtdysvaiheessa.
Niimii haittapuolet saivat aikaan sen, ettd
kehitettiin jalkajousi ja siihen tukki. Tiimii ase
tuli Suomeenvasta lsOOluwlla liinnestii. Jalkajousta kutsuttiin myOsvarsijouseksi.
Jousenjdnne tehtiin kahdestaosasta.Ulkokaari oli meltoa rautaaja sisiiosaterist6. Jinne
saatiin ellinten jtinteistii, josta nimikin kertoo.
Viritykseen veto oli hyvin voimia kysyvd toimenpide, joka tehtiin voimakkaiden jalka- ja
selkiilihasten avulla: mies pisti vasemmanjalkansa varren piiiissii olevaan jalkarautaan, kumartui eteenptiin, asetti jiinteen ympiirille vekaronkoukut, jotka olivat nahkahihnojenviili
tyksellii yhdistetty leveiiiin suolivyohon, ja oikaisi itsensii suoraksi. Niiin tuli jdnne liipasin-

laitteen luisen haan kohdalle, johon se lukittiin.
Jalkajousella ammuttiin lonkalta, joten se
vaati melkoista harjoittelua ennen kuin osumia alkoi tulla. Myohemmin lonkalta ampuivat villin lannen pyssysankarit.
Passiiviseen metsiistykseen kuului my6s
lintupyydys kaha kuin myos metstikanalintuja
sekii jiiniksiii ja kettuja varten viritetty loukku.
Metsdstys tapahtui talvella hiihtaen ja kesiillti
viiijymiillii tai haaskallakFtaamalla.
Suurissa ryhmissii metsasteftaessdrakennelliin vuomen, eli nykyisen lippusiiman tapainen aitaus. Vuomen oli toisesta piiiistiiiin
eli laveasta piiiistiiiin jopa peninkulman leved
ja suppeni toiseen piiiihtin portiksi. Vuomen
oli rakennettu pystyseipiiistii, jotka muodostivat tdmiin kapenevankujan. Seipiiitten paahan
oli oli sidottu niikyviii esineita, kangaspaloja,
lintujen siipiii yms., jotka pelottivat hirviii ja
peuroja menemdstiiaitauksenldpi ennen aikojaan. Portin jalkeen rakennettiin tiivis aitaus,
johon eliiimet joutuivat ajon jiilkeen ja jossa
ne sitten surmattiin.
Passiiviseenmetsiistykseenkuului erilaisilla pyydyksillii pyytiiminen.Tallaisia olivat viritetyt pyssyt ja keihiitit, kiipiiliilaudat, haudat,
kahat ia loukut. muutamia mainitakseni.

Kalastusta
monintavoin
Kalastus oli alkujaan yksinomaanaktiivista
toimintaaja vastapaljonmydhemminkehittyi
passiivinenmuoto. Yleisesti ottaen voidaan
sanoa"ettakalastusj akautuipyyntivtilineidensti vuoksi isku-, pisto-, silmukka-,sulku-,ja
verkkokalastukseen.
Iskukalastuslienee vanhin muoto, koska
alkuhiimiirissiiei ollut kiiytettiivissiimuita viilineitakuin kivet ja nuijat.Lumettomillasyysjaillii iskettiin jaan alla olevien kalojen kohdalle, jolloin iskun voimastakalat menivdt
tainnoksiin,ohutjii5 rikkoutuija taintunutkaselvin muoto
la saatiinylos. Pistokalastuksen
lieneetuulastus,jossa atraimellaisketdiinkalaan.
Esi-isiemmevarhaisimpiapyyntiviilineitii
keskelta
ovat launit. Launi on suippopOinen,
pyyntiliinaankiinnitettypuutikku.Tikun paal-
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le asetettiinsyOttikalaja kun pyyntikalahotkaisi sen suuhunsa,ter6v6ttikun p[6t estivit
sitaulosja kalastaja
saaliskalaa
sylkiiisemiista
sainopeastivedettyiikalanitselleen.
Launistakehittyi aikaa myOtenkatajaisesta
tai luusta. mvohemminterdkoksanhaarasta
sestAtehtykoukku.

hiarkkuja, joissa vesi virtasi salvoksen liipi,
lohet jiiivlit niiden piiiille kuiville ja voitiin keriitii pois.
Tornionjoessa kiiytettiin lohenpyynnissi
ns. karsinapatoa. Se on suorakaiteen muotoinen seipdisti rakennettu aitaus, jossa on joko
yksi tai kaksi sisiiiintuloporttia, joihin johtaa
patosiipi. Tlimiin tarkoituksena on johtaa lohet
aitaukseen,josta ne sitten korjataan pois.
Korjaaminen tapahtuu kayttamalla kahta
nuottaa,joista toinen asetetaanaitauksentakaseiniille ja toisella aletaan vetdd porttien puoleisesta seindstiivirtaa vastaantakaseinii.iikohti. Kun nuotat tulevat yhteen, nostetaan ne
yht'aikaa y16s, jolloin lohet nousevat niiden
mukana. Takaseindlld olevan nuotan lieve levitetaiiin hieman pohjalle ja niiin muodostuu
nuotista pussi.

ja -reitteja
Kulkuneuvoja
Kulj etukset olivat hankalasti hoidettavia Suomessa, koska meidiin maamme oli - ja on
edelleenkin - metsien peitossa,ja tieverkosto
oli aivan olematon. Kun esivanhempamme
eliviit keriiilytaloudessa,j outuivat he j atkuvasti vaihtamaan asuinpaikkaansa, jolloin oli
myris omaisuuskannettavaaina mukana. Heilla ei ollut kaytOssaanvielii silloin juhtia tai hevosia. vaan tavarat oli kannettava seldssiitai
nahattava perassa.Tuppeen nyljetty elaimennahka lienee ensimmiinen "selkiireppu", jota
kannettiin tai osittain raahattiin perassa seurinvaan pysiihtymis- tai leiripaikkaan asti.
Seuraava parannettu kantoneuvo oli heintirippi, tuohestatehdyt kontit ja ahkion tapaiset
perassa vedettiiviit laitteet. Niiistii kehittyi sitten reki talvikulkuneuvoksi, joskin sita tietynlaisessa maastossavoidaan kayttae kesdaikanakin.
Suomessa olivat 1600-luvulle asti kaksipyoriiiset puhumattakaan nelipyoriiisistii rattaista tuiki harvinaisia. Suuret kuljetukset tehtiin yleensii talviaikana rekipeleilld talviteita
pitkin, jotka noudattelivat paljolti vesistOjen
jiiita kulkevia ajouria. Kestiaikoina kulku
tapahtui ptiiiasiassajalan tai ratsain, mutta tdll6in mukana ei voinut olla suuria taakkoja.
Sittemmin kun opittiin rakentamaan veneit6,
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Kouklcujen kehitysasteita : launi,
kataianoksa- tai luukaukku ja metallikoukku.

Nuotat ja verkot ovat suhteellisen nuoria kalastusviilineitti. Lohenpyynnissii kiiytettiin ns.
virtanuottia, joita kutsuttlin kulteiksi. Naitii
kuljetettiin mydtiivirtaan ja apaja tehtiin joen
rantaan verkkopussiksi, josta kalat sitten haavittiin ylos.
Kuuritsat olivat pikkunuottia, joita kolme
miestii kulj etti kahlaamalla matalassavedessS.
Kuuritsalla saatiin yleensii vain pientii kalaa.
Pyydys oli kiinnitetty kahteen reenjalasta
muistuttavaan kehikkoon alaosastaankiinni.
Vedettiiessd se asetetaan n. 45 asteen kulmaan. Kaksi vetiijaa ohjaa jalaksia ja kolmas
kulmaukseenkiinnitetystii perdsauvasta.Nuotta vedettiin kanssarannalle, jossa apaja keriittiin.
Isoilla joilla rakennettiin lohipatoja, joilla
pyydettiin kutemaan nousevia lohia, ja ns. lo-
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kiiviviit vesikuljetukset yleiseksi ja kuormien

Ajanlaskun
neita
apuvali

Tavaroita, joita ei voitu kuljettaa hevosen
seldssii,kulj etettiin puri lai lla. Niimii muodostuivat kahdestapitkiist?i aisasta,jotka sidottiin
periipiiiistiiiin yhteen. Aisojen piiiille kiinnitettiin pari lautaa tai halkaistua tukkia, joiden
piiiille kuorma lastattiin. Aisat asetettiin hevosen sivuille normaaliin tapaan, mutta yhteenliitetty piiii laahasi maassa. Kuorma laitettiin
aisojen piiiille, mutta kuorman suuruus ei voinut olla kovin suuri, ehka maksimissaan vtihan toistasataakiloa.
Vasta 1700-luvulla maamme tieverkosto
oli kehittynyt niin paljon, ettli kunnollisten
rattaiden kaytto yleistyii. Rattaiden pydriit raudoiteuiin ja juhlarattaat tehtiin jo hyvinkin
proystiiileviksi.
Alkeellisin vesikulkuneuvo oli lautta. Kun
ihmiset havaitsivat, ettii pari kolme puunrunkoa kantoi ihmisen painon, olikin lautta keksitty.
Seuraavanavaiheena oli kovertaa haavan
tyvipuustahaapio,jolla oli jo suhteellisenmukava liikkua vesillii. Haapatukki koverrettiin
jo kivikirveellai kayttaen apunatulta. Nuotioon
pantiin sopivia kivia ja kun ne olivat kuumentuneet, ne nostettiin koverrettavan kohdan
piiiille, jolloin ne hiillyttivat puuta. Kirveellii
oli helppoaottaa hiiltynyt osa pois ja suorittaa
samatoimenpide uudelleen.
Myohemmin opittiin laudoista rakentamaan ruuhi, jonka kulkuominaisuudet olivat
jo paremmat kuin haapiolla. Haapio ja ruuhi
eivat kuitenkaan soveltuneet suurien selkien
kulkuneuvoiksi, koska ne suuressaaallokossa
ottivat helposti vettii sisiiiinsti ja kaatuivat.
Niiin tuli valttamattomaksi kehittaa vene.
Itse asiassa haapioon laitettiin lisiiii korkeutta laittamalla laudat sen laidoille lisiikorotukseksi. Ntiin itse haapio pieneni aikaa myOten pelkiiksi koli- tai emiipuuksi, ja ntiin oli
venekin niihnyt pdiviinvalon.
Aluksi laudat liitettiin yhteen ompelemalla.
Lautoihin porattiin reiiit ja katajavitsaksesta
kierrettiin ompelusbie, lautojen saumakohtaan
pantiin tervan ja sammaleensekoitus,jotta veneestii tuli tiivis. Joskus ompeleet tehtiin nahkahihnoista. Laitalaudat asetettiin toisiinsa
niihden limittain.

Kirkossaktiynti oli esivanhemmillemme juhlallinen tapahtuma.Sinne mentiin niin usein
kuin mahdollista, vaikka pitkienkin matkojen
takaa. Jotta mitaen sekaannustaei piitisisi juhla- ja kirkkopyhien suhteen tapahtumaan,piti
isiintien ja emiintien olla selvillti ajan kulusta.
Keskiajalla ei ollut kalentereita eika almanakkojq joista oli helppo todeta milloin esimerkiksi keskelle viikkoa tuli jokin kirkkopyhii.
Ajanlasku perustui alkujaan kahteen jaksoon. piiivii ja yo olivat ihmisten eliimiin rytmittajia. Monessa tapauksessatarvitaan kuitenkin pidempi aikayksikko. Kun seurattiin
kuun vaiheita, otettiin tAsta kaytAntoon kuukaudet. Vuodenaikojen vaihtelu puolestaan
johti woden ajanjaksoon.Juutalaisiltatuli Eurooppaan seitsenpiiiviiinenviikko.
Kuten todettiin, kalentereita ei ollut, mutta
ajanlaskua seurattiin ns. riimusauvoista tai kalentereista. Ne sisiilsiviit puuhun leikattuja
n. 170 sentin pituisia merkkijonoja,joissa oli
merkit jokaiselle piiiviille, kuukaudelle ja juhlapiiiviille. Varhaisimpia tietoja riimukalenterista on Olaus Magnuksen kirjoittamasta pohioismaidenhistoriastaI 500Jululla.

Ri imu kol enter in valmi stustq
Olaus Magnuksen mukaan.
Vain harvoissa taloissa oli riimusauva, joten
koko vuoden ttirkeimmdt piiiviit opeteltiin ulkoa lorun muodossa.Loru alkaa Tuomaanpiiiviisttijuuri ennenjoulua:
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TuomaastaHenrikki neljAnnellii.
Paavali viijennell5,
kyntteli kuuennella.
Kynttelista taaskolme Mattiin,
Matista nelj6 Mariaa&
Mariasta viisi Vdpurii4
siitii neljn Jaakkoon.
Jaakostaneljii Perttelii4
Perttelistii viisi Mikil<eliinMikkelistii viisi koyriin,
k<ipistli seitsemiinjouluun.

Kun hiekka oli virrannut loppuun, lasi kaannettiin ylosalaisin.Esimerkiksi laivoilla, joissa oli kansivahti jatkuvasti, tiimalasin kaftd
oli varsin yleistii.
1700-luvun puolenvdlin jiilkeen alkoivat
rataskellot yleistyti myos talonpoikaistaloissa.
Tunnetuimpia olivat Ktinni-suvun rakentamat
kaappi- ja sein:ikellot. Ne olivat yleensii punnuksilla toimivia liipotinkelloja.

Kun tuli tarpeelliseksi kayftaa piiiviiZi lyhyempiii aj anj aksoj a, tulivat erilaiset aj anmittausvii-

Terdksestii
ty6kaluja

lineet kayttoon. Aurinkokellot, tiimalasit ja
myohemmin rataskellot kehitettiin mittaamaan aikaa.
Suomessaei juuri kiiytetty aurinkokelloja
eika juuri tiimalasejakaan, kiiytettiin aurinkoa
silti ajanniiyttiijiinii esimerkiksi seuraavasti:
Kun aurinko paistoi akkunasta suoraan pirtin
permannolle, oli aika lahtea aamunavettaan.
Kun katsottiin sivuikkunasta ulos ja niihtiin
aurinko juuri vinttikaivon orren kohdalla, oli
puolisen aika. Jos taas valo lankesi uunin
nurkkaan, oli aika lahtea iltalypsylle.
Kuten tunnettua, tiimalasin muodostaa
kaksi ohuella putkella toisiinsa liittyvaa lasikupua, joista toisesta valuu tasarakeistahiekkaa alapuolella olevaan kupuun. Virtausaika
vaihteli eri tiimalaseissa kymmenestii minuutista useampaantuntiin. Lasi oli sikali hankala
ajan mittari, ettii se vaati jatkuvaa tarkkailua.

Kuten on jo mainittu, olivat esivanhempien
kayttaimattyokalut kehitetty nykyisiin muotoihinsa ajanlaskumme alkuun mennessii.Teriiksen keyttd toi muassaanjoidenkin tyokalujen
kehittymisen, vaikkakin itse idea oli kyllii ollut vuosisatoja tiedossa.Eriiitii tiillaisia tyokaluja ovat saha,porat ja taltat. Naiden tyokalujen ominaisuudet paranivat suuresti, kun teriiksen kafto tuli Suomeen 1500-luvun lopulla.
Kirveshan oli tyokaluista ylivoimaisesti
kAytetyin, ja niiitii olikin useita eri tyyppejii,
joista hyvin tiirkeii oli piilukirves. Sita kafettiin talojen rakennuksessaseindhirsien sivujen
veistdmiseen. Suomessatalojen seiniit rakennettiin aina hirsistii. Lautoja oli verraten vtihtin
kaytossa,koska ne olivat hyvin kalliita hankalien ja hitaiden tydmenetelmiensiivuoksi. Kun
justeerin tapainen kahden miehen kayftAma
lankkusaha tuli kaftoon, alkoivat lautojen
hinnat halventuaja lautojen kayttd yleistya.
Sittemmin tuli myos pokasaha ja justeeri
metsiitoihin, jolloin puiden kaato nopeutui
suuresti ja tuli my0s huomattavasti helpommaksi. Kuvassa l6 on esitettynii erilaisia kirvesmalleja, poria ja ns. lankkusaha.
Kirveen ohella oli puukolla tiirkeii sija esivanhempien tyoviilineiden joukossa. Se ei o1lut yksinomaan ty6kalu, vaan myds varsin tehokas tappoase.Lukuisat tapot on tehty juuri
puukolla. Hanssin Jukan laulussasanotaan:
Jahelapiiiit?i
kunheilutettiin,
niin tupatuli raivatuksi.
Pistoaseenatarvitsi puukko teraivankiirjen, joka oli aivan valttamaton mvOs kaivemrstvcis-
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sii. Kun katselee monia kaivemrstoitli, voi
vain ihmetellii, miten taidokkaita kaivemrksia
osaavat kiidet saivat puukolla aikaan. Puukko
oli varsin tiirkeii tyokalu eliiinten teurastuksessa kuin myos ruokailuviilineend.
Puukkojen piiiit tehtiin puusta, luusta ja
tuohesta; naisten puukkojen piiiit olivat usein
vaskella tai hopealla silattu. Puukkojen tupet
olivat moninaiset. Ne olivat tuohesta, nahasta
ja puusta tehtyja.
Puukkoa voitiin kayftaii myos hoylana. Terd aseteftiin luusta tehtyyn telineeseen,Iukkeroon, josta terii tuli hieman ulos. Kun puukkoa
vedettiin itsei pdin, terii leikkasi ohutta lastua
tyostettavAstakappaleesta. Suuria suoria pintoja ei tiillii menetelmiillii voitu hoylata, vaan
ainoastaanpyoreitti keppimtiisii kappaleita.
Taltta oli kirvestii ja puukkoa huomattavasti nuorempi tulokas. Sita tarvittiin ennen kaikkea kaplaiden upottamiseenreenjalaksiin.
Verrattain myohiiiset tyokalut olivat myos
teriiksen myotii tulleet erilaiset porat, niivertimet ja kairat. Suomessaniita tavattiin vasta
viikinkiajan loppupuolella.Kylla jo kivikaudella osattiin tehdii kivityokaluihin reikia,
mutta niiden teko oli varsin tyolasta.
Alla olevassakuvassa on 600-luvulta periiisin oleva rautainen kirves, joka on luultavasti ollut sotakirves. Sen malli on sellainen,
veistiimiseen.
etta sita on ollut hankala kAy1'tAA
Lisiiksi sen silmii oli huonosti varrelle tukea
antava,joten kehitys kulki pidempaan ja putkimaiseen kirveensilmiiiin,jollainen on piilukirveessii.
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Pii lukirve s soveltui rqkerurustvdhon.

Teriiksen my6tii tulivat my6s 1500-luvun lopulla kayttoon sakset,keritsimet, viikatteen ja
sirppienteriit. Ne olivat paljon helpommin teroitettavissaja ne pysyiviit paremmin teriiviinti
niiin helpottaenkiiyttiijiensti tydtii.

ria
Tupakointi
osakansankulttuu
Tupakoinnin vastustajat eivlit liene kovin hyvilliiiin, kun otan tiillaisen asian kuin tupakointivlilineet esille. Mutta historian realiteeteille ei mahdeta mitaan. Suomessaon tupakoitu satoja ruosia ja se kuuluu meidiin kulttuuriimme erdlind osana. Suomessaei ole vain
poltettu, vaan myos kasvatettu tupakkaa eli
kessua. Tupakan poltto tapahtui pitklin aikaa
piipussa tai sitten siti nuuskattiin tavallisesti
neniiiin, myohemmin suuhun.
Tupakan valmistus joko poltettavaksi tai
nuuskattavaksi vaati omat tycikalunsa. 1700luvun alkupuolellatupakointi Suomessaoli jo
varsin yleistii. Kun tupakanlehdet oli korjattu
ja kuivattu, ne siiilytettiin kannellisissa astioissa jossakin kuivassa paikassa,josta niita
otettiin kasiteltavaksitarpeen mukaan.
Ensin ne murskattiin sopivaan hienouteen
piipussa poltettavaksi. Murskaus tapahtui
puun runkoon koverretussatupakkahuhmarissa nuijimalla sinne asetettujalehtia petkeleella. Petkeleen piiiiss2ioli puun pahkasta tehty
tyyny. Petkeleen avulla tupakanlehdet murskattiin ja osittain jauhettiin pieneksi silpuksi,
tai hakattiin oikein teralla varustetulla tupakkaleikkurilla.
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P iipunpe sciHiito lastq.

Jos tupakka haluttiin nuuskaksi, se jauhettiin
vielli hienommaksi hyvinkin perusteellisesti,
ja lisiiksi siiviloitiin karkeat osan pois. Valmis
nuuska sailytettiin hirven- tai lehmtinsarvesta
valmistetussanuuskasarvessa.
Usein hopealla
silatut nuuskasarvetolivat omistajansaylpeys.
Piipun kayfto oli aluksi ylellisyyttZi. Taloon, jossa isiinntillii oli piippu, kokoonnuttiin
iltaisin piippuisiinniinympdrille, ja kukin vieras worollaan sai imaista makeat savut piipusta. Aluksi piipun pesiit tuotiin ulkomailta,
varsinkin rannikkoseuduille merimiesten mukana, ja rannikolta piipun kiiytto sitten levisi
sistimaahan.Piipun pesiit olivat joko vaskesta
tai raudastavalmistettuja, my0hemmin merenvahastatai savestapoltettuja.
Sittemmin isiinniit oppivat itse valmistamaan piippunsa pesat puusta. Etenkin leppii
oli sovelias tahan tarkoitukseen. Seuduilla,
joissa esiintyi wolukiveii, tehtiin piipunpesiii
myds siitii. Kun pesii ostettiin, tehtiin varsi ja
imuke itse. Varsi tavallisesti puusta ja imuke
luusta. Varsi oli yleensii kiiyrii.

Tiillaisiakansanomaisia
soittimiaolivat erilaiset puhaltimet:torvet, pillit sekajotkut kielisoittimet,kutenkanteleet.
Torvistamainittakoonelaimensarvistatai
tuohestakuin myds puustavalmistetutsoittimet. Torvilla ei saatu annettuajuuri muuta
kuin merkkiiiAniaai vahantoraytettyiitahtia.
Sensijaanpilleillaja huiluilla,joihin sijoitettiin sormellatukittaviareiki4 voitiin jo muodos-taayksinkertaisiamelodioita.Kuvassa17
on esitettynier6it6kansanomaisia
soittimia.
Kansanluku- ja kirjoitustaitoalkoi lisiitintyii 1700-luvunalkupuoliskolla,kun valistuneimmattalonpojatliihettiviit lapsensalukkarin kouluun.Talla tavalla kansansivistystaso
alkoi noustayha kiihtyvalla nopeudella.Raaja raamatunalle tehmatunlukua harrastettiin
tiin varsinkoristeellinenkiriateline.

Lastenleikkivdlineet
Paitsi aikuisten viihtymisestii ja ajankulusta,
pidettiin myos huolta lasten vastaavista tarpeista. Voidaan sanoa, ettii ennen vanhaan
lapsetkin joutuivat ottamaan runsaasti osaatalon tdihin, mutta kyllii heillekin jiii aikaa leikkimiseen. Lapsia varten tehtiin erilaisia leiktija visailuviilineitii, jotka varmaan olivat kovassaktiytossd.
Tosin on sanottava,ettii lapset pystyiviit itsekin tekemitin kiipylehmi| ja -lampaita,joilla
leikkimiillii aika kului rattoisasti. Pojat osasivat rakentaa itselleen katajasta kasijousen ja
nuolia, joilla sitten leikkiviit ja harjaantuivat
kayftamaan asetta myohempiii tositilanteita
varten.

Kansanomaisia
soittimia
Kuten tunnettu4 ji[i maanviljelysyhteiskunnassa aina vain enemmiin aikaa muuhunkin
kuin elannon hankkimiseen. Tiima tarkoitti sitA, efiii henkiset harrastukset nousivat hyvin
tiirkeiiiin asemaantassii kultturissa. Monet taiteelliset ja kauneusarvoja korostavat harrastukset nousivat etualalle.
Musiikki oli yksi tapa toteuttaa itseiiiin,
joskin kansanomaisilla soiuimilla aikaansaatu
melodia oli varsin laimeaa ja yksitoikkoista.

Pirunnyrkki.
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Melko paljontehtiin myOsnokkeluuttaja alya.
ke-hittiiviiivalineitakuten "pirunnyrkki","kissantassu",sekii erilaisialiikkeita tekeviii leikkikalujakuten"sahuri".

L€ihdekirjallisuus
Pentti Huttunen: Tyo, tekniikka, historian
muutos.
Eino Koskinen:Puuvillankehruuteknologia.

esteettisyys
Esineiston

J. G. Landels:Antiikin insinddritaito.
Vapaa-aikanalisitintyi my0s kansan kasien
tdto ja se suuntautuiyhi enenevlssiimdirin
kauneudenluomiseen.Tassa esityksessaon
ollut useitakuvia,joissajokapiiivdisetkayft0esineeton tehtytaidokkaillakaiverruksillakoristettuna,tai on maalattuviehattavilla kuvaaiheilla.Rukin lavat, juustokehdttai kaulainpuut olivat juuri kaivemrksin koristeltuja, kun
ja rekien laitaaskaappikellot,vaatearkkujen
dat maalattiinvarsinkauniisti.
Naistenkasityotolivat t6ysin oma lukunsa
taidokkaissa suurta taiteellista lahjakkuutta
vaativissatOissii.Liinat, verhot,ryijyt, raanut
ja monetvaatteetsisilsiviit mita hienointataiVaatteiden
teellisuuttaja suurtaammattitaitoa.
kauniit kirjailut ja ryijyjen ihmeellisetviiriloistot antavatvarsin hyviin kuvan talonpoimaustaja osaamikaiskulttuurin taiteellisesta
muototajutulee
Naisten
tasosta.
korkeasta
sen
ja pitsien
hyvin ilmi erilaistenrevinniiistoiden
kuviointien suunnittelussa
ia niiden toteutuksessa.

kultU. T. Sirelius. Suomenkansanomaista
tuuria I-II.
U. T. Sirelius:OmamaaIII-V.

Hyviit naisetja henat. Kuten olette havainneet, elettiin sitii ennenkinja osattiin varsin
moninaisiataitoja seka tultiin toimeen kuka
paremmin kuka huonommin. Tiniiiin me
olemmeniin itsetimmetaynna,efi6 luulemme
televisionja kannykiinolevanainoatautuaakHarsitekevatvdlineetmeidaneltimiissdmme.
voin tulemme ajatelleeksiesivanhempiemme
kayftiimiaty6- ja tarvekaluja,ettd ne ovat itse
asiassalahes samanlaisiakuin mita me kaytiimmenykytiiinkin- jos osaamme.
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