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ALKUHUOMAUTUS.

Nämä lyhyet kertomukset eivät pyri olemaan 
mitään kaunokirjallisia kuvauksia. Ne kertovat 
vain tapahtumista noin viidenkymmenen vuoden 
ajalta niistä seurakunnista Etelä-Pohjanmaalta, 
Varsinais-Suomesta, Satakunnasta ja Hämeestä, 
joissa olen pappina toiminut. Luullakseni niillä 
on merkityksensä ajankuvauksina kansamme elä
mästä ja oloista mainittuna ajanjaksona. Sel
laisina toivoisin niitä pidettävän.

Kurikka, tammikuussa 1930.
Tekijä.
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SISÄLLYS.





PILKKAAJA SAI PALKKANSA.

Onhan siitä kulunut aikaa jo lähes kolme
kymmentä vuotta. Olin silloin K:n seurakunnassa 
esipappina. Seurakunnassa oli siihen aikaan 
vielä hyvin vähän henkilöitä, jotka olivat yhteis
kunnallisiin ja kunnallisiin toimiin perehtyneitä. 
Vanha, hyvänsävyinen kanttori sekä jotkut isäntä- 
miehet koettivat suorittaa kunnalliset toimet niin 
hyvin kuin osasivat. Kun olin tällaisiin asioihin 
jo edellisissä seurakunnissa hiukan enemmän 
perehtynyt, oli minun tavallaan pakko olla 
mukana kunnallistenkin asiain hoidossa, sikäli 
kuin vain ehdin omilta varsinaisilta toimiltani. 
Ollen vielä silloin nuori, parhaassa miehuuden- 
iässäni, ehdin paljon kunnallisenkin elämän alalla 
toimia. Seurakuntalaisetkin olivat hyvin kii
tollisia, kun koetin heitä mainitulla alalla avus
taa, ja he ovat vielä jälkeenpäinkin tuota kiitolli
suuttaan osoittaneet.

Paljon olikin korjattavia asioita kunnassa. 
Niinpä seurakuntaan tullessani vaivaishoitoon 
turvautuneita vanhuksia ja lapsia kuntakokouk
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sissa vielä suorastaan huutokaupalla myytiin 
sijoitettaviksi. Tosin niitä ei tuotu, ei ainakaan 
monia, nähtäville, kuten neekeriorjia, mutta 
kokouksissa kyllä seliteltiin, puheltiin ja kysel
tiin myytävien ominaisuuksista y. m. seikoista, 
varsinkin huutokaupan aikana. Tingittiin ja 
tingittiin, ja vasaramies käytti usein aivan sopi
mattomia sanoja noita raukkoja tarjotessaan ja 
sai naurajat puolelleen. Vähimmän vaativalle 
vasara sitten paukahti. Usein olivat huutajat 
henkilöitä, jotka omaksi elatuskeinokseen ottivat 
noita vanhuksia ja lapsia hoitaakseen. Minkä
laisen hoidon nuo raukat tällaisten ihmisten 
luona saivat, voi hyvin arvata. Puutteessa ja 
kurjuudessa he saivat viettää surkeata elämää, 
lapset saivat tuskin mitään opetusta ja ohjausta. 
Monesta tällaisesta huutolaisesta kehittyikin sit
ten yhteiskunnan hylkiö, eikä se ihme ollutkaan.

Tästä ihmishuutokaupasta sain K:n kunnassa 
tehdyksi lopun. Sain sellaisen päätöksen aikaan, 
että köyhäinhoitolautakunnan jäsenet koettivat, 
mikäli mahdollista, saada kukin piirissään ole
vat sijoitettavat niin hyviin paikkoihin kuin 
suinkin. Tämä olikin paras keino siihen aikaan, 
jolloin pieni ja varaton kunta ei voinut laittaa 
itselleen kunnalliskotia. Yhteisissä kuntakokouk
sissa joutuivat nämä piirimiesten sijoitukset kui
tenkin keskustelun ja päätöksen alaisiksi.

Oli taaskin tällainen kokous, jossa pohdit
tiin näistä sijoituksista. Sijoitettavana oli m. m.



tällä kertaa eräs nuori mies, jota nimitettiin ylei
sesti Suutari-Matiksi. Tämä mies oli tullut mieli
sairaaksi ja oli ollut sijoitettuna talokas Jaakko 
Anttisen luona. Hän oli ollut hyvänpuoleiDen suu
tari, joka terveenä ollessaan oli asunut leskenä ole
van äitinsä kanssa, ja he tulivat silloin jotenkin 
välttävästi toimeen. Ikävintä vain oli, että hän 
oli joutunut juomahimon orjaksi. Ollen voima
kas ja vankka mies oli hän juovuspäissään hyvin 
raju ja peloittava, joka ei suuria pelännyt. 
Niinpä hän kerran ajoi neljä H:n pitäjästä 
kotoisin olevaa kuuluisaa »häjyä» yksin pois 
seurakunnasta. Nämä olivat tulleet sinne saadak
seen aikaan häiriötä kirkonkylässä pidettävässä 
nuorisoseurajuhlassa. Sattumalta he olivat ennen 
juhlan alkua joutuneet Matin läheisyyteen ja 
alkaneet häntä ärsyttää. Silloin Matti sieppasi 
kirveen erään talon seinältä, ja tulipa »häjyille» 
silloin kiire. He näkivät, että siinä oli mies, 
joka ei vain uhannut, vaan myös iski. Matti 
ajoi »häjyjä» takaa pitkän matkan ja uhkasi 
halkaista heidän päänsä, jos he vielä mielivät 
juhlapaikalle palata. »Häjyt» pitivät parhaana 
mennä omalle maalleen eivätkä enää näyttäyty
neet juhlapaikalla.

Matti oli nyt kuitenkin tullut parantumattomasti 
mielisairaaksi juoppoutensa ja muun huonon elä
mänsä vuoksi. Hän oli kyllä ollut jonkin aikaa 
lääninsairaalan hourujenosastolla, mutta hänet 
lähetettiin sieltä parantumattomana kotiseura



12

kuntaan. Hän oli ollut sijoitettuna, kuten mainitsin, 
talokas Jaakko Anttisen luona. Tämä oli pikku
tilan isäntä, joka asui täysi-ikäisen poikansa ja vel
jensä kanssa jonkin matkan päässä seurakunnan 
kirkolta. Joskus oli heillä ollut naispalvelijakin, 
mutta ei sitäkään aina. Ennen mainittua sijoitus- 
kokousta oli Matin äiti käynyt sekä minun 
että mahdollisesti myös lautakunnan esimiehen 
luona valittamassa, että Mattia kohdeltiin huo
nosti Anttisen luona. Jonkinmoista ruokaa hän 
tosin sai, mutta muu hoito oli aivan mahdo
tonta. Hänet oli kahleilla kiinnitetty seinään, ja 
sänky, jossa hän sai yöt ja päivät oleskella, vilisi 
matoja, eikä sänkyyn edes vaihdettu olkia kuin 
aniharvoin. Äiti toivoi, että Matti sijoitettaisiin 
jonnekin muualle, ja lupasi esittää pyyntönsä 
kuntakokouksessakin.

Kuntakokoukseen tulivatkin sekä Jaakko 
Anttinen että Matin äiti. Kun tuli kysymys 
Matin sijoittamisesta, esitti Matin äiti, että poika 
pääsisi toiseen paikkaan saadakseen paremman 
hoidon. Yhdyin Matin äidin esitykseen ja toi
voin, että toinen henkilö ottaisi Matin hoitaak
seen. Mutta tätäpä ei olisi saanut esittää. 
Anttinen suuttui silmittömästi ja koetti huutaa 
ja kirota minkä kykeni, hän näet änkytti pahasti.

Huomautin, ettei pidä syytää suustaan noin 
törkeitä kirosanoja ja huutaa perkelettä, se voi 
kyllä korjata isännän ehkä hyvinkin pian, kun 
hän noin innokkaasti sitä rukoilee, jos ei muul-


