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Tässä julkaisussa paneudutaan Parkanon historiaan, ja sivutaan myös Kihniötä. Materiaalissa on kuvia ja
niiden selityksiä, ja kerrotaan ajassa ja paikoissa olleista tapahtumista, ja lopuksi syvennytään Parkanon
paronin elämään.
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Ruumismänty

Lappalaisasutukseen ja -muistoihin tuntuvat viittaavan Viljo Alasen muistiinmerkitsemät tarinat ruumiiden säilyttämisestä kuivaamalla ne
erityisissä ruumiskuusissa. Mm. Linnan talon rannassa kerrotaan tällaista tapahtuneen. — Linnan talo järveltä nähtynä, oikealla
rannassa vuosisatoja vanha Ruumismänty, jonka oksilla kerrotaan ruumiita kuivatun. Valok. O. Kaitalehto1970.

n. 50 m tai vähän enemmän etelään sarkajatkon alapäässä Nevalahden kohdalla hiukan Niemenlampiin
viettävällä maalla. Lahdenmäki oli nähnyt kuusen. Se oli ollut suuri taajaoksainen kuusi yksinään »peltojen
jalaas». Siiriä oli kuivattu ruumiita, puuhun ripustettu ja siellä kuivattu. Vain Karkussa oli kirkko. Talvisaikana
rekikelillä vietiin Karkkuun ruumiit, kun ei ollut kesäteitä. Kuusi on kaadettu. Sen kanto oli ollut jäljellä jonkin
aikaa, mutta nyt on sekin hävitetty.
Ruumiiden hautaamisesta ja säilyttämisestä kaukaisilla erämaaseuduilla Ruumis-, Kuolin- ja -Kallosaarissa
on tietoja eri puolilta maatamme. Mutta ruumiiden puussa säilyttämiselle tapaamme vastineita lappalaisella
taholla. Elgström kertoo Kaaresuvannon lappalaisista, että he tuntureilla vaeltaessaan panevat vainajansa
ahkioon. Jos joku kuolee muuton aikana keväällä eikä häntä voida tuoda kirkolle, viedään ahkioarkku
pienelle saarelle (»dödens ö»), jollaisia on useita esim. Kilpisjärvessä. Näin tehdään siksi että petoeläimet
eivät pääsisi vainajaan käsiksi. Toisinaan jätetään vainaja maan pinnalle tai kaivetaan sille kuoppa, toisinaan
se ripustetaan ylös telineille. Syksyllä takaisin muutettaessa ruumis tuodaan kirkolle.
Ruotsin Lapista Malån pitäjästä on tieto, että siellä on eräässä pienessä järvessä Hautasaari (Gravholmen) niminen saari. Ne, jotka kesäaikaan kuolivat, kiedottiin siellä tuohiin ja pantiin korkeille laitteille. Kun talvi tuli,
ruumiit kuljetettiin kirkkomaahan, sillä kulkukelpoisia kesäteitä ei ollut.

Lapinrauniot ja Lapinkiukaat

Muinaiseen lappalaisasutukseen on yhdistetty Parkanon ja Kihniön monet 'lapinrauniot' ja 'lapinkiukaat. jotkut niistä ovat asumusten
jäännöksiä, jotkut pelkästään luonnonkivikasoja. Tutkimukset niitten osalta ovat vielä puutteelliset. — Ylisen Kuusijärven lapinraunio.
Valok. O. Kaitalehto 1970.

Ernst Manker on julkaissut kuvauksen useista Ruotsin lappalaisista kuolinsaarista ja kesähaudoista. Hän on
tavannut niiden käyttöä vielä 1930- ja 1940-luvulla. Ruotsin pohjoisimmassa kolkassa Kummavuopion lähellä
Kiellijärven kuolinsaarella hän tapasi maan päälle seipäistä tehtyjä telineitä, joiden varassa oli ollut
ahkioarkku kesäkauden. Kun kyröläiselle tavalle näin löytyy vastine läntisiltä lappalaismailta, on jotenkin
varmaa, että niillä on yhteinen alkuperä. Kyseessä on todennäköisesti ikivanha tapa, sillä puihin ja telineille
hautaaminen on vanhaa perua myös monilla Siperian eränkävijäkansoilla (tietoja jo 5. vuosisadalta), se
mainitaan mordvalaistenkin hautaustapana, ja intiaanien tiedetään sitä käyttäneen. Ei voi kokonaan
syrjäyttää sitä mahdollisuutta, että tapa olisi suomalaisillakin vanhaa yhteistä perintöä. Mutta Parkanon
seudun muut runsaat lappalaismuistot huomioon ottaen on hyvin mahdollista, että ruumiiden ripustaminen
puuhun on täällä lappalaisen vaikutuksen aiheuttama.
Parkanon seudun lappalaisasutusta ovat käsitelleet useat tutkijat. Yksityiskohtaisimmin sitä on selvitellyt Viljo
Alanen. Hän on koonnut tietoja täällä tavattavista »lapinraunioista», perimätietoja »lappalaiskodista»,
ahkiosta, lappalaisiksi väitetyistä henkilöistä ja peuran esiintymisestä sekä loitsuja, tarinoita ja sananparsia,
joissa Lappi ja lappalainen mainitaan. Jo J. R. Aspelin on huomauttanut siitä, että osa lappalaismuistoista voi
olla peräisin Kaarle XI :n ajalta, jolloin koetettiin suomalaisia, ruotsalaisia ja Pohjanmaan lappalaisia saada
harjoittamaan poronhoitoa näissä sydänmaissa. Mutta erityisesti kaitua-sanan leviäminen Ikaalisiin ja
Mouhijärvelle saakka panee arvelemaan, että kyseessä on myös vanhemman eteläisen lappalaisasutuksen
jättämiä jälkiä. Sellaisestahan on perimätietoja Ylä-Satakunnan puolelta mm. Vesilahdesta ja Aitolahden
seudulta, kuten jo Antero Warelius, Yrjö Koskinen ja Aug. Reinholm ovat osoittaneet. Etelä-Pohjanmaan ja
Satakunnan keskuspitäjien välisillä erämaaseuduilla vedenjakajan kahden puolen on kiinteä asutus saanut
jalansijaa pääasiassa vasta uudella ajlla. Sitä ennen ja myöhemminkin on siellä ollut mahdollisuuksia
kiertelevälle lappalaisasutukselle. Peura on näillä main tavattu luotettavien tietojen mukaan vielä 1800-luvun
jälkipuoliskolla. Jo Aspelin arvelee esim. Lapväärtin (= Lapin merenselkä; v. 1303 Lappafjärd) nimen
johtuneen peurojen (ja kai lappalaisten?) liikkumisesta meren rantaseuduille ja viittaa samassa yhteydessä
Ruoveden ja Keuruun lapinraunioihin, joita hän pitää todistuksina lappalaisasutuksesta. On mitä
todennäköisintä, että tällaisen lappalaisasutuksen suhteet rintapitäjien eränomistaja-talonpoikiin ja
»pirkkalaisiin» (s.o. turkismetsästäjiin, kauppiaihin ja verottajiin) ovat olleet kiinteästi määriteltyjä. Niinpä voi
kuvitella, että lappalaisten apua on tarvittu sellaisten suuryritysten kuin vuotuisten Pohjanretkien
toimeenpanemiseen, esim. niiden vaatimien kuljetusten ja majoituksen järjestelyyn. Kenties parkanolaisissa
perimätiedoissa onkin himmentyneitä muistoja juuri tämäntapaisista lappalaisten ja pirkkalaisten välisistä
suhteista.

Kihniön eräkautinen aitta

Kihniön Tarsian eräkautinen aitta on vanhempi kuin itse talo. Aitan seinään on veistetty vuosiluku 1441. On todennäköistä, että luku on
aito, sillä arabialaisia numeroita käytettiin näihin aikoihin rinnan roomalaisten numeroiden kanssa. — »Ilman syömät syvät uurteet
kovassa honkapuussa todistavat kyllä aitan vuosisatoja kestäneestä iästä,» kirjoitti rehtori Viljo Alanen v. 1931. Valok. O. Kaitalehto
1970.

Ikaalisten Heittolalla on vieläkin hallussaan alue Parkanojärven pohjoispäästä ja toinen Vuorijärvestä
koilliseen Mustanevalla. Ikaalisten Miettisillä, joka itse sijaitsee Kyrösjärven länsipuolella, on kuitenkin maita
Vahojärvellä samoin kuin läheisemmällä Tevaniemellä. Parkanon Linnankylä omistaa nykyäänkin niittyjä
Kihniön koillisosassa Asumalahden ym. tienoilla. Näillä eräkauden jäänteillä on tietty viehätyksensä, sillä ne
tuovat sille, joka niiden syntytavan tietää, terveiset vuosisatojen takaa, ajalta, jolloin koko seudun
elinkeinoelämä vielä kurkoitti pohjoista kohti.

UUDISASUTUSKAUSI 1500-LUVULLA
Voidaan perustellusti ajatella, että Parkanon asutus on yleensä tullut sieltä päin, mistä eränkävijätkin
vuosittain saapuivat, nimittäin Kyrön suurpitäjän alueelta. Ilmeisesti jotkut erämiehet ovat havainneet seudun
edulliseksi ja jääneet vakituisesti asumaan entisille eräsijoilleen. Niinpä Hiitin uudistalo on ilmeisesti sukua
Ikaalisten Miettisten samanaikaisille Hiiteille.
Uudisasukas Pietari Vatu, myöhemmin Kauppilan talon aloittaja, on saattanut olla kotoisin Ikaalisten
Vatulasta. Kun talo autioitui ja sai 1600-luvun alulla Kauppi-sukuisia isäntiä, voi huomauttaa, että Kauppilanimisiä taloja tavattiin samaan aikaan Ikaalisten Heittolassa ja Kartussa (sekä Hämeenkyrössä, Viljakkalassa
ja Jämi-jarvella). Kanan talon ensimmäiset asukkaat 1540—1560 -luvuilla olivat Karhuja; tämä suku omisti
samaan aikaan Viljakkalan Inkulassa parikin taloa. Möhkön isäntänä oli alkuaan Kiventaka-sukuisia miehiä;
samaan aikaan Kiven-takoja asui mm. Ikaalisten Pukarolla ja Hämeenkyrön Haukijärvellä. Linnan talon toista
isäntää mainittiin 1560—1570-luvalla joskus sukunimellä Lumia tai Lumiainen. Tätä sukua asui samaan
aikaan runsaasti Ikaalisten Kallionkielessä. Kun Linnan talon tienoilla ei ole mitään linnaa (talo on antanut
nimen myös järvelle, joka alkuaan oli Nurmijärvi), tämäkin nimi on siirtonimiä. Tällöin kiinnittää huomiota, että
Viljakkalan Sonnussa oli v. 1540 isäntä nimeltä Heikki Linnanvanhin.
Joissakin tapauksissa nimiverrannaisia joudutaan etsimään kauempaa. Laatu-nimeä tavataan vanhan
Saastamalan uudisasutusalueella Mouhijärven Hahma-järvellä ja Möhkö-nimeä vasta Kangasalan Köyrästä.

Vatu-nimistöä esiintyy Lempäälän Aimalassa ja Vesilahden Kuralassa. Kana-nimellä on vastine vasta
Keikyässä. Tällöin ei enää ole syytä pelkästään nimiyhtäläisyyden nojalla olettaa suoranaista
asutusvaikutusta. Nimihän on voinut keskiajalla esiintyä myös Kyrön suurpitäjän kantakylissä, vaikka se
sittemmin on sieltä kadonnut säilyen vain uudisasutuksella. Toisaalta on tietysti mahdollista, että sekä
eränkävijöitä että uudisasukkaita on tullut Parkanoon valta-asemassa olevan Kyrön ohella joitakin myös
Pirkkalan, Saastamalan tai Lempäälän pitäjistä, johon myös Vesilahti varhaiskeskiajalla kuului. Kertoohan
parkanolainen perimätieto mm. seudun asukkaiden muinaisista retkistä Karkun kirkkoon ja sanotaanhan
Parkanon Kuivasessa, jopa Jalasjärven puolella, eräitä vanhoja aittoja »Lempääläisten kala-aitoiksi».
Kirjoituksen alussa kuvattiin jo, kuinka asutus Parkanon kylässä oli sijoittunut. Isäntien nimet v. 1571, 1589 ja
1636 käyvät ilmi varallisuusluetteloista. Maakirjoissa tavataan vasta v. 1704 satunnaisesti jako AIaskylään,
johon kuuluivat Parkanonjärven länsipuolella olevat talot ja Yliskylään, johon jäävät itäpuolen talot sekä
kirkolla oleva Kana. Isossajaossa kumpikin kylistä tuli muodostamaan yhden jakokunnan, Kana kolmannen
ja Linna neljännen jakokunnan. Alkuperäiseen vuoden 1540 tilanteeseen tuli myöhemmin se muutos, että
pohjoisin vanhan Parkanon kylän taloista, Linna, autioitui 1580-luvulla. V. 1602 vakuutettiin, että se oli ollut
autiona (veronmaksukyvyttömänä) 20 vuotta. Sen jälkeen kun se jälleen otettiin viljelykseen vuonna 1625, se
luettiin naapureineen uuteen Kihniön kylään.
Kuten huomaamme, asutustilanne etelästä päin saapuvaan, niin sanoaksemme satakuntalais-hämäläisen
asutuksen osalta oli koko 1500-luvun loppupuolen ajan vakiintunut paikalleen. Ei edes vuoden 1552
erämaiden peruutus ja siihen liittyvä valtion uudisasutusyritys tuonut mitään pysyvää asutuksen lisäystä
tullessaan. Sen sijaan idästä päin saapui 1570-luvulla Pohjois-Satakunnan saloille reippaita kaskenkaatajia,
savolaisia. Tässä yhteydessä ei voida pitkään syventyä savolaisten liikkeellelähdön syihin. Todettakoon vain,
että siinä kuten muussakin siirtolaisuudessa näkyi sekä työntö että veto. Työntö esiintyi Etelä-Savon
suhteellisen liikaväestön ja raskaan verotuksen muodossa, veto näkyi valtion propagandan, uudisasukkaille
myönnettyjen vapaavuosien, entisten eräomistajien kurissa pidon ja suurien taloudellisten etujen muodossa,
joita vapaa kaskeaminen Sisä-Suomen suurissa metsissä tarjosi. Savolainen asutusliike muodosti noin v.
1540—1580 Pohjois-Savoon uuden Tavisalmen eli Kuopion pitäjän, Pohjanmaan jokilatvoille Oulujärven eli
Kajaanin pitäjän, Pohjois-Hämeeseen Rautalammin pitäjän ja Pohjois-Satakuntaan Ruoveden pitäjän. Kyrön
erämaille levittäytyvät savolaiset olivat siten tavattoman laajaalaisen mutta harvan uudisasutusliikkeen
äärimmäinen läntinen haara.
Heidän saapumisensa kuuluu myös ajallisesti tämän asutusliikkeen loppuvaiheeseen. Nyk. Kihniön seudun
savolaisasutus tavataan aluksi Ruoveden pitäjän verokirjoista, mikä osaltaan myös osoittaa sen
saapumissuuntaa. V. 1572 mainitaan siten Ruoveden pitäjän länsireunalla uusi kylä, Nerkoojärvi, jossa
asuivat Pietari Pystynen ja Olavi Hyytiäinen, ilmeisesti myöhempien Kovasen ja Hietasen talojen alkajat.
Samasta vuodesta Ruoveden uudisasutuksissa on myös Umpimatkan kylä, jossa asui Juhana Korhonen.
Umpimatka on asukkaansa nimestä ja verokirjapaikasta päätellen sama kuin nykyinen Kihniön Korhosjärvi;
entisen nimen ymmärtää hyvin, kun ajattelee sen sijaintia vanhalla Pohjanreitillä, viimeisenä, jo leveän
sulkevan Sulkuejärven kannaksen erottamana umpijärvenä ennen vedenjakajan yli johtavan jokitaipaleen
alkamista. V. 1586 tuli Umpimatkaan Korhosen lisäksi kaksi uutta asukasta, Lauri Teini ja Lammen Antti,
jotka molemmat ovat siellä vielä 1605. Kumpi näistä naapuruksista on ollut Tarsian ensimmäinen isäntä on
vaikea ratkaista, ja turhaakin, koska molempien maat lienee 1610-luvun autioitumiskaudella yhdistetty
Tarsiaan.
V. 1586 syntyi uusi savolaistalo myös Nurmijärvi- nimiseen paikkaan, joka on vieläkin Parkanon
Linnanjärven toinen nimi. Taloa mainitaan jo 1597 Laurikaiseksi. Myös sen isäntää, Antti Pietarinpoikaa,
kutsutaan joskus Antti Laurikaiseksi, joten voimme pitää häntä Laurikaisen talon perustajana. Linnan talo sai
täten naapurin.
Kolmannessa vaiheessa Nerkoojärvelle v. 1597 saapui kolme uutta asukasta, Matti Sormus sekä Vilppu ja
Heikki Rotikko. Kaikki kolme mainitaan vielä 1611, mutta häviävät sen jälkeen kirjoista. Ehkä he ovat olleet
liikkuvia kaskenpolttajia, jotka elinkeinonsa mukana siirtyivät seudulta pois.

Perimätiedon mukaan Korhosen ja Hietasen talot ovat saaneet asukkaansa Rautalammilta. Sekä Korhosia
että Hyytiäisiä tavataan kyllä tällöin Rautalammilla, mutta tuntuu siltä, että he ovat mieluumminkin tulleet vain
Rautalammin kautta Savon keskusalueilta, jossa molemmat sukunimet ovat tavattoman yleisiä. Eihän näet
Rautalammin tapaisella uudisasutusalueella ollut »liikaväestöä», kuten Savon kantapitäjissä. Selviin
savolaisnimiin kuuluvat edelleen Laurikainen ja myöhempi Kuivanen (Kuivalainen), jotka molemmat
esiintyvät sekä Savossa että Keski-Suomessa. Sormusia tavataan Rautalammilla, mutta ei Kanta-Savossa.
Sensijaan Rotikko-nimeä, jota ei esiinny kummassakaan, voisi verrata Ikaalisten Leutolan samanaikaisiin
Rotkoi-nimisiin isäntiin. Talonnimi Hietanen, jota kyllä tavataan Savossa, mutta ei Keski-Suomessa, saattaisi
paikan nimityksenä myös olla kyröläinen eränimi (Ikaalisten Kallionkielessä Martti Hietalainen 1564—1579 ja
Röyhiössä Pietari Hieta 1568—1579). Läntisiä nimiä, joita ei esiinny Savossa eikä Keski-Suomessa, ovat
vielä Teini ja Tarsia. Teinin talo on tähän aikaan Hämeenkyrön Tuokkolassa. Nimivertailuilla ei tahdota
kieltää, etteikö näissäkin taloissa joskus olisi voinut olla savolais sukuisia asukkaita, kuten Hietasen
tapauksesta, jossa asukkaana olivat Hyytiäiset, juuri näkyi.
Mainitut viisi vakituista taloa, Kovanen, Hietanen, Korhonen, Tarsia ja Laurikainen siirrettiin vuoden 1609
verokirjassa Ruoveden pitäjästä Kyrön pitäjän yhteyteen, jonka erämaille ne olivat syntyneet. Seuraavasta
vuodesta v. 1610 lähtien ruvetaan näitä asumia yhdessä autioituneena Linnan talon kanssa nimittämään
uudella nimellä Kihniön kyläksi. Siirron mukana vanhat kylännimet jäivät käytöstä ja nykyinen nimi tuli tilalle.
Tilanne 1590-luvun taitteessa oli siis, että Parkanon vanhan talon lisäksi, joista Linna oli autiona, Kihniöön ja
Parkanon pohjoisosiin oli syntynyt 9 uudisasutusta, joista neljä sittemmin muutti pois. Seudun taloluku
vaihteli siis 14—18 taloon. Vielä isossajaossa Ruotsin vallan lopulla Kihniön silloisen kylän alue erosi selvästi
omaksi kokonaisuudekseen, jonka laajat kruunun yhteismaat erottivat Parkanon seudun jakokunnista. Koska
asutus oli varsin hajallaan, jokainen Kihniön kylän edellä luetelluista kantataloista tuli muodostamaan oman
jakokunnan.
Harvasta asutuksesta huolimatta Parkanon kulmakunta tuli näyttelemään tärkeää osaa nuijasodan
tapahtumissa. Pohjanmaa oli pohjoisena rajamaakuntana monena vuonna (viimeksi 1593) saanut
vapautuksen sotaväen talvimajoituksesta eli linnaleiristä. Kaarle-herttua asettui v. 1596 tahallaan
kannattamaan pohjalaisten vaatimuksia vapautensa jatkamisesta, vaikka hän tiesi marski Klaus Fle - mingin
nyt rauhan tultua aikovan majoittaa joukkoja taas Pohjanmaallekin.
Kun linnaleiri oli raskas rasitus, huhut Pohjanmaan vapauttamisesta houkuttelivat muitakin vaatimaan
samaa. Tähän aikaan Pohjanmaalla ei vielä ollut ainuttakaan kaupunkia, eikä säännöllisiä kauppasuhteita
Pohjois-Satakunnasta sinnepäin vielä paljonkaan ollut. Tämän vuoksi on luonnollista, että nimenomaan
Pohjanmaan rajan lähellä asuvat talolliset tulivat toimimaan tietojen välittäjinä sieltä päin. Parkanon
pohjoisosassa Linnanjärven ja Kuivasjärven välillä asuvan, nähtävästi savolaissukuisen talonpojan [Antti]
Laurikaisen mainitaan v. 1596 saapuneen pohjalaisten luo. Hän oli joukosta ainoa, jonka nimen Perttu Palo
ja Martti Vilpunpoika (Tuomaala) saattoivat muistaa oikeudenkäynnissä Turun linnassa 3.7.1597.
Tovereineen hän pyysi heitä saapumaan Hämeenkyröön vapauttamaan tämänkin pitäjän
majoitusvelvollisuudesta.
Lähteen mukaan hän ei toiminut vain omasta tai kulmakuntansa puolesta, vaan oli nimenomaan koko suuren
Hämeenkyrön pitäjän talonpoikien edustaja. Kun syrjässä asuva Antti Laurikainen ei ollut pitäjänsä
nimismies, neljänneskuntamies tai muu johtava talonpoika, kuten toiset nuijasodan johtajat olivat, täytyy
olettaa, että hän oli nimenomaan tämän yrityksen aloitteentekijä pitäjässään.
Tästä ja hänen pohjalaisista tuttavuussuhteistaan selittyisi helpoimmin, miksi juuri hänet lähetettiin pitäjää
edustamaan. Muuten Antti Laurikainen, joka mainitaan jo v:n 1589 maantarkastuskirjassa, oli köyhä
talonpoika. V. 1602 sanotaan nimittäin, että Laurikainen on ollut autiona (veronmaksukyvyttömänä) 10
vuoden ajan, siis jo neljä vuotta ennen nuijasotaa.
Hän kuului näin ollen niihin, jotka köyhyyden vuoksi ryhtyivät kapinoimaan. Sotilaskuljetukset olivat lisäksi
hänelle päätien varrella asuvana talonpoikana hankalampia kuin kauempana asuville, joita ei aina ehditty
saada hätään.

Arvellaan, että hämeenkyröläisten pyyntö muutti koko sodan kulkua. Pohjalaisten alkuperäinen tarkoitus oli
vain puolustaa maakuntaansa sinne aiottua sotilasjoukkoa vastaan, mutta nyt he päättivätkin lähteä
etenemään. Joulun tienoilla heidän pääjoukkonsa — noin 800 miestä Jaakko Ilkan johdolla — marssi
Kyrösjärven talvitietä etelään. Edetessään nuijamiehet hankkivat elatuksensa ensinnäkin valtion varastoista:
Ikaalisten Vahäröyhiössä he takavarikoivat Aureen neljänneksen verokuntamieheltä Mikko Laurinpojalta 4
tynnyriä ohraa, 1 tynnyrin kauroja, 9 paria kenkiä, 18 lampaannahkaa ym. Tässä oli varmaan mukana
parkanolaistenkin veroparseleita. Heittolan, Miettisten ja Kartun kylistä kapinalliset pakko-ottivat myös
yksityisiltä talonpojilta erilaisia elintarpeita. Suoranaisesta sisällissodasta oli jo kysymys, kun he Ikaalisten
Haapimaan ja Niemen kylissä ryöstivät ja takavarikoivat kaiken, mitä Akseli Kurjen lippukunnassa palveleva
ratsumies Matti Sipinpoika siellä omisti. Tällaisissa teoissa purkautui sosiaalinen kauna.
Nuijamiehet kärsivät tappion Nokialla uudenvuodenpäivänä 1597. Sen johdosta kurittomat joukot jättivät
johtajansa Jaakko Ilkan pulaan ja kukin pelastautui miten taisi. Klaus Flemingin joukot seurasivat heti
pakenevia Pohjanmaan rajalle asti.
Ikaalisten Höytölässä arvellaan tapahtuneen jälkijoukkokahakan, koska sieltä on löydetty tämän ajan aseita.
Helmikuun 18.—22. päivien välillä 1597 Klaus Flemingin pääjoukko, n. 1 500 miestä, vielä eteni Parkanon
kautta Ilmajoen Santavuorelle. Vuoden 1598 autiotilaluettelo, jonka Carlsson jo sata vuotta sitten julkaisi,
osoittaa erityisesti tienvarsikylien kärsineen näistä sotatoimista ja marsseista. Mm. Höytölästä oli 7 taloa
autiona, Miettisistä 9, Kallionkielestä 4, Riitialasta 9 ja Parkanon kylästä 6 taloa. Tämä näkyi myös
tammikuussa v. 1600 Karkun pappilassa pidetyillä eräänlaisilla Satakunnan nuijasodan »oikaisukäräjillä»,
joilla oli esillä runsaasti Ikaalisten pohjoisten kylien juttuja. Syrjäinen Kihniön alue oli sensijaan säilynyt
paremmin. Luonnollista on, että kosto kohtasi erityisesti Laurikaista. Talo oli tämän jälkeen pitkään autiona
(mm. v. 1607—1608). V. 1613 sanotaan, että sitä viljellään yhdessä Kankarin Tarsian kanssa. Tämä selittää,
ettei se näin pitkänä aikana kokonaan pudonnut maakirjasta. V. 1616 se edelleen autiona taas erotettiin
Tarsiasta.
Nuijasota ei suinkaan ollut ainoa tekijä, joka lopetti 1500-luvun lopun lupaavan asutuskauden. Vuoden 1601
suurkato, jolloin »ei yhtäkään jyvän muotoista kasvanut koko Pohjan maalle» (lainsuomentaja Ljungo
Tuomaanpojan sana), vaikutti siihen kenties enemmänkin. Minkä sisällissota ja kadot säästivät, sen vei
verottaja, sillä valtio oli jatkuvasti ahtaalla käymiensä suurvaltasotien vuoksi. Suomen asutuskehitys pysähtyi
pitkäksi aikaa miltei kokonaan. Parkanon ja Kihniön seutu ei muodostanut tästä poikkeusta

Kuivasen kestikievarin aitat

Parkanon Kuivasen kestikievarin komeat jalka-aitat on todennäköisesti rakennettu pian sen jälkeen, kun Pohjanmaalle etenevä Venäjän
armeija v. 1713 poltti niiden edeltäjät leirinuotioissaan. 1720-luvulla kievaritalon vauriot katsottiin nimittäin pieniksi. Valok. U. T. Sirelius.

Asuin ja karja rakennuksia
Asuin-ja karjarakennuksia Sydänmaan
Ylä-Kirjaesita (nyk.»Yliseltä»). Keskellä
näkyvä tallirakennus jakaa pihan miesja karjapihaan. Humalisto kuului vielä
1800-, osittain 1900-luvulla,
erottamattomasti talon kuvaan. Mm.
Rudenschöld ylisti kertomuksessaan
Kyrön seudun hyviä humaloita.

Vuoden 1589 maantarkastusluettelon etuna hopeaveroluetteloon verrattuna on, että se esittää kylvöalat,
niittymäärät ja taloissa olevat työkykyiset miehet. Valitettavasti Kihniön seudun uusi asutus, vaikka se
luetellaan Ruoveden pitäjän yhteydessä, on merkitty muistiin ilman lukuarvoja. Ylä-Satakunnan
keskimääräinen kylvö taloa kohti oli 2,4 tynnyriä, Kyrön pitäjän täsmälleen samoin. Parkanon kylän 2,3
tynnyrin kylvö talolta oli siis jälleen ainoastaan tavanomainen. Niittyjen määrä oli Ylä-Satakunnassa 9,9
aarnia, Kyrössä 7,4 aarnia talolta. Parkanon kylän niittymäärä 6,8 aarnia talolta jää näin ollen jälkeen sekä
kihlakunnan että pitäjänsä keskimäärästä, ei tosin kovin paljoa. Karjaluettelot eivät ole maantarkastuskirjan
vahva puoli; huomiota herättää kuitenkin, että kolmessa Parkanon kylän talossa käytettiin hevosten ohella
myös vetohärkiä. Tämä on selvästi länsisuomalaiseen talouteen kuuluva piirre; vetohärkäaluehan jäi
pääasiassa Kokemäenjoelta Helsinkiin vedetyn viivan lounaispuolelle. Parkano oli vetohärkäalueen
pohjoinen rönsy.

Kahta edellistä luetteloa voi vertailla noin puolta vuosisataa myöhempään kylvö- ja karjaveroluetteloon
vuodelta 1636, parhaaseen, joka Ylä-Satakunnasta on säilynyt. Kihniön seudun asutus on siinä nyt mukana.
Pientä kehitystä havaitaan kylvömäärissä, joka nyt on 2,6 tynnyriä taloa kohti (Parkanossa 2,9 tynnyriä,
Kihniössä 2,1 tynnyriä talolta). Sen sijaan 30-vuotisesta sodasta johtuneet raskaat sotavuodet ja 1630-luvun
alkuvuosiin sattuneet vaikeat katovuodet ovat kovasti verottaneet karjamääriä entisestään. Esim. Parkanon
kylän lehmäluku on hopeaveroluettelon ja maantarkastuksen päivistä lukien laskenut kolmanneksella.
Parkanon ja Kihniön yhteinen nautayksikkömäärä v. 1636 on 94,3 ny, eli 6,3 ny talolta. Kun koko YläSatakunnassa vastaava luku oli 8,2 ny talolta ja Kyrön suurpitäjässä 7,0 ny talolta, on todettava, että Kyrön
pitäjä oli karjatalouden osalta kärsinyt keskimäärin enemmän kuin ympäristö. Parkanon seudun putous ei
ehkä ole yhtä jyrkkä, mutta kyllin selvä. Metsäkylien karjamäärä pysyttelee jälleen rintakylien karjamäärien
alapuolella. —Näissä luvuissa kuvastuu selvästi 30-vuotisen sodan tilanne. Ruotsi-Suomen
suurvaltaunelmat painoivat raskaasti sen talonpoikia.
Kymmenysluetteloista saadaan eräissä tapauksissa lisätietoja eri viljalajien osalta. Niinpä vuonna 1626
kahdeksasta Parkanon ja kolmesta Kihniön talosta yhteensä 10 viljeli kauraa, 9 herneitä, mutta ei vielä
yksikään vehnää. Kymmenykset kannettiin tähän aikaan ottamalla 1/5 kylvöstä. Kun kauran kokonaismaksu
oli 24 kappaa, sitä on kylvetty 120 kappaa eli noin 11 kappaa (n. 1/3 tynnyriä) taloa kohti. Herneiden 29 1/2
kappaa kymmenyksiä antaa samoin 147,5 kapan kylvön eli noin 13,5 kappaa taloa kohti. Samassa
luettelossa mainitaan seitsemän talon kylväneen kaskiin ruista ja viiden ohraa; vain kolme taloa pidättäytyi
kokonaan kaskiviljelyksestä. Ruiskaskien kymmenys oli yhteensä 20 kappaa ja kylvö siis 100 kappaa eli noin
9 kappaa koko alueen taloa kohti. Ohrakaskien kymmenys oli 14 kappaa, kylvö siis 70 kappaa eli vähän yli
kuusi kappaa alueen joka talolta. Jos otetaan lukuun vain kaskea tosiaan viljelleet talot, näillä oli ruiskylvöä
14 kappaa (noin 1/2 tynnyriä) talolta ja ohrakylvöä tasan saman verran. Alueen suurin kaskenviljelyä oli
Kihniön Kovasen Rasmus Pystynen, joka kylvi 20 kappaa ruista ja 25 kappaa ohraa kaskiinsa. Kauran,
herneen ja kaskikylvön koko määrä (88 kappaa kymmenyksiä) oli tasan puolet peltoon kylvetyn rukiin ja
ohran määrästä (172 kappaa kymmenyksiä) eli kolmasosa koko kylvöstä. Mainitun vuoden
kymmenysluettelon mukaan Parkanon ja Kihniön koko kylvö nousee suuremmaksi kuin ed. taulukossa.85
Perinteellisiin elinkeinoihin kuuluva kaskenpoltto on todennäköisesti ollut suurempaa kuin kymmenysluettelot
selittävät. Tunnetussa kertomuksessaan Suomen taloudellisista oloista v. 1741 kauppakollegion asessori
Ulrik Rudenschöld kertoo, että Mouhijärven, Kyrön ja Ikaalisten seudun pelloista saadaan keskinkertaisia
satoja, 5—6 jyvään. »Mutta kaskimaat, joissa kylvöön käytetään enimmäkseen ns. juureisruista, antavat
paljon parempia satoja. Tämä vilja, jota saadaan peltorukiista sen jälkeen kun se on noin kolmisen kertaa
kylvetty kaskeen, omaa pienemmän jyvän kuin muunlainen ruis, ja kylvetään paljon harvempaan. Se haaroo
(rotar sig) paljon enemmän, mistä se on saanut
(ruotsinkielisen) nimensä (rotråg), ja yhdestä jyvästä kasvaa 40:stä 80—90:een kortta ja tähkää». Edelleen
hän kertoo, että kaskeamisen jälkeen lehtimetsä voi 15 vuodessa kasvaa niin, että metsä voidaan uudelleen
kasketa, kunhan tuodaan kauempaa honkaisia viertotukkeja, joilla kaski sytytetään. »Sitäpaitsi näillä
seuduilla on vahingollinen tapa kuoria kaarna kaikkien suurten honkien ympäriltä sellaisilla paikoilla, johon
aijotaan tehdä jokin kaski. Hongat voisivat näet viedä kasvun paikalla kasvavalta nuorelta metsältä ja estää
käyttämästä sitä taas pian viertokaskeksi. Tätä kaarnan kuorimista kutsutaan puiden kolomiseksi (att bleka
träden).» — Kolomistapaa on joskus pidetty itäsuomalaisena; sen esiintyminen näinkin lännessä osoittaa,
kuinka suurimittaista kaskenpoltto tällä seudulla edelleen oli. Vaikka verotuslähteet miltei vaikenevat
kaskenpoltosta, todistavat tuomiokirjojen selostamat lukuisat kaskiriidat sekä muut kertovat lähteet, kuinka
oikeassa Rudenschöld kuvauksessaan oli. Niinpä Turun ja Porin läänin maaherra J. G. Lillienberg ehdotti
viisivuotiskertomuksessaan vuosien 1755—1756 valtiopäiville, että »ylhäällä metsäseudussa, eli läänin
pohjoisosassa, kuten Ruoveden, Keuruun ja Ikaalisten pitäjissä sekä eräissä kappeleissa, joissa asukkaiden
pääasiallinen toimeentulo edelleen pohjautuu kaskenpolttoon, tämä elinkeino vielä jonkin aikaa sallittaisiin».
— Vielä iso-jakokartoissa 1800-luvun taitteessa kaskenpoltto kuvastuu selvästi. Niinpä keskipitäjälläkin,
Laadun kartassa v. 1791, on kahdessa paikassa suuria metsäalueita, joissa selitetään: »Kaskettua maata,
joissa kasvaa koivua, mäntyä ja kuusta».

Maanviljelyksen yhteydessä kannattaa lopuksi mainita, että Parkanossa jo ensimmäisessä, v:n 1586
myllyveroluettelossa mainitaan yksi hyvä mylly (»Parkattu»). Siinä oli tosin vain yksi kivipari, mutta se jauhoi
ympäri vuoden. Veroa mylly maksoi 5 markkaa vuodessa. Sama mylly mainitaan vuoden 1589
maantarkastuskirjassa. Vuoden 1632 myllyluettelossa Parkanon mylly sijoitetaan puromyllyjen luokkaan ja
sen arvioidaan voivan jauhaa 30 tynnyriä viljaa vuodessa. Tällöin mainitaan toinenkin mylly, Lauri Pystysen,
siis Kihniön Kovasen mylly (kylän yhteinen?). Tämä tosin määrätään hävitettäväksi, niin kuin monet muutkin
Ylä-Satakunnan pikkumyllyt. On kuitenkin melko varmaa, ettei määräystä koskaan toteutettu, koska kruunun
omien myllyjen rakentamisohjelma, johon se liittyi, 30-vuotisen sodan ym. vuoksi epäonnistui.
1600-luvulla pikku myllyjen määrä päinvastoin kasvoi voimakkaasti. V. 1695 Parkanossa ja Kihniössä
mainitaan jo viisi myllyä: Parkano, Kana, Laurikainen, Hietanen ja Tarsia. Kaikissa oli vain yksi kivipari ja
niiden sanotaan käyvän syksyin keväin, siis pelkästään tulva-aikoina. Kokoeroja niissä lienee kuitenkin ollut,
koska myllyjen maksama valtion vero oli varsin erilainen: Parkanosta 1 tynnyri 15 kappaa, Laurikaisesta 1
tynnyri, Kanasta ja Hietasesta kummastakin 15 kappaa, mutta Tarsiasta vain 12 kappaa viljaa vuodessa.
Sittemmin myllyvero näyttää kovasti laskeneen, sillä vuoden 1805 maakirjojen mukaan
Parkanon mylly maksoi kruunulle 12 kappaa, Kana 5 kappaa, Laurikainen 15 kappaa, Hietanen 15 kappaa ja
Tarsia 6 kappaa vuodessa. Uutena tullut Kovaselle kuuluva Vähäjarven mylly maksoi 7 1/2 kappaa veroa. —
Vuoden 1803 kartassa näkyy kolme näistä myllyistä: Kana, Laurikainen ja Tarsia (talosta Nerkooseen
kulkevassa joessa), mutta sen lisäksi pieni Koskelon mylly Kankarijärvestä Linnanjärveen laskevassa joessa,
jota valtio ei näytä verottaneen. Parkanon, Hietasen ja Kovasen myllyt sen sijaan puuttuvat kartalta. — Myös
Aureen kylässä oli v. 1805 oma mylly.
Kalastusta kuvaavat mm. seuraavat oikeustapaukset. Kyrön käräjillä v. 1644 kaikki Ikaalisten Riitialan kylän
asukkaat yhdessä syyttivät Parkanon Sipi Laatua, että hän tunkeutui »heidän eräkalastamolleen (Ehrefiskie)
eräällä järvellä nimeltä Kuivasjärvi». Riitialasta on tälle Parkanon keskipitäjällä olevalle järvelle linnuntietä yli
kolme peninkulmaa, Parkano järvellä sijaitsevalta Laadulta parisen penikulmaa. Laadun isäntä vastasi, että
hänen esi-isänsä olivat rakentaneet pirtin (ett pörtte) järvellä olevalle saarelle, »ja siellä Laadulla oli aina ollut
kalastajansa sekä syksyin että keväin».
Hän saikin jatkaa kalastustaan, ei kuitenkaan ulottaa sitä muiden omistamille rannoille. — Parkanolaisten
itsensä kesken selvitettiin samantapaisia kalastusoikeuksia v. 1667. Yrjänä Juhananpoika Naskali ja Niilo
Matinpoika (Reko) vahvistivat isiensä v. 1653 tekemän vaihdon, jolla Naskali sai yksinoikeuden Parkanon
keskipitäjällä olevan Vuorijärven ja Reko Nurmijärven (eli nyk. Linnanjärven) kalastukseen. Jälkimmäiseen
paikkaan piti rakentaa kalastajille yhtä hyvät rakennukset kuin edellisessä jo oli, ja tarkastukseen määrätyt
lautamiehet havaitsivat, että näin oli jo tehty.
Kalastusjuttu oli vireillä myös Parkanon itäreunalla v. 1659, kun nimettiin miehet »tarkastamaan
Aureenperän kalastusta, josta ympäröivät kylät riitelivät Ikaalisten Höytölän kylän kanssa». — Myöhemmin
oli maineessa mm. Aurejärven muikun mäti, josta turkulaiset 'ylösostajat' maksoivat jopa paremmin kuin
voista.

kalastus säilytti kauimmin asemansa talonpojan tärkeänä sivutoimena.

Eräelinkeinoisia kalastus säilytti kauimmin asemansa talonpojan tärkeänä sivutoimena. Kuorenuottien vetoa Kihniön Hietasen rannassa
keväällä 1929. Työssä on kaksi nuottakuntaa, Hietasen ja Vähä-Peltomäen. Kummassakin veneessä on kaksi nuottamiestä ja keskellä
tarpoja, joka tarpoimella karkoitti kalat veneeseen nostettavan nuotan perään.

Metsästyksestä
Metsästyksen merkitys oli kalastukseen verrattuna jo nopeasti pienenemässä. Tosin valtio vielä vuoden
1589 maantarkastuksessa hankki Parkanosta karhun- ja ketunnahkoja (vrt. taulukko), pääsipä joitakin tämän
alueen isäntiä 1600-luvun puolella ns. kruununmetsästäjiksi. He saivat verovapauden talolleen toimittamalla
Tukholmaan vuosittain kaksi ilveksen nahkaa tai niiden arvosta muita turkiksia. Kruununmetsästäjinä toimi v.
1610 ainakin Kurun Aureen Juhana Kovanen ja Antti Sormunen, v. 1620-luvulla myös saman kylän Mikko
Pusso, Kihniön Laurikaisen Reko Pietarinpoika (1629) sekä Kihniön Kovasen Rasmus Pystynen (1622,
1629). V. 1681 mainitaan vielä kruununmet-sästäjänä Kihniön Kovasen isäntä Juhana Juhananpoika.
Parkanon Alaskylässä sattui v. 1628, että Hämeenkyrön nimismiehen Henrik Juhananpojan koira kuoli
syötyään Naskalin isännän Matti Simonpojan kettujen varalle asettaman myrkkysyötin. Matti Naskali oli
jättänyt sen kahdeksi yöksi paikalleen, vaikka hänen olisi pitänyt ottaa se heti aamun koittaessa talteen.
Sekä nimismies että syrjäkylän talo harjoittivat siis ainakin harrastusluontoisesta myös metsästystä. Se oli
täällä syrjäseudulla miltei pakko, liikkuihan karjalle vaarallisia petoja vielä runsaasti metsissä. Sattuipa
joskus, että pedot kävivät ihmisillekin vaarallisiksi. Niinpä v. 1657 karhu repi kuoliaaksi Linnan talon isännän
Juhana Antinpojan.

Raudan nosto ja valmistus
Vanhoista elinkeinoista on lopuksi mainittava raudannosto. Jo sata vuotta sitten totesi Wilhelm Carlsson:
»Järvien luku Parkanon pitäjän alalla on vähintäinki 100, joiden usiampain pohjassa on rautamultaa
samoinkuin joissakuissa nevoissakin. »101 Myöhemmin, rautateollisuuden edistyttyä, tämän jalostus ei enää
kannattanut, mutta 1600-luvulla oli ollut toisin. Rudenschöld kertoo samassa kertomuksessaan v. 1741, että
silloisen Ikaalisten alueella oli ollut erityisesti kaksi paikkaa, joista hyvää malmia oli saatu, Hongonjoella sekä
Parkanossa »Laadun ja Vuorijärven kruunulle kuuluvien kylien välissä 3 peninkulmaa koilliseen Ikaalisten
kirkolta».
Malmista tuli sulatusuuneissa puhdasta, joskin hieman pehmeää rautaa. Kahden miehen kantamuksesta
malmia saatiin leiviskä (=20 kg) rautaa. Kun Rudenschöldin erikseen mainitsema Euran Kauttuan rautaruukki
oli perustettu v. 1689, Parkanon rautateollisuus on tätä aikarajaa vanhempaa. — Muuan toinenkin

talouskirjailija, vuorikollegion asessori Daniel Tilas, kertoi matkakertomuksessaan v. 1740, että parkanolaiset
»vieläkin» tekevät vähän rautaa — ts. hän ajattelee, että tämä elinkeino oli aikaisemmin ollut laajempaa.
Perimätieto raudan valmistuksesta säilyi pitkään. Niinpä kirkkoherra N. J. Juselius kertoi v. 1870 Carlssonille,
että Vuorijärven Vanhatalossa »asui ennen kaksi veljestä, jotka olivat sepät ja tekivät itse järvi- ja suomullasta rautaa».Talon vieressä on vieläkin pitkä Rautaniemi seppäkauden muistona. — Samaan yhteyteen
kuuluu asiallisesti tarina Hietasen talon mahtavista rautaporteista, jotka isonvihan aikana olisi upotettu
järveen. Raudanvalmistusta on näin pidetty seudun erikoisuutena, josta on kannattanut tarinoida.

Käsityöläisyys
Edellä esitettyjen peruselinkeinojen rinnalla käsityö oli mitättömässä asemassa. Suutari Matti mainitaan v.
1646 Laadun mailla, mutta hänkin siirtyi pian muualle. Vuodesta 1756 Parkanossa vaikutti yli kolme
vuosikymmentä »pitäjänseppä» Sipi, joka asui aluksi Runsaan ja vuodesta 1760 Mustalahden alueella. V.
1791 Parkano sai toisen laillistetun käsityöläisensä, »pitäjänräätäli» Matti Kordellin, joka Alasen mailla
olevasta mökistään käsin toimitti virkaansa ainakin sen vuosikymmenen. Hänen seuraajansa pitäjänräätäli
Daniel Bursten asui Vuorijärvellä v. 1800—1809 ja muuan räätäli Karl Flinta Laholuomalla v. 1809.
Käsityöläisten vähäisyys on kuitenkin eräs niistä seikoista, jotka selvimmin osoittavat Parkanon ja Kihniön
syrjäisyyttä. Niinpä Kyrön suurpitäjän käsityöläisluettelossa v. 1791 mainitusta 47 käsityöläisestä em. Mattiräätäli oli ainoa, joka asui Parkanon ja Kihniön seudulla.
Kaupallisesti Kyrön seutu kuului 1600-luvulla Turun takamaa-alueeseen. Tämä johtui tiestöstä: kun talvisilla
kaupunkimatkoilla joka tapauksessa ensin oli mentävä Kokemäenjokea seuraavalle päätielle, joka
Vammaskosken yli kulki joen eteläpuolelle, ei Lauttakylästä enää ollut paljoakaan pitempi matka suureen
Turkuun kuin Poriin tai Raumalle. Siksi mieluummin ajettiin maan vilkkaaseen pääkaupunkiin, jossa oli
talonpojankin tuotteille parhaat markkinat ja porvareilla suurimmat myyntivalikoimat. — Voisi ajatella, että
Kyrös-jarven talvitie olisi suunnannut kauppaa myös Pohjanmaalle, koska sitä valtion toimesta jatkuvasti
pidettiin hyvässä kunnossa. Niinpä Sven Martinpoika (Kana) Parkanosta sai v. 1630 palkaksi siitä, että hän
oli edellisenä talvena merkinnyt maastoon »Pohjanmaan tien Kyrön metsän läpi», kantaa jokaiselta
Hämeenkyrön pitäjäläiseltä yhden äyrin. Pohjanmaan 1600-luvulla perustettujen kaupunkien kehitys oli
kuitenkin aluksi niin hidasta, että isoonvihaan mennessä niiden kauppa-alue ei juuri laajentunut Satakunnan
puolelle.

Tervan polttoa
Perinteelliseen talouskuvaan tuli 1600-luvun puolivälistä lähtien vähitellen uusia piirteitä. Pohjanmaa alkoi
kilpailla Itä-Suomen kanssa eräällä erikoisalalla, tervanviennissä. Nimenomaan isonvihan jälkeen, kun
Viipurin menetys v. 1721 vaikeutti ja osittain lopetti Itä-Suomen tervanpolton, Pohjanmaan kaupunkien
tervan hankinta-alue laajeni vakinaisesti vedenjakajan yli. Parkanon ja Kihniön seutu tuli toisaalta
puuttumattomien metsävarojensa,toisaalta usein mainitun Kyrösjärven talvitien ansiosta tästä lähtien
kuulumaan Pohjanmaan tervanpoltto vyöhykkeeseen, vaikka se sijaitsikin aivan sen reunalla; kauempaa ei
tervan tapaisen suhteellisen halvan tuotteen kuljetus ranta-kaupunkeihin enää kannattanut.
Usein mainittu asessori Ulrik Rudenschöld kertoo tästä v. 1741: »Ikaalisissa on, nuoren metsän suureksi
häviöksi opittu rajanaapureina olevilta pohjalaisilta kuorimaan tai kolomaan nuoria mäntyjä... Niistä
valmistetaan (tervaa) myöskin jonkin verran myytäväksi.» Samanlaisia tietoja antoi Turun ja Porin läänin
maaherra, joka valtiopäiväkertomuksessaan 1751-1752 luettelee Ylä-Satakunnan tervanpolttopitäjät
Ruoveden, Ikaalisen, Kyrön ja Lempäälän, joista kotitarpeen lisäksi viedään 200—300 tynnyriä tervaa
vuosittain Vaasaan ja Kristiinankaupunkiin. Vastaavasti kertoi tunnettu talouskirjailija Pietari Adrian Gadd v.
1781 .— Näin ollen on odotuksen mukaista, että alueemme kartoissa tavataan jo Ruotsin vallan aikana
tervahautoja: Kihniön Nerkoon Korpimäessä v. 1781, Kihniönkylässä v. 1801 ja Parkanon Alaskylässä
samana vuonna. Myös Aurejärven mainitaan olevan vilkasta tervanpolttoaluetta.

Uudeksi elinkeinonhaaraksi syntyi 1700-luvun alkupuolella tervanpoltto. Parkano ja Kihniö kuuluivat Pohjan-maan
tervanpolttovyöhykkeen laidalle. Vientikaupungit olivat pääasiassa Vaasa, Kristiina ja Uusikaarlepyy. — Tervahaudan vartija. Valok.
Viljo Alanen.

Sahatavara teollisuutta
Tervan lisäksi nousi laivanrakennus ja puutavaran vienti 1700-luvulla Pohjanmaan pääelinkeinoksi, vallankin
sen jälkeen kun ns. Pohjanlahden kauppa-pakko v. 1765 oli kumottu ja kaupungit saivat vapaasti purjehtia
ulkomaille. Jo Ruotsin vallan loppupuolella näyttää myös puutavaran kysyntä ylittäneen lääninrajan. Niinpä
Vaasan johtava suurliikemies, kauppaneuvos Abraham Falander, pyysi v. 1803 Turun ja Porin läänin
maaherralta oikeutta saada ottaa Vähänkyrön Pullinkoskessa olevalle sahalleen, joka oli perustettu v. 1783
Kolkin sahan nimellä, tukkeja Ikaalisten kruununmaalta. Hän kertoi perkauttaneensa vesiväylän jo
lääninrajalle asti ja sanoi »patrioottisen tarkoituksensa» olevan »perata Ilmajokea aina Kihniönjärveen asti
Turun läänissä, missä joen lähteet sijaitsevat, ja kanavan kaivamisella yhdistää Ikaalisten pitäjän vesireitit
tämän (= Vaasan) läänin vesiin». Siten hän sekä yleiseksi että yksityiseksi hyödyksi voisi käyttää Ikaalisten
(= Kihniön seudun) kruununmetsiä, »joihin muulla tavoin ei päästä käsiksi». Vaikka pohjalaiset olivat jo
ehtineet suorittaa hakkuita Kihniön pohjoisissa metsissä, niin kuin vuoden 1803 kartassa
Parkanon pohjoisosien ja Kihniön kruununmetsistä vaasalainen kauppaneuvos Abraham Falander aikoi jo v. 1803 uittaa tukkeja
sahalleen Vähänkyrön Kolkkiin ja sitä varten perkauttaa väylän ainakin Kihniön Korhosjärvelle asti. Anomusta seuraava kartta. Huomaa
myös Pohjanmaan talvitien suunta sekä sen ajan talot ja myllyt.

selvästi sanotaan, ja vaikka vesireittien perkaus oli muotiasia, viranomaiset torjuivat Falanderin anomuksen,
eikä häntä auttanut edes pitkä riitely kamarikollegiossa, vaan kuningas hylkäsi muodollisilla syillä hänen
valituksensa 27.3.1808. — Taloudellisen kehityksen oireena Falanderin yritystä kannattaa kuitenkin muistaa.
Voidaan nimittäin hyvällä syyllä kysyä, mikä oli taloudellinen syy siihen, että toinen puoli 1700-luvun lopun
uudisasutuksesta keskittyi pitäjän pohjoisiin kyliin. Saatavissa olevan käyttämättömän maan lisäksi syy oli
todennäköisesti se, että sieltä oli paras liikenneyhteys Pohjanmaan kaupunkeihin. Terva- ja puutavara —
joiden hinta Ruotsin vallan lopulla oli eurooppalaisten sotien vuoksi voimakkaassa nousussa — pelastivat
näet uudisasukkaan puutteelta, jos keskeneräiset pellot tai hallavuodet jättivät hänet pulaan. — Vasta 1830luku, jolloin maantie Porista Kankaanpään ja Parkanon kautta Kuruun valmistui, muutti ratkaisevasti
Parkanon ja Kihniön seudun perinnäistä talousmaantiedettä. Oltuaan edelliset vuosisadat toisaalta Turun,
toisaalta Kristiinan ja Vaasan talousaluetta, seudusta tuli uuden maantien johdosta nousevan Porin tärkeä
puutavaran hankinta-alue.

Talous
Lopuksi herää kysymys, millaisella menestyksellä kaikkea tätä taloudellista toimintaa oli harjoitettu. Siitä
saamme tietoja eräästä erikoisverosta, joka kannettiin aivan Ruotsin vallan lopulla. Talonpojan varallisuus
liittyi yleensä kiinteistöihin, irtainta ei tällä seudulla näy edes arvioidun.

Pitäjittäistä koko Suomea koskevaa vertailuainesta ei tästä omaisuusverosta ole vielä saatavissa. Poiminnat
uusimmista paikallishistorioista osoittavat kuitenkin, että Parkanon seutu jäi pahasti jälkeen VarsinaisSuomen ja Satakunnan vauraista kantapitäjistä: Köyliö 905, Eura 813, Yläne 803, Marttila 678 riksiä taloa
kohti. Myös Pohjanmaan suuret pitäjät ylittivät Parkanon: Lapua 579, Lohtaja 437, Pyhäjoki 349 riksiä talolta;
naapurissa Ruovesi kappeleineen pääsi 423 ja Keuruu kappeleineen 434 riksiin. Sen sijaan Parkanon
seudun 266 riksiä vastasi melko tarkoin Keski-Suomen tilannetta, jossa neljän pitäjän keskiarvo oli 264 riksiä
talolta (vaihdellen 185—325 riksiin eri pitäjissä). Vain köyhän Itä-Suomen edelle Parkano pääsi: Esim.
Pieksämäellä oli 134 riksiä taloa kohti.120 — Kun esim. Teiskossa 44 %, kuudessa Längelmäveden seudun
pitäjässä 31 % ja koko Keski-Suomessakin 11 % taloista ylitti 500 riksin varallisuusrajan,121 Parkanossa
vain kulmakunnan rikkain mies, Parkanon kylän Yrjänä Kauppi, kuului tähän ryhmään (noin 3 %).
Saamaamme vaatimatonta kuvaa Parkanon seudun varallisuudesta vuoden 1800 tienoissa tukee talojen
perinnöksiostossa näkyvä tilanne. Vain viisi taloa (Laatu, Naskali, Reko, Kauppi ja Linna) yhteensä 38
talosta oli Ruotsin vallan loppuessa joko »vanhaa perintöä» tai ehditty jälleen lunastaa perinnöksi. Kokonaan
kruunulle kuuluva Aurejärvi vastasi muuta Parkanoa. Ylä-Satakunnan yläosan perinnöksiostotilanne
Jutikkalan laskelman mukaan oli tällöin jo noin 62 % (kihlakunnan 1195 talosta oli perintötaloja 748).
Parkanon noin 13 % perintötaloja oli siten omalla seudullaan ja koko Länsi-Suomessa varsin vaatimaton
taso. Parhaissa pitäjissä täällä ja Pohjanmaalla oli yli 75 % perintötaloja. Tässäkin Kyrön seutu oli parhaiten
verrattavissa Keski-Suomeen, Pohjois-Savoon ja Pohjois-Karjalaan, joissa vasta alle neljäsosa taloista oli
perinnön luontoisia. (riksi= riikintaaleri, ruotsalainen raha yksikkö. http://fi.wikipedia.org/wiki/Riksi)
Pohja oli kuitenkin kuvattuna aikana jo luotu, talouskehitys osoitti nousevaa suuntaa, vaikkei vielä suuria
tuloksia, ja 1800-luvun taloudellinen nousu Parkanossa ja Kihniössä, joka näkyi mm. perinnöksioston
nopeassa yleistymisessä, tuli olemaan voimakas.

Katovuodet ja sairaudet 1800-luvulla

Katovuodet ja niitä seuranneet sairaudet tekivät 1800-luvulla selvät merkkinsä väestörakenteeseen. »Kyllä sitte kelpaa —ja joka siksi
pääsis kuin kuori männystä lähtee» (Carlsson) oli varsinkin 1860-luvulla totista totta. Leipä oli elämisen jatkumisen symboli. — VähäPeltomäessä leivotaan.

Kihniön väkiluku käsitti seurakunnallisen eron Parkanosta 1918 tapahtuessa 2 599 henkeä. Tähän sisältyi
Kankarinkylän, Kihniönkylän, Linnankylän ja Nerkoonkylän asukkaat. Asukasluvun kokonaiskehityksen
ilmaisee seuraava asetelma.

1920- ja 30-lukujen melko ripeää nousua on seurannut 50- ja 60-lukujen taantuminen, mihin syynä on
pidettävä muuttoliikettä sekä väestörakenteen muuttumista.

Asumisen vaiheita
Asumistason vaiheita, jotka
osoittavat samalla asuntojen ja
terveydellisten olojen suoran
yhteyden. Alakuvassa Sydänmaan
Laholuoman vanha savusauna.
Valok. 1920. Alakuvassa asumus
Lapinnevan kylästä, joka tunnettiin
nimellä »Tuttura». Tutturan Jussi
ja Mari asuntonsa edessä. Valok.
E. Bäcklund 1977.

VÄESTÖN SOSIAALI- JA ELINKEINORAKENNE
Suomi sai säätyjaon perinnöksi Ruotsin vallan ajalta. On voitu havaita säätyjaon säilyttäneen hyvin
asemansa vielä viime vuosisadalla. Kuitenkin tuohon aikaan maaseutuyhteisössä eli vain muutamia sellaisia
perheitä, jotka tiukemman määritelmän mukaan kuuluivat säätyläisiin, ts. heillä oli edustusoikeus kahdessa
ylimmässä valtiosäädyssämme, aatelistossa ja papistossa. Mutta säätyläisyys tulkittiinkin huomattavasti
väljemmin, ja käsitteen merkitys laajeni vuosisadan loppua kohti kuljettaessa. Säätyläisyyteen kuuluttiin
syntyperän, virka-aseman, oppineisuuden ja omaisuuden perusteella. Mutta vaikka nämä käytännössä
monesti puuttuivatkin, silti jo se, että asianomaiset itse omaksuivat suhtautumisessaan ympäristöönsä tapoja
ja tottumuksia, jotka erottivat heidät ns. talonpoikaisesta maaseuturahvaasta, sai muun väestön lukemaan
heidät säätyläisiksi. He myös samaistivat itsensä säätyläisiin, ja kuten sanottu ympäristö hyväksyi tämän
toimenpiteen alkamalla todella kutsua heitä säätyläisiksi. Erikoisesti tämä menettely koski nykyisessä
mielessä keskiluokkaan kuuluvia virkamiehiä, opettajia ja postivirkailijoita sekä kauppiaita. Karkeiskuvan
saamiseksi esitettäköön seuraavassa Parkanon koko väestön jakautuminen eri säätyläisryhmiin v. 1815,
1845 ja 1875.

Asetelma osoittaa ns. säätyläisyyden, ainakin siinä mielessä, jollaiseksi kirkkoherra sen tulkitsi, olleen melko
harvinaista Parkanossa. Jonkinlaista kasvua se osoitti vuosisadan loppua kohti kujertaessa, mistä ansio
lankeaa juuri edellä mainituille virka-ammateille, joiden edustajat katsottiin säätyläisiksi.
Melkeinpä koko väestö kuului ns. talonpoikaiseen rahvaaseen, joka vielä viime vuosisadan suurimman osan
eli oma varaisessa taloudessa, sillä tuotteita ei paljonkaan myyty. Tämän ryhmän erään osan,
maanviljelijöiden, toiminnan menestymisen varassa lepäsi koko maalaisyhteisö. Manttaaliin pannun maan
omistajat olivat verovelvollisia. Vasta elinkeinoelämän alkava erikoistuminen alkoi muuttaa talonpoikien
asemaa vuosisadan lopulla.
Yhtenäinen tämä talonpoikaisluokka ei suinkaan ollut. Se jakaantui useihin eri ryhmiin, jotka poikkesivat
huomattavasti toisistaan sekä elintavoiltaan että varallisuudeltaan. Äsken jo viitattiin erääseen sen
tärkeimpään ryhmään, varsinaisiin maata omistaviin tilallisiin. Seuraavassa asetelmassa annetaan hieman
tarkempi jaottelu kyseisen talonpoikaissäädyn päämiesluokista, jotka saivat elantonsa välittömästi
maataloustyöstä.

säätyläiset

Varsinainen säätyluokka puuttui Parkanosta ja Kihniöstä käytännöllisesti katsoen kokonaan. »Säätyläisiksi» katsottiin muutamat henkilöt
virka- tai oppiasemansa perusteella. Jonkinlainen sääty oli sen sijaan jo kuulua tilan-omistajaluokkaan. — Yläkuvassa harvinainen kuva
talonpoikaistalon sisäkuvaksi: kunnallis- ja valtiopäivämies livar Alasen talon interiööriä 1930-luvulla. M. Sevio. Ryhmäkuvassa alhaalla
virka-asemansa vuoksi kanssa-ihmisistään erottautunut Parkanon ensimmäinen poliisi Iisakki Urho; hänen vieressään kestikievarin
pitäjä Frans Urho. Valok. V. Kainulainen n. 1910.

Asetelma osoittaa, että varsinaisen tilanomistajaryhmän kasvu ei pystynyt kestämään kasvavan väestön
haastetta Parkanossakaan. Viime vuosisadan loppupuolelle asti haasteeseen vastattiin kasvattamalla
vuokraviljelijäin (torppareiden, lampuotien ja uudisasukkaitten) ryhmää. Mutta vuosisadan ehtiessä lopulleen
tämäkin toisinaan melko epätyydyttävä ratkaisu oli mahdoton. Seurauksena oli tilattoman väestön ongelma,
joka ilmeni kasvavana renkien, loisien ja muiden tilattomien maataloustyöstä elantonsa saavien lukumäärän
voimakkaana kasvuna. Tämä ongelma purettiin koko Suomessa lopullisesti vasta sisällissodan
koettelemusten jälkeen lähinnä 1920-luvulla.
1800-luvun kolmen ensimmäisen neljänneksen kohdalta myös väestön elinkeinorakenne ratkeaa
säätyjakautuman tarkastelun kanssa lähes identtisenä. Talonpoikaissäätyiset saivat toimeentulonsa melkein
yksinomaan maataloudesta ja sen sivuelinkeinosta, metsätaloudesta. Harvat kauppiaat ja käsityöläiset
erottuivat selvästi muusta väestöstä, ja niiden osuus oli mitättömän pieni.

Seppä v alasen paja

Ylivoimaisesti suurin väestöryhmä v, 1920 elinkeinoittain tarkasteltuna oli maatalouden harjoittajat, joiden osuus koko väestöstä käsitti
yli 80 %. Pitkälle omavaraisessa yhteisössä seuraava ryhmä — ja uutta aikakautta ennakoiva— oli käsityön harjoittajat. —Seppä V.
Kaitsijani Alasen pajassa. Valok. V. Alanen 1923.

hekin saivat toimeentulonsa maataloudesta, vaikka eivät sitä itse työllään ansainneetkaan. Vuosisadan
loppupuolella elinkeinorakenne alkaa monista eri ärsykkeistä johtuen eriytyä, ja tällä vuosisadalla
Parkanonkin maatalousyhteisön aikaisempaa homogenisuutta (http://www.astro.utu.fi/zubi/phys/homog.htm)
rikkovat monet eri elinkeinorajat. Seuraavassa esitetään väestön jakautuminen eri elinkeinoryhmiin v. 1890,
1920 ja 1960.

Samoin ns. pitäjän yhteiset köyhät olivat omana ryhmänään, mutta Vielä viime vuosisadan loppupuolella
maatalous sivuelinkeinoilleen, joista tärkein oli metsätalous, oli aivan yksinvaltainen Parkanon
elinkeinorakenteessa. Asemansa se säilytti hyvin aina 1920-luvulle saakka.
Kärjistetysti sanoen vasta toisen maailmansodan jälkeen voidaan Parkanon kohdalla katsoa tapahtuneen
elinkeinorakenteen eriytymistä, joskin eräänlaisia enteitä on ollut havaittavissa jo aikaisemmin. Varsinkin
teollisuuden, käsityön ja rakennustoiminnan osuus kasvoi jo vuoteen 1920 tultaessa melkoisen
huomattavaksi. Kaupan ja liikenteen osuuden voimakkain kasvu on ajoittunut kuitenkin vasta sotien
jälkeiseen aikaan.
Kokonaisuudessaan Parkanon elinkeinorakenne 1960 oli vielä agraarivoittoisempi
(http://www.cs.tut.fi/~jkorpela/siv/sanata.html#agraarinen )kuin keskimäärin koko maan. Valtaosa ns.
teollisten ja kaupallisten elinkeinojen harjoittajista sijoittuu kirkonkylän keskukseen, jonka väkiluku jo 1960;n

väestölaskennan mukaan oli lähes 2000 henkeä eli lähes 24 % kunnan koko väestöstä, mitä on pidettävä
melko suurena.
Kihniön itsenäistyessä tilanne oli lähes samanlainen siellä kuin Parkanossa. Mutta pienuudestaan huolimatta
kunta on yllättävän sitkeästi pystynyt »modernisoimaan» elinkeinorakennettaan, joskin kehitys on ollut jonkin
verran hitaampaa kuin Parkanossa, sillä vielä 1960 väestölaskennan mukaan n. 60 % sai toimeentulonsa
maa- ja metsätaloudesta, vähän yli 14 % teollisuudesta, käsityöstä ja rakennustoiminnasta ja n. 9 % kaupan
ja liikenteen harjoittamisesta. Myöskään pitäjään ei ole muodostunut Parkanon kirkonkylän tapaista taajamaaluetta, joka olisi vetänyt väestöä puoleensa, sillä kirkonkylän asukasluku 344 (v. 1960) oli vain n. 8,4 %
koko kunnan asukasluvusta.

Rukiin puintia
Rukiin puintiinpa ennen: aluksi lyhteen pää lyötiin riihen seinään
irtojyvien karistamiseksi

... Ja varstoilla irroitettiin loput jyvät. Ylä-Satakunta.

Parkanon kappelilla oli osuus myös Ikaalisten makasiiniin, kunnes se sai oman, tosin vaatimattoman ja
pienen, sivumakasiinin vuonna 1832. Laajemmin Parkanon makasiini alkoi toimia vasta vuoden 1857
jälkeen, jolloin keisarillisella julistuksella oli määrätty perustettavaksi jyvästöjä. Parkanon jyvästöjen
kapasiteetti oli kuitenkin riittämätön, sen osoittavat pitäjänkokouksien ilmoitukset seurakunnan
viljantarpeesta jokseenkin normaaleina satovuosina 1850-luvulla.

Viljantarve oli suunnilleen samaa luokkaa kuin makasiinien sisältämä viljamäärä. Varastoissa olevalla
viljamäärällä ei pystytty estämään 1860-luvun katastrofia.

MAATALOUDEN SUUNNANMUUTOS
Katovuodet ja niiden vaikutus
Aikalaisista lienee 1860-luvulla näyttänyt siltä kuin luonnonvoimat olisivat siirtyneet normaaleilta uomiltaan ja
aikaansaaneet poikkeuksellisia kesiä. Katovuosia oli tosin ollut pitkin 1800-luvun alkua, muttei koskaan niin
monia ja peräkkäin kuin 1860-luvulla. Seuraavaan asetelmaan on koottu 1860-luvun keskimääräiset
satotulokset ja mahdollisen kadon syyt.

Pahimmat katovuodet sattuivat 1860-luvun jälkimmäiselle puoliskolle (katovuosien vaikutuksia väestöön.
Nälkävuosien aiheuttamia koettelemuksia Parkanossa lisäsi vielä, paitsi oman tuotannon vähyys myös se,
ettei muualtakaan voitu täydentää varastoja riittävästi. Esimerkkinä sopii mainita, että vuoteen 1868
mennessä, jolloin silti oli jo kestetty kolme perättäistäkin katoa, oli kunnan ja seurakunnan yhteisellä takuulla
tuotettu viljaa vain hieman toistasataa tynnyriä, pääasiassa Porista ja Tampereelta. Muistettava on, ettei
Parkano ollut normaaleinakaan satovuosina omavarainen.
Yksipuolisen viljanviljelyn vaarat oli kyllä maassa havaittu jo varhain. Turkuun v. 1797 perustettu
kuninkaallinen, myöhemmin keisarillinen, Suomen Talousseura oli toimintansa alusta lähtien kiinnittänyt
huomiota erikoisesti perunan sekä heinäkasvien viljelyn lisäämiseen. Mutta koska sen toiminta oli tapahtunut
pääasiassa herraskartanoiden sekä seurakuntapapiston muodostaman asiamiesverkoston kautta, jäi sen
vaikutus esim. Parkanon osalta vaatimattomaksi. Tehokkaammaksi maatalouden valistustoiminta kävi Porin
Maanviljelysseuran perustamisen jälkeen v. 1861.

Suuria nälkävuosia 1860-luvulla on totuttu pitämään käänteentekevänä ajankohtana maatalouden
suunnanmuutoksessa, siirtymisessä viljanviljelyvaltaisuudesta karjatalousvaltaisuuteen; katovuosien
merkitystä tässä suhteessa on ehkä liioiteltu, sillä merkkejä uudesta suunnasta oli näkyvissä pitkin
vuosisadan alkupuoliskoa. Kouriintuntuvan osoituksen maatalouden yksipuolisuudesta — ja siis erinomaisen
propagandavaltin — nälkävuodet kuitenkin tarjosivat. Porin Maanviljelysseura — myöhemmältä nimeltään
Satakunnan Maanviljelysseura — käyttikin tätä hyväkseen täysin määrin valistustyössään.
Seura jakoi maatalouskirjallisuutta, järjesti esitelmätilaisuuksia ym. Lähimmin ehkä Parkanoa koskettivat
Ikaalisissa pidetyt maanviljelyskokukset ja -näyttelyt (vuosina 1871, 1881, 1890, 1891), joihin
parkanolaisiakin lienee osallistunut. Parkanon pitäjässä kokouksia tai näyttelyitä ei järjestetty. Tehokkaampi
neuvontamuoto, jonka piiriin Parkano joutui, oli epäilemättä maatalousseurojen lähettämien neuvojien
toiminta pitäjissä. Talousseuran aikaisemmin harjoittamasta neuvojatoiminnasta voidaan mainita
Talousseuran kynnönneuvojan käynti Parkanossa v. 1879 näyttämässä metsänhoitaja A. Pulkkisen tilalla
skotlantilaisen siipiauran tehoa nurmikoiden kääntämisessä; heinänviljelylle välttämätön siipiaura oli siis
Parkanossa vielä tuntematon. Vasta vuosisadan viimeisellä vuosikymmenellä neuvojatoiminta alkoi saada
jatkuvuutta ja tuli säännölliseksi Parkanossa. Ikaalisten kihlakunnassa alkoi toimia maanviljelysseuran »maamiehenneuvoja» — ensimmäinen agronomi J. Syvälahti —, joka ulotti toimintansa säännöllisesti myös
Parkanoon. Neuvojien kertomuksista saa selvän kuvan Parkanon maataloudesta vuosisadan lopulla.
Viljelystapa oli vielä melkein poikkeuksetta vanhaa kolmijakoisviljelyä. Syvälahti moitti parkanolaisia
maanviljelijöitä tilapäisten töitten suorittamisesta — lankunsahauksesta, tervanpoltosta ym. ja varsinaisen
maanviljelyn laiminlyömisestä.

Maanviljelys työkaluja
Koukkari eli krankku, jota Parkanossakin käytettiin vielä viime
vuosisadan loppupuolella siemenen sekoittamiseen. Vudentalon
kotimuseosta. Valok. O. Kaitalehto 1970.

Muutamaa vuotta myöhemmin, v. 1897, oli kuitenkin tapahtunut jo ilmeistä edistystä. Syvälahden neuvot
olivat ehkä kuitenkin itäneet. Agronomi E. Malmgren suoritti neuvontatyötä paikkakunnalla yhtämittaisesti
peräti kuukauden ajan ja teki havaintoja maanviljelyksestä. Kolmivuoroviljely oli edelleen suosituin
viljelytapa, mutta merkkejä vuoroviljelyyn siirtymisestä oli jo havaittavissa. Ojittamisessa, muokkauksessa,
lannoituksessa ja työvälineistössä oli huomauttamista, mutta niidenkin suhteen oli tapahtumassa selvää
edistymistä. Heinänviljely oli laajenemassa etenkin suomaille. Malmgren kävi antamassa Parkanossa ja
Kihniössä yhteensä 76 paikalla neuvoja peltoviljelystä, niityn hoidosta, suoviljelystä, heinän- ja
vuoroviljelystä, juurikasvien viljelystä, kotieläinten hoidosta, lannan teosta ym., enimmäkseen
henkilökohtaisesti maanviljelijöille. Maamiehenneuvoja Aati Sipilä, jonka toiminta-aika jatkui sitten
itsenäisyyden ajalle, toimi Parkanossa koppeliviljelyksen
(http://www.helsinki.fi/kansatiede/histmaatalous/peltoviljely/viljelyjarjestelmat.htm#koppeli ) hyväksi.
Maatalouden valistustoimintaan liittyvät myös Parkanon ja Kihniön maamiesseurojen perustamiset 1900luvun alussa sekä 1920-luvulla alkanut pienviljelijäyhdistystoiminta.

Maatalousvälineistön monipuolistuminen
Maanviljelystyökalut pysyivät 1800-luvun jälkipuoliskolle saakka melkein muuttumattomina. Pellon
kyntämiseen käytettiin sahroja, jotka sitten välttiaura ja myöhemmin aura syrjäyttivät. Muokkauksen käytettiin
puupiikkistä äestä. Siemen sekoitettiin vielä yleisesti kaksipiikkisellä kaskurilla. Kuokalla oli suuri osuus
varsinkin uudispellon kääntämisessä, ja korjuutyö suoritettiin viikatteella ja sirpillä. Alla olevaan taulukkoon
on koottu muutamilta läpileikkausvuosilta perukirjaaineistossa esiintyvää maatalousvälineistöä jaoteltuna
sosiaaliryhmittäin (henkeä kohti)

Taulukossa kiinnittää huomiota kuokkien ja erikoisesti viikatteiden ja sirppien suuri lukumäärä henkeä kohti;
jollakin henkilöllä saattoi olla parikymmentäkin viikatetta ja sirppiä. Tämä on eräs osoitus siitä, miten
riippuvaisia menetelmät olivat miestyövoimasta, suuressa määrin torppareista. Maatalousvälineistön
kehittämisen kärjessä kulkivat, kuten odottaa saattaakin, talolliset. Puutteellisuuksista huolimatta
asetelmasta näkyy, kuinka alkeellinen välineistö säilytti kauimmin asemansa torpparien ja kruununtorpparien
käytössä. Varsinainen maanmuokkausvälineistö, vältit, äkeet ja aurat, tulivat yhä useampien käyttöön
tarkasteltavana olevana ajanjaksona. Niittokone, tappuri ja puimakone ilmestyivät korjuuvälineitä
täydentämään 1900-luvun alussa; v. 1910 oli Parkanon pitäjässä 114 niittokonetta, 85 puimakonetta ja 2
hevosharavaa, pääasiassa 5—10 hehtaarin ja sitä suuremmilla tiloilla. Maatalouden koneistaminen oli
alkanut.

Pellonraivausta ensimmäiseen maailmansotaan saakka
Suurten nälkävuosien jälkeen alkoi kehitys, joka suhteellisen lyhyessä ajassa moninkertaisti pitäjän
viljelykselle raivatun peltoalan. Seuraavasta asetelmasta selviää Parkanon ja Kihniön peltoalan kasvu
vuoteen 1915 mennessä.

Ennen väkilannoitteiden käyttööntuloa saatiin kydöttämällä (selitys) pellon pinnalle hedelmällinen tuhkakerros — vaarana oli vain, että
pelto paloi liian syvälle. Kydön polttoa harjoitettiin Parkanossa ja Kihniössä aina 1930—1940-luvuille saakka. Kuva Yli- Valajalta.

Vajaassa neljässäkymmenessä vuodessa pitäjän peltoala kasvoi siis suunnilleen viisinkertaiseksi, merkittävä
ilmaus nimenomaan yksityisestä raivaajahengestä, sillä valtaosa raivauksesta suoritettiin puhtaasti
yksityisestä aloitteesta ja yksityisellä kustannuksella. Vuodesta 1878 vuosisadan loppuun parkanolaisten
raivaustoiminnan tuloksena syntyi uutta peltoa lähes l 000 hehtaaria, eli keskimäärin 45 ha vuodessa. Valtio
alkoi myöntää vuodesta 1892 lähtien raivauslainoja (7000 mk ja 12000 mk lainat), joiden avulla raivattiin
pelloksi vuosisadan loppuun mennessä 130 hehtaaria. Merkittävä osa uudisraivauksesta on suoritettu soilla,
vaikka se ei lähteistöstä suoranaisesti ilmenekään. Suoviljelyn laajuutta kylittäin selvittää seuraava Taulukko.

Taulukon ilmoittama määrä — koko Parkanon alueelta saatiin suoviljelyksiltä vain 162 tynnyriä viljaa — on
melko vaatimaton, mutta on huomautettava, että siitä ilmeneekin tilanne vasta suoviljelyn alkuajoilta.
Asetelman mukaan Raivaluomalla ja Kihniössä olisi ensinnä tartuttu suoviljelyn antamaan mahdollisuuteen
— osaksi ehkä pakostakin. Omaa luokkaansa suoviljelijöinä olivat Raivaluoman Ylirautalammin ja Kihniön
Jytilän talot.

Suoviljely jatkui aina 1920-luvulle saakka voimakkaana suomaiden polttamisena, kydönpolttamisena.
Paikoitellen poltettiin koko arvokas mutakerros jankkoon asti. Mm. Jytilän talon pelloilla savusivat pellot vielä
joulukuussa kytämillä. Väkilannoitteiden käytön yleistyessä suomaiden polttaminen loppui.
Maanparannusaineeksi suomaille ajettiin talvityönä tuhansia kuormia savea.

Uudisraivaus tällä vuosisadalla oli koneiden ansiosta oleellisesti helpompaa kuin 1800-luvulla. — Pelloksi raivattua suota
Kihniönkylässä.

MAANVILJELYS 1900-LUVULLA
Ensimmäisen maailmansodan aiheuttama pula, suoranainen nälänhätäkin, joka johtui viljanviljelyn
laiminlyömisestä jo yksinomaan epäedullisen hintakehityksen vuoksi, aiheutti jo sodan aikana mutta vielä
selvemmin sitten maan itsenäistyttyä syvällekäypiä muutoksia valtiovallan harjoittamaan yleiseen
maatalouspolitiikkaan. Ohjenuoraksi tuli pyrkimys omavaraisuuteen. Tärkeimpinä keinoina mahdollisimman
suuren omavaraisuusasteen saavuttamiseksi käytettiin viljalle määrättyjä minimihintoja sekä peltoalan
lisäämiseksi uudisraivaus-lainoja ja -palkkioita.
Parkanonkin sekä juuri omaksi kunnaksi eronneen Kihniön asukkaille merkitsi maailmansodan aika
melkoista huolta. Vuoden 1917 Satakunnassa erittäin yleiset maatalouslakot eivät tosin koskettaneet.
Parkanoa ja Kihniötä eivätkä siten häirinneet maataloutta, ei liioin sisällissodan aika. Suurimmat vaikeudet
muodostuivat viljan saamisesta kuntiin, sillä oma tuotanto oli jälleen riittämätön. Oli selvää, että uusi
maatalouspoliittinen suunta, erikoisesti uudisraivaus, tuli saamaan Parkanosta ja Kihniöstä kannatusta.
Torppareiden itsenäistyminen myöhemmin yhä lisäsi tätä kehitystä. Jo v. 1917 oli erikoinen tutkijakunta
kiinnittänyt Pohjois-Satakunnan »nälkämaan» kehittämisessä huomiota siihen, että suurin este maanviljelyn
tiellä olivat suuret suot, erikoisesti valtion kruununpuistot. Parkanossa vakuutettiin, että jos soita vain
annetaan käyttöön, tulevat ne kyllä viljellyksi. Sota-ajan uudisviljelyskilpailuihin vuosina 1916—1917
osallistui Parkanossa 5 kilpailijaa; Jaakko Mukka, Johannes Lähdetniemi ja Nestori Kuusisto saavuttivat
kilpailuissa palkinnonkin. Uudisviljelyinnostus laajeni seuraavina vuosina. Vuonna 1919, ennätys vuonna,
tehtiin raivaus suunnitelmia Parkanossa yli 200 tilalle, raivattava ala oli yli 1200 hehtaaria; Kihniössä
vastaavasti yli 100 tilaa 580 hehtaarille. Seuraavina vuosina raivausinnostus hieman tasaantui. Allaoleva
tilasto, vaikkakin sisältää vain maamiesseurojen kautta tehdyt uudisraivaus suunnitelmat ja on verraten
epätäydellinen koska pienviljelijäyhdistysten raivaussuunnitelmien määrä yltää vähintään samalle tasolle,
antaa kuitenkin jonkinlaisen kuvan raivausinnostuksesta.

Viljelyssuunnitelmia tehtiin Kihniössä ennen toista maailmansotaa runsaammin kuin Parkanossa. Vaikka
Parkanossa raivattiinkin enemmän samaan aikaan niin tätä voidaan pitää eräänä merkkinä Kihniön
voimakkaasta maamiesseura-toiminnasta. Kihniössä suunnitelmat käsittivät pienempiä alueita.
Uudisraivausten palkitsemista — jota syystäkin on pidetty eräänä peltoalan kasvuun voimakkaimmin
vaikuttaneena tekijänä — tuotti maamiesseurojen piirissä seuraavan tuloksen; jälleen on painotettava, että
pienviljelijäyhdistysten välityksellä palkkionsa saaneiden määrä nostaisi tilaston luvut ainakin
kaksinkertaisiksi.

Tilastosta nähdään sama piirre kuin edellisestä asetelmasta: Kihniön voimakas esiintyminen nimenomaan
ennen toista maailmansotaa. Toisen maailmansodan aikana, miesten ollessa rintamalla, oli raivaustoiminta
käytännöllisesti katsoen kokonaan pysähdyksissä; eräinä vuosina ei suoritettu minkäänlaista
raivaustoimintaa. Sotien jälkeen raivaustoiminta sai vielä uutta vauhtia ja jatkui aina viime vuosikymmenelle
verraten voimakkaana. Merkittävä tekijä tähän viimeiseen raivauskauteen oli asutuslainsäädännöllä,
siirtolaisten asuttamisella ja lisämaa-alueiden jakamisella. Parkanon ja Kihniön peltoalan kasvu
itsenäisyyden aikana selviää seuraavasta asetelmasta:

Itsenäisyyden aikana kuntien yhteenlaskettu peltoala on kasvanut yli 100 % :ia ja ylitti 10 000 hehtaarin rajan
v. 1950. Pinta-alan kasvu ei tietenkään merkitse sitä, että kaikki viljelykset olisi raivattu raakasta maasta —
osa peltoalan lisääntymisestä johtuu entisten niittyjen pelloksi tekemisestä. Tässäkin tapauksessa se
kuitenkin merkitsee voimaperäisempää viljelyä. Kaikesta huolimatta Parkano ja Kihniö ovat edelleen
Satakunnan metsävaltaisimpia kuntia.

Maanhankintalakien mukainen asutustoiminta
Talvisodan päätyttyä oli ratkaistava siirtoväen sijoittamisongelma. Parkanon ja Kihniön alue oli määrätty
ennen kaikkea kaukolalaisten sijoituskohteeksi. Pika-asutuksen toimeenpanemista valmistellut toimikunta
ehdotti Parkanoon ja Kihniöön perustettavaksi yhteensä 64 tilaa, pääasiassa viljelystiloja. Tiloja
muodostettiin kuitenkin vain 25 kappaletta, kaikki Parkanon puolelle, joita varten lunastettiin maata yhteensä
1111 hehtaaria. Uuden sodan sytyttyä siirtyivät monet siirtolaiset pois. Toisen maailmansodan sitten
lopullisesti päätyttyä oli asutustoiminta Parkanossa ja Kihniössä, kuten muuallakin maassa, aloitettava
jälleen alusta, se erona vain, että nyt oli paitsi siirtolaisille hankittava myös rintamamiehille lisämaata.
Sijoittamiskysymyksessä tärkeiden maanlunastuslautakuntien ohjeena oli, että ensin käytetään entiset pikaasutustilat, sitten rappiotilat; vapaaehtoisia kauppoja oli tietenkin suosittava mahdollisimman paljon. Vuonna
1944 tehdyn tarkastuksen mukaan oli Parkanoon mahdollista muodostaa 145 viljelystilaa yhteispinta-alaltaan
2 314 ha (tilakoko 10—25 ha). Pääosa tiloista suunniteltiin perustettavaksi valtion omistamille alueille.
Vapaaehtoisilla kaupoilla siirtyi maata, enimmäkseen metsää, Kihniössä 728 ha ja Parkanossa 634 ha
uuden omistajan haltuun. Vapaaehtoisia kauppoja tehtiin Kihniössä yhteensä 46 ja Parkanossa 72.
Asutustoiminnan tuloksia kuvaa seuraava asetelma. Vuoteen 1946 perustetut tilat.

Lisämaan saajat olivat tavallisesti muita kuin siirtolaisia. Erinäisten siirtojenkin jälkeen pääosa Parkanon ja
Kihniön siirtolaisista on kaukolalaisia, toinen puolisko perheestä laskien yli 50 perhettä. Saman laskutavan
mukaan saadaan Parkanoon ja Kihniöön yhteensä n. 100 siirtolaisperhettä.

TILAKOKO
Parkanon ja Kihniön maatilat ovat olleet ja ovat tyypillisiä pienviljelystiloja. Alueella ei ole ollut missään
vaiheessa kartanolaitosta, jolle olisi kertynyt suuria maaomaisuuksia. Talot olivat talonpoikaistaloja.
Seuraava Taulukko esittää 1800-luvun loppupuolen Parkanon talojen jakautumista viljellyn pinta-alan
suuruuden mukaan.

Kysymyksessä ovat manttaaliin merkityt, siis itsenäiset tilat. Staattisessa yhteiskunnassa ei tapahtunut paljon
muutoksia, ja tapahtuneetkin muutokset osoittavat vain pienviljely vakaisuuden jatkumista. Tosiasiassa
pienviljely valtaisuus oli vielä voimakkaampaa kuin tilastosta näkyy: samoilla tilusaloilla eli torppareiden taaja
joukko. Parkanon suurimmat talot — Haukkumaa ja Alanen — olivat peltoalaltaan 1880-luvun alussa alle 50
ha; Haukkumaalla oli peräti 16 torppaa viljelysapuna. Kuivasjärven Kuivasella oli samaan aikaan 30 ha
viljeltyä. Isojakokarttojen mukaan tiloilla oli 1800-luvun alussa yhteensä 5 — 10 ha:n suuruiset viljelykset.
Metsää tiloilla oli tietenkin runsaasti.

Viljan korjuussa merkitsi suurta edistysaskelta aluksi mies-, hevos-, höyry-ja sitten polttomoottorin voimalla toimivat puimakoneet,
tappurit. — Ryskyllä Jokikylässä. Viljan puinti oli tärkeä toimitus, jossa jokaisella oli oma määrätty tehtävänsä. Valok. K. Vuorenpää.

Ensimmäiset traktorit ilmestyivät 1920-luvun alussa Kanan ja Jytilän taloihin. — Valfrid Jytilä Fordinsa kanssa.

Vuosisadan aikana keskipinta-ala oli siis kasvanut, ei kuitenkaan huomattavan paljon. Tilojen jakautumista
pinta-alan mukaan 1900-luvulla kuvaa seuraava taulukko.

1900-luvun ensi vuosikymmeneltä on tilaluku kasvanut enemmän kuin 100 % :ia. Merkittävin muutos
tapahtui vuokra-alueiden lunastamisen yhteydessä, jolloin syntyi runsaasti aivan pieniä viljelystiloja. Toisen
maailmansodan jälkeinen asutustoiminta näkyy tilojen lisääntymisessä samoin selvästi.
Pienviljelijävaltaisuutta kuvaa edelleen, että vuosina 1950—59 90 %:lla tiloista oli viljeltyä alle 10 hehtaaria.
Peltoala hehtaareissa mitaten keskittyy liki 60 %:isesti 5—15 hehtaarin viljelijöille. Aivan pienimpien
viljelmien lukumäärä on viime vuosina ollut vähenemässä. Maatalouden suuntautuessa suurempiin
tuotantoyksiköihin ja alueen teollistuessa tämä kehitys tullee jatkumaan aikaisempaa vielä nopeammin,
kuten v:n 1969 maataloustiedustelun tulokset antavat aiheen olettaa.

Ennen kylvöheinän valtaantuloa kerättiin karjan talviruoka luonnonniityiltä ja nevoilta. Kaukaisimmilla niityillä oltiin heinäntekoajan yötä.
Heinä niitettiin karhiviikatteella. — Nevaheinän niittoa Sydänmaalla.

Heinä koottiin niittylatoihin, joita taloilla oli keskimäärin 6—10 kappaletta. Vaikeakulkuisilla paikoilla heinä kannettiin latoihin
koivuvitsasta väännetyllä »takkavitalla». Kuva Sydänmaalta.

Sekasontanavetassa lanta kertyi eläinten alle ja palamisilmiö piti navettaa lämpimänä. Kehittyneemmät navettatyypit tekivät tuloaan
alueelle vuosisadan vaihteen tienoilta lähtien, mutta vanhaakin navettatyyppiä voitiin tavata vielä 1940—1950-luvuilla. — Navetta ja riihi
Vatajalta.

Karjan varalle rakennetut teiden vieriä reunustavat aidat kuuluivat
ennen elimellisesti kyläkuvaan. — Kaunis kuja Vuorijärveltä.

MEIJERIT
Meijeritoiminta alkoi Suomessa vuonna 1857, jolloin maamme ensimmäinen meijeri aloitti toimintansa
Kurkijoella. Sitä ennen kaikki maassamme valmistettu voi oli ollut ns. talonpoikaisvoita. Varsinainen
meijeriteollisuuden läpimurto tapahtui 1880-luvun jälkipuoliskolla separaattorin tultua tunnetuksi. Tällöin alkoi
suoranainen meijerien perustamiskiihko, ja 1890-luvun puolessa välissä maassamme toimi noin 3 500
meijeriä.
Ensimmäiset meijerit perustettiin kartanoihin. Pian ryhtyivät myös kauppiaat ja varakkaat karjanomistajat
perustamaan meijereitä. Vuosi 1895 merkitsi uuden meijerikauden alkua, sillä silloin voimaan astunut uusi
osakeyhtiölaki salli myös maidonlähettäjien omistaa meijerin osakkeita. Tällöin alkoi myös meijereiden
lukumäärä maassamme laskea. Nykyinen meijerimuoto, jossa kaikki maidonlähettäjät ovat samanarvoisessa
asemassa, perustuu vuonna 1901 voimaan astuneeseen osuustoimintalakiin.
Talonpoikaisvoi. Talonpoikaisvoita eli kotivoita seudulla valmistettiin suhteellisen paljon ja myöhään.
Muutamissa paikoissa sitä tehdään yhä. Sen yleisin valmistustapa oli, että nostatettiin maidosta
hapattamalla kerma leveissä puukehloissa, jonka jälkeen se kuorittiin maidon päältä puukauhalla ja kirnuttiin
voiksi puisessa mäntäkirnussa. Tämän jälkeen voi vaivattiin valmiiksi puukehloissa. Kotikulutuksen lisäksi
voita riitti alueelta myös myyntiin. Sen joko ostivat erityiset voin välittäjät, tai sitä vietiin itse kaupunkiin.

Voin valmistus myyntiä varten muodosti , tavan
sivutulon parkanolaisille 1800-luvulla. Kotivoin valmistus
jatkui suhteellisen voimakkaana aina 1930-luvulle
saakka. Voita myytiin kaupunkeihin, kierteleville ostajille
ja sitä oli tarjolla Parkanon toripäivillä. — Voipytty
Parkanosta.

Vuosina 1851—1855 tuotettiin Ylä-Satakunnan Ylisestä kihlakunnasta, johon Parkano ja Kihniökin kuuluivat,
myyntiin noin 17 700 leiviskää voita. Maakauppias E. J. Engström kuulutti vuonna 1863 peräti Parkanon
kirkossa ostavansa voita. Hän ilmoitti noutavansa voin eri puolilta pitäjää ja maksavansa joko heti tai
palattuaan Kristiinasta, jolloin naulalta voita saisi kopeekan enemmän. 1900-luvulla kotivoita myytiin
melkoisesti alueella pidettyjen toripäivien yhteydessä.
Kylien omistamat meijeriyhtiöt. Meijeritoiminta alkoi Parkanossa ja Kihniöllä viime vuosisadan lopulla. Tällöin
alueelle syntyi nopeasti useita pieniä meijereitä ja niiden kuorima-asemia, joissa kerma erotettiin maidosta.
Meijerit olivat kyläkunnan omistamia yhtiömeijereitä, jotka saivat maidon lähinnä omasta kylästä. Tosin
kuorima-asemien hyväksikäyttö mahdollisti niissä naapurikylienkin maidon jalostamisen.
Alueen kylä-yhtiömeijerien tarkkaa toiminta-aikaa on vaikea määritellä. Kuitenkin vuosisadan vaihteessa
toimi seudulla seitsemän voimeijeriä. Parkanossa niitä oli Alaskylän Möhkönrannalla, Vuorijärven
Vanhatalossa, Kuivasjärven Kuivasessa ja Mettälässä sekä Pappilankosken luona. Möhkörannan
yhtiömeijerillä oli kuorima-asema Yliskylällä. Kihniön meijerit sijaitsivat kirkonkylässä, Asumaniemessä ja
Kankarin Ala-Salomäessä. Kirkonkylän yhtiömeijerillä oli kaksi kuorima-asemaa, Nerkoon Hietasessa ja
Majassa. Ala-Salomäen meijerin kuorima-asema sijaitsi Kuivasjärven Aholassa.
Seudun kylä-yhtiömeijerit olivat lyhytikäisiä. Useat niistä lakkasivat toimimasta vuoden 1901 kuluessa, jolloin
vallinneen kuivuuden johdosta alueen maidontuotanto laski huomattavasti.

Omusmeijeritoiminta alkoi seudulla 1920-luvulla ; sitä ennen meijeritoiminnasta olivat vastanneet kylien kyläyhtiömeijerit. Kihniön
Osuusmeijeri toimi v. 1926—1942.

Moni meijeri kärsi vararikon, sillä pikku meijerit osoittautuivat pian kannattamattomiksi. Eräänlaisen meijerien
perustamiskiihkon syntyminen seudulla aivan 1800-luvun lopulla, jolloin meijerien määrä maassamme oli jo
laskemassa, osoittaa välillisesti alueella kyllä esiintyneen jossain määrin pyrkimystä
karjatalousvaltaisempaan maatalouteen.
Pohjois-Parkanon Osuusmeijeri. Osuusmeijeritoiminta käynnistyi seudulla ensimmäisenä PohjoisParkanossa. Pohjois-Parkanon Osuusmeijeri r.l. rekisteröitiin vuonna 1924, mutta osuuskunnan jäsenkeräys
oli aloitettu jo pari vuotta aikaisemmin. Rekisteröimisvuonna siihen kuului 169 jäsentä, joista 28 oli Kihniöltä.
Meijerin paikaksi osuuskunta osti kruununtorppari A. Laitiselta Kuivasjärvellä sijaitsevan Kattilakoski-nimisen
n. 1/2 ha:n maapalstan. J. Vataja valittiin meijerin hallituksen puheenjohtajaksi, jona hän toimi osuuskunnan
lakkauttamiseen asti. Sen ensimmäinen isännöitsijä oli mv. J. Ahola. Meijerirakennus valmistui vuoden 1925
kuluessa ja seuraavan vuoden alusta alkoi varsinainen maidon vastaanotto.
Meijerin toiminnassa oli 1920-luvun loppu suotuisaa aikaa. Osuuskunnan talous pysyi hyvänä. Vuonna 1929
saavutettiin vastaanotetuissa maitomäärissä ennätys — 362 631 kg. Lukua ei myöhemminkään ylitetty.

Karjanhoidon saadessa suurempaa huomiota ruvettiin myös karjan hoitajille järjestämään kursseja. Kuvassa Kihniön Jytilässä v. 1921
toiminut karjakkokurssi. Opettajana toimi Aira Hemma. A. Hakala.

Yleismaailmallisen talouspulan aikana meijerin toiminta laantui. Sekä sen maito- että jäsenmäärä laski
huomattavasti. Vuonna 1935 vastaanotettiin enää 77 401 kg, ja jäsenmäärä oli vähentynyt 52:lla. Myös
osuuskunnan tilinpäätökset muuttuivat tappiollisiksi. Vuodesta 1936 alkaen näytti meijerin toiminta kehittyvän
suotuisampaan suuntaan. Maitomäärä ja maidontuojien luku lisääntyi. Maidon-kuljetuksen helpottamiseksi
osuuskunta otti käyttöön viisipiirisen kuskijärjestelmän.
1930-luvun lopulla meijerin toiminta vaikeutui. Koska osuuskunta ei pulavuosina kyennyt lyhentämään
ulkoisia velkojaan, ne rasittivat sen taloutta. Osuuskunnan heikko taloudellinen asema piti sen maidosta
maksaman hinnan suhteellisen alhaalla, mikä taas vähensi halukkuutta tuoda maitoa meijeriin. Myös
meijerin rakennukset ja koneisto alkoivat olla vanhoja. Satakunnan meijeriliiton sihteerin Y. Syrjän mukaan
ainakin kirnu ja separaattori olisi ollut pikaisesti uusittava. Satakunnan meijeriliiton aloitteesta ryhdyttiin
neuvottelemaan osuuskunnan liittymisestä Keski-Parkanon Osuusmeijeriin. Molemmat osuuskunnat
hyväksyivät kesällä 1939 ehdotuksen.
Sopimuksen mukaan Pohjois-Parkanon OM r.l. siirtyi Keski-Parkanon OM:n omistukseen, ja PohjoisParkanon OM:n jäsenet liittyivät Keski-Parkanon OM:iin. Heinäkuun 15 päivästä 1939 lähtien alettiin PohjoisParkanosta tuoda maidot Keski-Parkanon OM:iin, jonka nimi pian muutettiin Parkanon Osuusmeijeriksi.
Kihniön Osuusmeijeri. Kihniöllä osuusmeijeritoiminta alkoi hieman myöhemmin kuin Pohjois-Parkanossa.
Kuitenkin jo kesäkuussa 1925 oli osuuskuntaan liittynyt 131 jäsentä, joilla oli toiminnan aloittamiseen
vaaditut 350 osuutta. Osuuskunnan säännöt vahvistettiin 18.8.1925. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin V.
Jytilä sekä jäseniksi A. Peltomäki, J. Lahti, V. Kiviniemi ja E. Keskinen. Meijerirakennus valmistui
kirkonkylään vuonna 1926. Saman vuoden lopulla aloitettiin maidon vastaanotto.
Kihniön OM:nkin toiminta kehittyi 1920-luvun lopulla ripeästi. Maidontuojien luku ja vastaanotettu
maitomäärä lisääntyi. Myös talous pysyi vakaana. 1930-luvun talouspula lopetti kuitenkin suotuisan
kehityksen. Se koetteli Kihniön osuuskuntaa vielä ankarammin kuin Pohjois-Parkanon meijeriä. Maidosta
maksetun alhaisen hinnan vuoksi sekä maidontuojien luku että maitomäärä väheni jatkuvasti. Maidontuonnin
yhä pienetessä meijeri keskeytti vuodeksi toimintansa. Vuonna 1936 meijeri alkoi jälleen toimia. Maito- ja

jäsenmäärä nousi nopeasti 1920-luvun lopun tasolle. Sota katkaisi kuitenkin alkaneen suotuisan kehityksen.
Meijeri lopetti maidon vastaanoton lopullisesti vuonna 1942.
Meijerirakennusta myytäessä pidettiin mahdollisena, että meijeritoiminta pitäjässä saattaisi vielä alkaa. Siksi
rakennuksen myyntiedellytyksenä oli, että osuuskunta voi tarvittaessa lunastaa sen takaisin. Kihniöltä vietiin
1940-luvun lopulla jonkin aikaa maitoa Virroille ja hieman Peräseinäjoellekin. Vuoden 1949 alussa ryhdyttiin
Kihniöllä kuitenkin toimiin maidonkuljetuksen suuntaamiseksi Parkanoon. Maaliskuussa 1949 pidetyssä
Kihniön maataloustuottajien yhdistyksen ja Parkanon OM:n välisessä neuvottelussa sovittiin, että
maidonkuljetus Kihniöltä alkaa huhtikuun alusta 1949. Kihniön maidontuottajat saivat tällöin Parkanon OM:n
hallituksen kokouksiin oman edustajansa. Päätösvaltaa hänellä ei kuitenkaan ollut, koska kihniöläiset eivät
olleet osuuskunnan jäseniä.
Vuoden 1954 alussa Parkanon OM päätti ulottaa jäsenhankintansa myös Kihniöön. Samaan aikaan tutkittiin
Kihniöllä mahdollisuuksia aloittaa meijeritoiminta pitäjässä uudelleen. Entinen osuusmeijerin hallitus
kokoontui, ja se pyrki saamaan haltuunsa vanhan meijerirakennuksen vedoten tehtyyn myyntiehtoon. Hanke
kuitenkin raukesi, ja useat Kihniön maidontuottajat liittyivät Parkanon OM:n jäseneksi. Vuonna 1956
muutettiin Parkanon OM:n nimi Parkanon—Kihniön Osuusmeijeriksi.
Keski-Parkanon Osuusmeijeri — Parkanon Osuusmeijeri — Parkanon-Kihniön Osuusmeijeri. Keski-Parkano
sai osuusmeijerin alueella viimeisenä. Hankkeeseen tosin ryhdyttiin jo vuoden 1923 elokuussa, jolloin
Akskylän Uudenleikon talossa pidettiin maidontuottajain kokous. Tilaisuudessa päätettiin aloittaa meijerin
osuuksien koemerkintä. Syyskuun 3. päivänä 1923 pidettiin osuuskunnan perustava kokous. Ripeän alun
jälkeen meijerihanke jäi kypsymään pariksi vuodeksi. Vuoden 1925 lopulla kuitenkin voitiin ryhtyä hakemaan
osuuskunnan säännöille vahvistusta, koska tarvittava määrä osuuksia oli merkitty. Hallituksen ensimmäiseksi
puheenjohtajaksi valittiin A. Sipilä sekä jäseniksi Fr. Tommila, J. Käenmäki, J. Pentti ja K. Salonen. Meijerin
paikaksi vuokrattiin lääninrovasti Fr. Tommilalta pappilan virkataloon kuuluva ns. Kolmikulman alue. Meijerin
rakentaminen alkoi vuoden 1926 helmikuussa. Puinen meijerirakennus suunniteltiin sellaiseksi, että
vastaanotto nousisi l milj. kiloon. Meijerin vihkiäisjuhlaa vietettiin 11.12. 1926.
Alkuvuosina meijerin toiminta kehittyi suotuisasti. Isännöitsijäksi valittiin kanttori M. Roiha ja koneenhoitajaksi
A. Aho. Lisätäkseen maidontuojien lukua meijeri ryhtyi vuonna 1927 maksamaan kuljetusavustusta.
Osuuskunnalle tuottikin aluksi vaikeuksia saada edes kaikkia jäseniään tuomaan maitoa meijeriin. Vuonna
1929 meijeriin tuotiin jo 773 168 kg maitoa — ennätys, mikä rikottiin vasta Pohjois-Parkanon OM:n liityttyä
siihen vuonna 1939.
Pulakausi oli osuuskunnan taloudelle vaikeaa aikaa. Jo vuoden 1930 syyskokouksessa ehdotettiin
toimihenkilöiden palkan alentamista ja kuljetusavustusten maksamisen lopettamista lyhytmatkalaisille.
Meijerin talouden vakaana pitämiseksi jouduttiin tuolloin turvautumaan moniin lainoihin. Myös maidontuojien
luku väheni huomattavasti. Toukokuussa 1931 hallitus sai valtuudet erottaa sellaiset jäsenet, jotka eivät
tuoneet maitoa meijeriin. Jäsenmäärä vähenikin tuolloin noin 20:lla. Vähimmillään vuotuinen maitomäärä oli
v. 1935, jolloin se putosi alle 0,3 milj. kilon. Pulakaudella uudistettiin myös osuuskunnan säännöt ja uudeksi
hallituksen puheenjohtajaksi tuli Paavo Laatu.
Maitoa myytiin jo ennen pulakautta suoraan meijeriltä. Pulakaudella tätä kauppaa lisäsivät
rautatienrakentajat, joille meijeri pyrki myymään maitoa. Useat heistä kuitenkin ostivat maidon suoraan
taloista, jolloin meijeriin tuotava maitomäärä entisestään pieneni. V. 1935 osuusmeijeri teki Parkanon
Osuusliike r.l. :n kanssa sopimuksen, jonka mukaan se toimitti osuusliikkeen myymälään maitoa ja voita,
joiden myynnistä osuusliike sai välityspalkkion. 1930-luvun jälkipuolisko oli meijerin toiminnassa suotuisaa
kehityskautta. Vuosikymmenen lopulla Pohjois-Parkanon OM:n liityttyä siihen meijerin vastaanottomäärä
kohosi ensi kerran yli l milj. kilon.
Osuuskunta joutui toisen maailmansodan aikana suurin vaikeuksiin. Se näkyi mm. meijerin saamien
maitomäärien huomattavassa pienenemisessä. Meijeri vastaanotti v. 1942 toiminta-aikansa pienimmän
maitomäärän — 227 585 kg. Voin valmistus oli vähäistä koko sota-ajan. Vielä v. 1946 markkinoitiin oman
maitokaupan kautta peräti 73,2 % meijeriin tuodusta maidosta.

Tuotannon pieneneminen johtui lähinnä ruokintaan käytettävien rehujen puutteesta. Mm. väkirehuja ei sotaaikana ollut saatavissa. Miesten ja hevosten ollessa sodassa vaikeutui myös maidon kuljetus, ja moni talo
joutui sen johdosta turvautumaan kotona kirnuamiseen. Kotivoin valmistusta edistivät lisäksi alhaisiksi
jääneet voin rajahinnat.
Meijerin saamat maitomäärät alkoivat vasta v. 1948 kohota. Kihniön OM:n liittymisen jälkeen v. 1950 ylitettiin
aikaisempi v. 1939 saavutettu ennätys. 1950- ja 1960-luvuilla vastaanotetut maitomäärät kohosivat nopeasti.
Vuoden 1952 vuosikertomuksessa voitiin jo todeta, että Parkanon OM on noussut keskisuurien meijerien
joukkoon. 1950-luvun lopussa meijerin vastaanottama maitomäärä ylitti 7 milj. kiloa. Nykyisin tämä luku on
kohonnut jo yli 11 milj. kilon.
Meijeri sähköistettiin v. 1953, ja samana vuonna myös koneisto uusittiin. Uusi meijerirakennus valmistui
osuuskunnalle v. 1958 ja uusi konttori- ja asuinrakennus v. 1963. Osuuskunnan hallitukseen kuuluu nykyisin
yhdeksän jäsentä, joista kaksi Kihniöltä. Sen puheenjohtajana on vuodesta 1954 toiminut Aarne Alonen.
Nykyinen isännöitsijä ins. Kauko Marjamäki astui toimeensa v. 1960. Henkilökunnan kokonaismäärä on tällä
hetkellä n. 15.
Parkanon ja Kihniön meijeriteollisuudessa seurasi kylä-yhtiömeijerien kauden jälkeen pitkähkö katkos, koska
osuusmeijeritoiminnan alkaminen seudulla jäi verrattain myöhäiseen ajankohtaan. Tosin Parkanon
maanviljelysseuran kokouksessa oli keskusteltu jo v. 1906 osuusmeijerin perustamismahdollisuuksista
paikkakunnalle. Alueen laajuuden huomioiden oli kuitenkin luonnollista, ettei meijerin paikasta tuolloin päästy
yksimielisyyteen.
Vastaanotetut maitomäärät kuvaavat hyvin seudun meijerien toiminnalle suotuisia ja vaikeita aikoja.
Pulakaudella tapahtunut lähinnä kotieläintuotteiden hintojen melkoisista laskusta johtunut maitomäärien
väheneminen voidaan kuviosta selvästi havaita. Seudun osuusmeijerit vastaanottivat v. 1929 maitoa
yhteensä 1,6 milj. kiloa, mutta v. 1935 luku oli pudonnut neljännekseen. 1930-luvun lopussa ehdittiin juuri
ylittää v. 1929 huippuluvut, kun meijeriteollisuus joutui toisen maailmansodan kurimukseen. PohjoisParkanon ja Kihniön osuusmeijerit lopettivat tällöin toimintansa, ja alueelta meijeriin viety maito-määrä laski
alemmaksi kuin pulavuosina. Suureksi osaksi parantuneen ruokinnan ja karjarodun johdosta 1940-luvun
lopulla alkanut maitomäärien kasvu on jatkunut viime vuosiin saakka.
Meijeritoiminnan keskittämisessä on seudulla päästy pitkälle. Parkanossa on toiminut v. 1939 lähtien yksi
meijeri, jonka jäseneksi myös kihniöläiset maidontuottajat 1950-luvulla ryhtyivät. Alueen meijeritoiminnan
keskittämiseen vaikuttanut tärkeä tekijä oli, ettei pienellä meijerillä ollut mahdollisuuksia ottaa käyttöön niitä
teknisiä uutuuksia, joiden avulla tuotanto voitiin rationalisoida ja siten pienentää kustannuksia. Toinen tärkeä
tekijä oli kuljetusoloissa tapahtunut kehitys. Autokuljetuksen yleistyminen aiheutti sen, ettei kuljetus-kysymys
enää ollut esteenä suurien meijeriyksiköiden muodostumiselle. Parkanon-Kihniön OM kuuluu tällä hetkellä
Satakunnan Meijeriliiton suurimpiin jäsenmeijereihin.

Tervahaudan polttoa

Kuvasarja tenahaudan polttamisesta : Haudan laskeminen eli puiden latominen. »Syrjästä mentiin silmään päin, jotta olisi juoksua
tullut», eli puiden tuli alla määrätyssä kaltevuuskulmassa ja kohtisuorassa haudan keskustaan. Kuvassa näkyy lisäksi jatoja, pinoja,
joissa puu on kuivattu. Majalahden tenahauta 1934.

Haudan korkeus saattoi olla 4—5 metriä. Kun puut oli ladottu nuijittiin ne sopivan tiiviiksi palamisen hidastamiseksi. Vahojärven Hähkiän
hauta. HM.

Haudan päälle ladottiin mättäitä ja turpeita 30—40 cm. Juureen eli anturaan jätettiin tyhjää tilaa. Hauta sytytettiin tyynenä iltana, »jolloin
haavan lehti ei saanut värähtää», »päällytuulen» puolelta, josta jatkettiin haudan ympäri. — Tenahauta Jokikylässä, Valok. K.
Vuorenpää.

Tervahaudan laskeminen suoritettiin usein talkoilla. Varsinkin haudan sytyttäminen oli juhlahetki, jalon nuoriso tuli pyhävaatteissaankin.
HM

Haudan palaminen edistyy ja tynnyrit odottavat täyttyvistään. Kuva Sydänmaalta. KM.

Tenamestarin eli mahtarin — jollaisina Parkanossa ja Kihniössä tällä vuosisadalla ovat toimineet mm. Iisakki Ojanen, Lehtisen Kalle,
Aittoniemen Jussi ja Haapaniemen Samppa - suuri hetki on koittanut: hauta avataan. Terva valuu »rompua» pitkin. M. Sevio.

SAHATEOLLISUUS JA METSÄKAUPAT
Vesisahat
Maaseutuväestön käsinsahauksen muodossa harjoittaman puutavaranvalmistuksen ansiosta metsän
hyödyksikäytön aste oli 1830-luvulta lähtien kasvanut huomattavasti. Samalla vuosikymmenellä
kansainvälisen puutavarakaupan kehitys johti siihen, että Porin kauppias-laivanvarustajien oli ryhdyttävä
perustamaan myös mekaanisia sahoja turvatakseen niin määrällisesti kuin laadullisestikin vientiartikkeliensa
jatkuvan saannin. Heidän antautumisensa sahateollisuuden harjoittamiseen merkitsi myös Parkanon
kytkemistä yhä kiinteämmin keskukseen, ja samalla Porin kauppapiirin rajojen ulottamista yhä etäämmälle
sisämaahan. Sekä Porin että Pohjois-Satakunnan taloudellisessa kehityksessä oli alkamassa uusi vaihe.
Kaikkien pohjoissatakuntalaisten sahahankkeiden perusteluista käy ilmi, että mekaanisissa sahoissa
tapahtuvaa raakapuun jalostusta pidettiin edullisempana kuin ihmistyövoimaan perustuvaa käsinsahausta
puhumattakaan tervanpoltosta tai kaskeamista. »Plankkusahauksenkin» katsottiin tuhlaavan raakaainetta
ylenmääräisesti. Erään tuonaikaisen laskelman mukaan kyettiin käsin sahaamalla tai veistämällä
valmistamaan 14-tuumaisesta tukista vain kaksi tavallista (11 X 3 -tuumaista) lankkua, kun taas vesisaha
valmisti samasta tukista neljä 11-tuumaista täyspuhdasta ja kaksi 9-tuumaista syrjättyä täyspuhdasta lautaa.
Lisäksi saatiin tällaisesta tukista vielä neljä hylkylautaa, joiden vahvuus oli 11/2 tuumaa. Lankkujen
yhteenlaskettu arvo rannikkokaupungeissa oli 1,80 seteliruplaa, kun taas mainittujen sahalautojen arvoksi
saatiin 5 ruplaa. Hinnanero aiheutui juuri tekotavasta, sillä yleensä lankkujen hinta oli suhteellisestikin
korkeampi kuin lautojen. Paitsi raakaaineen hukka myös käsinsahatun puutavaran laadullinen huonommuus
puolsi vesisahojen perustamista; käsinsahatusta puutavarasta ilmoitettiin ulkomailla saatavan 15—20 %
vähemmän kuin vesisahoissa valmistetusta tavarasta.
Vesisahojen ekspansio (laajeneminen, levittäytyminen )Pohjois-Satakuntaan alkoi 1830-luvulla, jolloin
porilaiset liikemiehet Björnberg, Björkman ja Rosenlew saivat luvan rakentaa sahalaitoksen Parkanon Kairo1. Pitkäkoskeen. Turun ja Porin läänin maaherrana v. 1820—22 ja 1831—40 ollut Lars Gabriel von
Haartman tosin epäili vesisahahankkeiden olevan vain epäedullisen kehityksen alkua, mutta kaikesta
huolimatta senaatti antoi 2-raamisen Kairokosken sahan privilegion (http://fi.wikipedia.org/wiki/Erioikeus)
helmikuussa 1837. Sen vuosittaiseksi sahausoikeudeksi vahvistettiin 2 655 tukkia, jotka oli lupa kaataa vain
sahalle varatuista ja varta vasten tarkastetuista metsistä. Perustajat olivat sopineet viiden talon kanssa
tukkien saannista.
Nykyajan mittapuuta käyttäen Kairokosken saha tuntuu mitättömältä, mutta määritellyn valmistusoikeutensa
lisäksi sillä oli lupa myös jalostaa sinne myytäväksi tarjottuja puita. Virallisen tarkastuksen yhteydessä sahan
todettiin olevan sangen hyvässä kunnossa. Teriä oli toisessa raamissa seitsemän ja toisessa kuusi.
Keskimääräisen vedenkorkeuden aikana kesäkuussa laitoksessa voitiin sahata 89 kpl 11-kyynäräistä tukkia
vuorokaudessa, mutta heinäkuun keskivaiheilla oli vettä koottava aina joka puolen tunnin käytön jälkeen, niin
että sahausta voitiin suorittaa vain 8 tuntia vuorokaudessa ja sinä aikana sahata 17 tukkia. Lokakuun
puolivälissä veden ollessa alimmillaan laitos saattoi käydä neljän tunnin säästö vedellä vain 20 minuuttia eli
kaksi tuntia vuorokaudessa, jolloin ehdittiin sahata kuusi tukkia.
Toinen huomattava sahahanke toteutui vuosikymmentä myöhemmin, jolloin turkulainen E. P. Thome sai
rakennusluvan Ikaalisten Poltinkoskea varten. Sahassa oli kaksi raamia ja vaihtolaita. Se sai käydä koko
vuoden, ja sen sahausoikeus oli 3 300 tukkia. Hämeenkyrön Kylmäkoskeen vesisaha perustettiin v. 1849 ja
Kurun Aurekoskeen v. 1865.
Taloudellisen liberalismin leviämisen mukana sahateollisuuden yleinen vapauttaminen alkoi saavuttaa 1850luvulla yhä laajempaa kannatusta. Vuoden 1851 metsäasetus oli tosin kaikkea muuta kuin suosiollinen
puutavaran jalostuslaitoksille, mutta ensimmäinen myönnytys tapahtui v. 1857, jolloin höyrysahojen
perustaminen kävi luvalliseksi. Suomalaisen puutavaran pääostaja Englanti alensi tullejaan v. 1842, ja
puutavaratullit poistettiin kokonaan v. 1866. Suomessa tulleja alennettiin v. 1859 ja ne poistettiin kymmentä

vuotta myöhemmin. Uusi metsälaki hyväksyttiin v. 1885, ja sekin oli laadittu taloudellisen liberalismin
hengessä.
Suurten nälkävuosien aiheuttama lamakausi 1860-luvulla viivytti höyrysahojen rakentamista. Isonsannan
höyrysaha perustettiin tosin jo v. 1862, mutta vasta 1870-luvun alkupuolella sahaliike pääsi todella kunnolla
käynnistymään. Vesisahat kävivät nyt pienen kapasiteettinsa vuoksi kannattamattomiksi.
Pitäjänhistoriassaan W. Carlsson mainitsee tästä muutoksesta todeten, että »tästä puoleen on toivo
maanteitten paremmasta kunnossapysymisestä täällä, koska kuuluu Aureen, Poltinkosken ja Kairokosken
sanain vastakäsin hävittävän plankkukaupan loppuvan. Sahain omistajille on tuuma kuljettaa sahatukkinsa
vesitse (Kyröskosken kautta siis) Porin höyrysahalle. Sepä aikanaan voitto tälle maakunnalle, joka, niinkuin
maininneet olemme, on tottunut kiireimpäänkin työn aikaan tuhlaamaan aikaa ja siten totista etuansa
maantiellä hetkiseen, pikaiseen, monella häviöllä yhdistettyyn rahansaaliiseen. »
Lopullista vesisahojen kuoliniskua ei höyrysahojen perustaminen kuitenkaan merkinnyt, sillä v. 1889
alkaneen puutavarakaupan noususuhdanteen aikana alettiin sekä vanhoja vesisahoja elvyttää että uusia
perustaa jatkuvasti kasvavien sahatavaran menekkimahdollisuuksien houkuttelemana.

Ylä-Satakunnan kunnissa on runsaasti uittamiseen kelpaavia vesistöjä. Eräs uittoreitti on ollut Aurejärvi, jonka eteläpäähän
luonnollisena sijoituspaikkana on rakennettu saha. Kuva Aureskosken sahalta Aurejärvelle. Puu ui yhä. Valok. O. Kaitalehto 1970.

Jo talvella 1887—88 pari talollista rakensi höyrysahan Miettisen kylään. Saha tuhoutui tulipalossa kuitenkin
jo seuraavana kesänä. Vuonna 1888 torppari Wihtori Lehtinen haki ja sai luvan »jauhomyllyn rakentamiseen
Lehtis- 1. Wiinikka-koskeen Parkanon pitäjän kirkonkylään Mäki-Wiinikan talon ja Kanan talon alle kuuluvan
Nästi torpan maitten väliin.» Poika Juho Lehtinen jatkoi sittemmin myllyn pitoa ja rakensi sen yhteyteen
sahalaitoksen 1890-luvulla. 1900-luvun alussa mainitaan sen olleen 50-hevosvoimainen, jossa oli kaksi
työntekijää. Parkanon Käenkosken entisen jauhomyllyn tilalle Oskari Penttilä rakensi sahalaitoksen v. 1896.
98-hevosvoimainen sahamylly, jossa oli kolme työntekijää, valmistui Haapa- 1. Haapasenkoskeen v. 1911.
Rakennuttajana oli yhteenliittymä, johon kuuluivat mm. J. Rytilä, A. Virranhaara ja F. E. Wirzen. Muita
sahamyllyjä oli Kankarin kylän Tarsiankoskella, Linnankylän Lamminkoskella ja Kihniön Myllykoskella.

Uitot
Höyrysahojen perustaminen teki välttämättömäksi raakapuun suurisuuntaisen kuljettamisen. Uittotoiminnan
järjestäminen oli ainoa mahdollinen keino; ensimmäiset uitot Kokemäenjoessa olivat jo v. 1861—62.
Kokemäenjoen yhteisuitto alkoi v. 1876, jolloin tarkoitusta varten perustettiin uittoyhdistys Kyrösjärvi ei
kuulunut silloin eikä myöhemminkään yhteisuiton piiriin, vaan puutavarayhtiöiden oli omin neuvoin ja
keskinäisin sopimuksin järjestettävä uittonsa. Senaatin päätös »metsätuotteiden lauttaamisesta Kyrösjärven
vesistöön kuuluvissa järvissä ja vesiväylissä» annettiin v. 1897. Sen mukana päättyi monivaiheinen prosessi,
jossa niin sahanomistajien, kuntien kuin maanomistajienkin edut olivat törmänneet toisiinsa.
Uittojen aika jakaantuu kahteen toisistaan varsin paljon poikkeavaan vaiheeseen. Suuri murros uiton alalla
tapahtui 1920-luvulla merkiten uittotekniikan varsinaista koneellistumiskauden alkua. Parkanolainen
uittomies oli pääasiassa pienviljelijä tai torppari, joka talvella teki metsätöitä ja kesällä ansiotöiden väliaikoina
hoiti myös pientä maatalouttansa.
Uitoista saadut ansiot olivat eräs metsätulojen muoto. Yleisin palkkaustapa 1910-luvulla ja ensimmäisen
maailmansodan aikana oli päiväpalkka. Pienin huomioon otettu aika oli puoli päivää, eikä ylitöistä maksettu
korvausta. Yötyöstä maksettiin eräitten tietojen mukaan 1890-luvulla vain puolet päiväpalkasta.
Maailmansodan jälkeen siirryttiin uitoissakin yleisesti tuntipalkkaukseen.

Metsäkaupat
Syyt metsän ja metsämaan myyntiin olivat useimmissa tapauksissa samanlaiset. Alkuaikoina, jolloin metsää
vielä pidettiin talonpojan vihamiehenä, eikä kasvavalla puulla ollut juuri mitään arvoa, saatettiin siitä luopua
hyvinkin kevytmielisesti. Tähän ei puun arvon noustessa oltu enää yhtä auliita. Mitä selvemmin metsien
arvoa alettiin ymmärtää, sitä vastahakoisempia oltiin siitä ainakin pysyvästi luopumaan. Puutavaraa
saatettiin myydä, mutta maasta ei juuri hevin luovuttu. Suuren tai ainakin suurelta tuntuneen rahan
houkutukset ja edulliset noususuhdanteet kannustivat osaltaan kauppoihin, mutta useimmiten kaupantekoon
oli syynä taloudellinen välttämättömyys, mikä on vaikuttanut myös metsänmyyntitapoihin, pakonomaisesti
painostaen epäedullisiin, joskus keinottelijoiden sanelemiin kiristysehdoin tehtyihin kauppoihin. Harveen
vuosilta 1915—1934 tekemän tutkimuksen mukaan taloudelliset vaikeudet, tilan ostohinnan lyhentäminen,
velkojen järjestely tms. seikat olivat usein olleet syynä tilan metsämaan myyntiin.

Talvella puut kuljetettiin sydänmailta hevosilla vesistöjen ääreen. Jäiden lähdettyä tukkikasat vieritettiin veteen. Kuva Niskosjoelta 1930luvun alusta. A. Mäkelä.

Suurimpina hakkuuvuosina saattoi Kankarijarvellä olla jopa 30 tukkilauttaa. — Koskelan metsän tukkeja lastataan Hurstihiedalla. A.
Hakala.

Kun vielä ottaa huomioon ensimmäistä maailmansotaa edeltäneen ajan luottoolojen kehittymättömyyden, on
ilmeistä, että näin on ollut silloin laita vielä suuremmassa määrässä niin metsän kuin metsämaankin myyntiin
nähden. Esimerkiksi torppien perinnöksioston jälkeen v. 1845—1880 Parkanossa 18 itsenäistyneestä
torpasta kokonaista 12 vuokrasi metsämaataan tukkien ostajille. Rahatalouden valtaan päästessä väistyvien
perillisten — vuodesta 1879 lähtien myös tyttärien — vaatimat yhä korkeammat lunastushinnat lisäsivät
perintötilojen velkaantumista.
Metsäkauppoja tehtiin kuitenkin myös suurten rahojen houkutuksesta, ja erityisesti lehdistössä varoitettiin
isäntiä harkitsemattomista myynneistä. »Satakunta» -lehdessä v:lta 1873 kerrotaan varoittavana esimerkkinä
metsäpalstasta, joka maksoi ostajalle 5 000 mk ja josta pian kaupan jälkeen tarjottiin kolminkertainen hinta.
Kuvaavaa ajalle on, että jos metsäkaupoista kirjoitettiin myönteisessä hengessä, saattoi kirjoittaja saada
nuhteita jumalattomuudesta. Porilaisessa sanomalehdessä Lounaassa nimimerkki »Oksa» kirjoitti Ikaalisista
v. 1890, että tukinajoa metsistä on ollut tarjolla runsaasti. »Hevosmiehet ansaitsevat 5—7 mk päivässä, ja ...
isännillä näkyy viisisatasia taskussa hyvinkin usein. Niitä olivat tuoneet seudulle metsänostajat. Oli se raha
sitten mistä hyvänsä, hyvä vain että sitä oli. Ilman rahaa ei ole edistyksestä puhettakaan.» »Oksan»
realistinen näkemys herätti kuitenkin pahaa verta, koska »ansio ja raha eivät olleet elämän todellisia arvoja».
Edullisimmaksi puutavaranostomuodoksi yhtiöiden kannalta huomattiin ns. metsänvuokrausmenettely.
Ostaja vuokrasi talolliselta metsäpalstan määrätyksi ajaksi, esimerkiksi kymmeneksi vuodeksi, jonka
kuluessa hänellä oli oikeus hakkauttaa sieltä kaikki määrämittaiset puut. Vuonna 1880 suoritetun laskennan
mukaan Parkanossa oli metsää omistavia yksityistiloja 134, jotka kylittäin ja metsänvuokrauksien osalta v.
1850—1890 jakaantuivat seuraavasti:

Autokuljetukset yleistyivät puiden kuljetuksessa huomattavasti jo 1930-luvulla, — Kausen sahalle ajetaan tukkeja v. 1935, V. Heinonen.

Porin—Haapamäen rautatien valmistuminen tuli alusta alkaen merkittäväksi tekijäksi puun kuljetuksessa. Sotien jäikeen Parkano j a
Kihniö olivat jopa suurimpia puutavaran lastausasemia maassamme. Aamulehti.

Lähellä metsänvuokrausmenettelyä olivat ns. summakaupat, jossa myös oli kysymys kaikkien
määrämittaisten puiden ostamisesta. Summakaupoissa käytettiin usein virallista kiinnitysmenettelyä, jossa
ostajapuoli sai vakuuden asemastaan. Kiinnitys ei ollut kuitenkaan pakollinen, ja siten jäi lukuisia metsäkauppoja vain osapuolten sopimuksen varaan. Vuosina 1873—90 tehtiin kiinnitettyjä summakauppoja
Parkanossa seuraavasti:

Erityisesti Rosenlewin hankinta-alueeksi tulivat nykyiset Parkanon ja Kihniön kunnat, sillä 1880-luvulla 51 %
yhtiön hankinnoista oli tältä alueelta. Yhtiöiden lisäksi toimivat puutavaranostajina myös yksityiset, joiden
toiminnalla oli selvästi tilapäinen luonne. Heidän tarkoituksensa oli toimia välikätenä, ts. ostaa talollisilta
metsää ja myydä tukit sahayhtiöille. Parkanossa tällaista toimintaa harjoitti vuoden 1873 puutavarakaupan
huippusuhdanteen aikana mm. räätäli David Selin, joka hankki kaksi metsäpalstaa Nerkoon kylästä.
Koko maata käsittävät runsaat metsänmyynnit herättivät jälleen kerran pelon metsävarojen ehtymisestä.
Pitäjittäin vuonna 1897 suoritetun tiedustelun mukaan ei Pohjois-Satakunnassa kuitenkaan esiintynyt
metsänpuutetta vielä huolestuttavassa määrässä. Tilanne oli heikoin Parkanossa, mutta ei sielläkään kovin
huolestuttava.

»Plankkukausi» ja vesisahat varhemmin ja höyrysahojen metsänostojen alkaminen 1870-luvulla merkitsivät
kaikki osaltaan murrosta Parkanon elinkeinoelämässä. Metsänmyynneistä saatiin maatalouteen huomattavia
rahapääomia, ja metsätyöt tarjosivat lisäansioita tukkien kaatamisen, ajojen ja uittojen muodossa niin
tilallisille kuin tilattomallekin väestölle. Maatalouden kehitys, joka parempien viljelysmenetelmien,
kylvöheinän käyttöönoton ja
koneellistamisen kautta kohotti tuotantoa, sattuu ajallisesti samaan kuin metsätalouden nousukin. Ilman
metsistä saatuja pääomia ei maatalous olisi saavuttanut sitä tulosta, johon yhdistynyt maa- ja metsätalous
on Pohjois-Satakunnassakin päässyt.

ASUTUSTOIMINTA VALTION METSISSÄ
Kun metsähallitus tuli valtion metsien johtoon, ruvettiin kiinnittämään enemmän huomiota mm. näitten
maitten asuttamiseen ja siellä jo olevien asumusten laillistamiseen. Käsitettiin, että jonkinlainen asutuksen
leviäminen erämaihinkin oli hyödyllistä jo metsätyövoimankin saantia ajatellen. Aluksi kiisteltiin
metsähallituksessa asuttamistavoista, oliko ehkä tehtävä valmiita, tarkoin rajattuja tiloja vai vuokraa
maksavia torppia. Torppamuoto voitti. Torppari-oikeutta sai hakea aluemetsänhoitajan välityksellä. Parkanon
ja Kihniön kuntain alueelle muodostui 1800-luvun jälkipuoliskolla nopeasti kruununtorppia; ensimmäisen
maailmansodan syttymisaikoihin torppien lukumäärä läheni puolta-toistasataa.
Kruununtorppienkin kanssa tehtiin välikirja, torpankontrahti. Vuokra-aika oli tavallisesti 25—30 vuotta.
Vuokramaksu oli pieni, ensin viljassa arvioituna ja sittemmin rahassa. Torpparioikeudet olivat verrattain
väljät. Raivata sai peltoa vointinsa mukaan, ja metsän käyttö kotitarpeisiin oli miltei rajaton, kunhan vain
neuvotteli aluemetsänhoitajan kanssa. Myöhemmin käyttöpuut kyllä leimattiin ja jonkinlainen torpan
aluerajakin aidattiin.
1900-luvun alussa, varsinaisesti ensimmäisen maailmansodan jälkeen, alkoi Parkanossa ripeä asutuskausi.
Vuonna 1922 ilmestyi laki valtion metsien asuttamisesta ja siellä olevien vuokra-alueiden lunastamisesta
itsenäisiksi. Kruunun-torpat erotettiin ensin etuoikeutettuina. Ne saivatkin yleensä enemmän maata kuin
muut samoihin aikoihin syntyneet uudet tilat, jopa sataankin hehtaariin asti.

Kruununtorppien — valtion maille perustettujen uudisasutusten — kiihkeintä perustamiskautta Parkanonja Kihniön alueella oli 1800luvun jälkipuolisko, jolloin alueelle syntyi puolentoistasataa kruununtorppaa. Näiden itsenäistyminen lähinnä 1920-luvulla lohkaisi suuren
osan valtion metsienpinta-alasta. — Uudisasutus kruunun maalla Linnankylässä.

Asutuslakeja ilmestyi sittemmin yhtenään. Tärkeimmät valtion maita koskevista laeista olivat vuoden 1936
laki ja sitten v. 1945 annettu maanhankintalaki. Viimeksimainittu oli juuri sodan aiheuttama ja koski
etupäässä siirtolaisia ja rintamasotilaita. Vielä tuli vuoden 1958 laki. Uusien viljelystilojen muodostamisen
lisäksi annettiin vanhoille pientiloille lisämaita, jotta niistä tulisi kannattavia viljelystiloja. Pelkkiä
asuntotilojakin perustettiin, ja metsälisämaita annettiin metsättömille tiloille. Yksityisille tiloille annettiin myös
lisämaita valtion maista. Näin toimi Parkanon ja Kihniön valtionmailla monenlaisia asutuslautakuntia ja pikaasutustoimikuntia. Valtion metsien pinta-alat vähenivät vuosi vuodelta. Ennen näitä varsinaisia asutustoimia
oli valtion metsien pinta-ala Parkanossa ja Kihniössä yhteensä n. 69 000 ha. Seuraava tilasto osoittaa valtion
metsien vähenemistä 1900-luvulla.

Edellä mainitut kruunun metsiä koskeneet asutuslait sopivat hyvin tilastoon: aina uutta lakia sovellettaessa
on myös metsien pinta-ala vähentynyt.
Nykyään näistä muodostetuista asutustiloista on useita jäänyt kylmilleen. Ei ole kannattanut asua, kun
metsistäkään ei saa rajattomasti ottaa. Onpa aivan viime vuosina ilmaantunut päinvastaisiakin
»asutustoimintaa»: metsähallitus on ostanut takaisin asutustilan, kun se on ollut myytävänä.

»Plankunsahaus» muodosti merkittävän elinkeinonhaaran 1800luvun lopulla. Maata omistamaton väestö sai kruunun suurista
metsistä raaka-aineen — eikä aina tähän »huomattu» hakea edes
metsänhoitajan lupaa, — Uudentalon isäntä esittelee kotimuseonsa
erikoisuutta, metsänhoitaja Gustaf Wredelle kuulunutta lankkusahaa. Valok. O. Kaitakhto I970.

Soiden ojittaminen alkoi Parkanossa 1860-luvun nälkävuosina, jolloin tehtiin »varatöinä» ns. kruununojia. 1900-luvun
alkuvuosikymmenellä alkaneen metsäojitustoiminnan tuloksena ovat alueen ojituskelpoiset suot pian ojittu. - Ojitustoiminnan tuloksia:
ojitusalueelle noussutta koivikkoa. P. Siljamäki.

KÄSITYÖT
Omatoimiset isännät eivät tarvinneet paljoakaan apua. Nerkoolaisen Sergei Honkalan isä taisi niin suutarin,
puusepän, maalarin kuin sepänkin työt, takoi itse sirpit ja viikatteet sekä terästi kirveet. Puusepän töitä osasi
jokaisen talon ja torpan miesväki. Kaikki taloudessa tarvittavat astiat; tuopit tiinut, pytyt ja punkat valmistuivat
puhdetyönä talvipakkasten paukkuessa. Myös aisat, luokit, reet ja kärryt pyörineen tehtiin usein itse.
Omatekoisia olivat monen talon yksinkertaisimmat huonekalutkin. Myös tuohiesineet syntyivät miesten
käsistä. Tuohi oli kiskottu keskikesällä levyinä tai nauhana. Pitkiä tuohinauhoja säilytettiin kerällä. Tuohesta
punottiin tanuvöitä ja siitä valmistettiin puukontupetkin. Virsujen valmistus vei vain hetken aikaa taitavissa
käsissä. Tallukoita tikattiin lämpimiksi pakkasjalkineiksi naskalia apuna käyttäen.

Asentojen jäykkyys paljastaa, että kysymyksessä on lavastus, mutta itse tapahtuma oli yleinen vielä 1930-luvullakin. Puhdetöitä
Palolahden talossa Kihniönkylässä v. 1931.

Anturoiden tikkaaminen oli vaikeaa ja voimia vaativaa, siksi sen tekivät miehet. Tallukan antura valmistettiin
lujasta rohtimesta. Siitä leikattiin 4—6-kertaisena lestin muotoiset palat — yleensä lesti oli suora ja sopi
kumpaankin jalkaan — alimmaiseksi ja päällimmäiseksi leikattiin reunoistaan leveämmät palat. Kangas
valittiin näihin aivan uudesta tilkusta. Antura tikattiin muutaman millimetrin vahvuisella nuoralla. Nuora
kierrettiin hienoimmista pellavista. Tikkaaminen alkoi keskustasta. Leveämpien palojen reunat tikattiin
ohuemmalla pellavanarulla ylöspäin käännettyinä. Tallukasta varten kudotun sukan sisään pantiin lesti ja
päälle ommeltiin kangaskappaleita. Sen jälkeen neulottiin antura sukkaan kiinni. Kulutuksen ja kastumisen
estämiseksi tervattiin tallukan pohjat. Tallukkaat kestivät käytössä pari kolme vuotta.

Puusepät
Puusepän ammatti periytyi joko isältä pojalle tai se opittiin itse; joku lähti Tampereellekin asti oppia
hakemaan. Puuseppä kutsuttiin taloon, varsinkin jos kyseessä oli huonekalujen valmistaminen morsiamelle.
Talossa puuseppämestaria kohdeltiin kuin herrasmiestä ikään, ja talo tarjosi ruoan hänelle. Puusepällä ei
ollut oppipoikia mukanaan yleensä, suurimmissa töissä oli joskus palkattuja apulaisia.
Huonekalutyyli noudatti seudulla eteläpohjalaista tyyliä ylissänkyineen. Etelä-Parkanossa sen sijaan tehtiin
samanlaisia huonekaluja kuin Ikaalisissa; raja kulkee suunnilleen Parkanon kirkonkylän kohdalla.
Rakennustyylissä on havaittavissa samat päälinjat. Seudulle ovat tunnusomaisia kahdenistuttavat
keinutuolit. Näiden tekijöistä voi mainita Arvo Hakalan. Puuseppä Matti Koivusaari ei käyttänyt mittaa edes
tehdessään raameja ikkunoihin, vaan otti mitan käsillään. Kihniöllä asuva Arvi Luoma on tehnyt mm. Kihniön
kirkon sisärakenteista ovet, ikkunat ja alttarin. Venemestareitakin tarvittiin tällaisella järviseudulla. Usein he
olivat itseoppineita. Itä-Aureessa valmisti Frans Petäjäniemi veneitä. Niitä tehtiin kuitenkin vähän Parkanon
ja Kihniön alueella, ja osa ostettiinkin muualta. Rekimestareilta tilattiin kirkkoreet. Rekiä käytiin vuosisadan
alkupuolella myymässä aina Tampereella asti. Rukkeja tehtiin myös myytäväksi. Lapinnevan kylässä isä,
Jaakko Salonen ja kaksi veljestä, Eemeli ja Jaakko Salonen, valmistivat sorvattuja ja kauniiksi maalattuja
rukkeja, joita vietiin naapurikyliin ja myytiin torilla. Sergei Honkala taas teki saaveja. Yhtenä talvena hän
saattoi tehdä 40 saavia, jotka myytiin etupäässä Etelä-Pohjanmaalle, Ylistaroon saakka.

Sepät
Sepän ammatti oli ennen vanhaan maatalousvaltaisessa yhteiskunnassa tärkeä ja arvostettu. Seppinä
toimivat usein pienten talojen ja torppien isännät. Sepät työskentelivät joko omissa pajoissaan tai kiersivät
talojen pajoissa. Hevosen kengittäminen kävi isännältä kuin isännältä omassa pajassa »kolleröiden», mutta
aurojen, viikatteiden ja kirveiden takomiseen tarvittiin jo sepän taito. Rautanaulatkin kuuluivat pitkään sepän
taoksiin. Seppinä toimivat Parkanossa Taavetti Vähätalo Lapinnevalla, myöhemmin Sydänmaalla, sekä
sepän pojat Jooseppi, Ville, Toivo ja Vilho Kuusiluoma. Kihniöllä työskenteli 1900-luvun alussa puuseppä
Iisakki Jaskari. Hän ei kierrellyt taloissa. Puusepäntyön ohessa hän kirjoitteli runoja, ja sanomalehdissäkin
nähtiin hänen näitä tuotteitaan. Osa oli hankkinut ammattitaitonsa Porin Konepajalla. 1930-luvulla ilmestyi
erityiskengitysseppiä, jotka olivat saaneet koulutuksen armeijassa. Sepälle jätettiin mielellään myös rekien ja
kärryjen raudoitustyöt. Sepän taiteellisuus paljastui arkun raudoituksia tehtäessä. Rauta-aurojen
teroittamiseen ja karaisemiseen oli pyydettävä sepältä apua. Saranoiden ja linkkulukkojen valmistaminen
kuului kyläsepille. He viipyivät talossa viikon tai kaksi keväällä ja syksyllä. Palkan he saivat rahana ja
luonnontuotteina. Seppä ruokittiin kunnioituksesta kamarin puolella, samoin kuin suutari ja räätäli. Sepät ovat
nykyään harvinaisia, koska enää ei edes korjata vanhoja auroja tai äkeitä, vaan ostetaan uudet.
Kengitysseppiä on vielä, mutta he tekevät tätä työtä vain sivuammattina.

Tavallisimmat tarve-esimet syntyivät taloissa oman
miesväen toimesta, mutta keinutuolin tekeminen
kuului jo ammattimiehelle, Puuseppämestari
Nikanderin tekemä, useita kertoja korjattu keinutuoli,
joka on lahjoitettu Parkanon museoon.

Suutarit
Suutarinkin täystyöllisyyden aikaa olivat kevät ja syksy. Varsinkin syksyisin sai tehdä yhden jos toisenkin
kenkä-, pieksu- tai lapikasparin talven varalle. Suutari käytiin tavallisesti hakemassa kyydillä taloon.
Työvälineensä hän kuljetti kirstussa, lestit keikkuivat naruun kiinnitettyinä olalla. Tärkeimpiä suutarin
työkaluja olivat hohtimet, vasarat ja naskalit. Jalkineet valmistettiin talon nahkoista, joskus kotona
parkituistakin. Vaikka raaka-aine ei ollut parasta mahdollista, niin kenkiä niistäkin tuli. Pikilanka tehtiin
varhaisempina aikoina kotona kehrätystä langasta pikeämällä se. Nykyajan pikilankaan verrattuna se oli
huomattavasti paksumpaa. Suutarilla kulki mahdollisesti oppipoika mukana, mutta hän selvisi kyllä yksinkin.
Torppari saattoi suorittaa taksvärkkinsä esimerkiksi tekemällä suutarintöitä syksyisin ja keväisin. Palkka
maksettiin rahana ja luonnontuotteina. Lisäksi suutarilla oli täysi ylläpito talossa oleskelunsa aikana. Suutari
viipyi tarvittaessa viikkojakin talossa. Kihniössä valmisti suutari Ojanen kenkiä myytäväksi asti ja
Lapinnevalla toimi niin arvostettu suutari, Vilhelm Västilä, että kirkonkylän herrasväkikin teetti hänellä
jalkineensa. Kierteleviä suutareita olivat Janne Mäkinen Parkanossa ja Jaakko Salonen Sydänmaalla.
Vaikka tehdasmainen teollisuus tuotti jalkineita jo 1800-luvun lopussa, riitti suutareilla työtä pitkään 1900luvulle. Kun varsinainen suutaroiminen loppui, muuttui suutarintyö kenkien korjaamiseksi. Suutari saattoi
saada myös tehtaasta työpaikan. Ammatti periytyi tavallisesti isältä pojalle.

Nahkurit
Parkanon kirkonkylään oli jo 1880-luvulta asti kuulunut varsinainen nahkurinverstas. Nahkurin oppilas Kaarlo
Jeremias Jeremiaanpoika Salonen ilmoitti Ikaalisten kihlakunnan kruununvoudille aikovansa ruveta
työapulaisen kanssa harjoittamaan nahkurin ammattia Kanan talon maalla, kesäkuun 14. päivänä 1880.
Salosella oli nahkurinverstaassa töissä vakinaisesti ainakin kaksi miestä, tilapäisesti useampiakin
»kierteleviä sällejä». Toisen nahkurinliikkeen perusti Turussa oppinsa saanut Ville Heinonen 1898, ja jo
seuraavana vuonna tuli uusi kaksikerroksinen verstasrakennus käyttöön. Aluksi Heinosellakin oli vain yksi
apulainen, mutta vuosina 1903—1904 saattoi parhaina aikoina vierasta työvoimaa olla neljä, viisi henkeä.
Hyvälle ammattimiehelle maksettiin palkkaa kahdeksan markkaa viikossa, ja luontaisetuihin kuuluivat asunto
ja ruoka. Ennen näitä verstaita oli seudulla toiminut kaksi nahkuria, Kainulainen ja Lindeman, jotka
harjoittivat ammattiaan yksin ilman aputyövoimaa. He olivat itseoppineita, toisin sanoen nälän opettamia.
Raaka-ainehankinnat nahkuri suoritti mieluiten paikkakunnalta. Suurempia määriä ostettaessa hän kääntyi
suurten tuontiliikkeitten puoleen, joskus jopa hankittiin vuotia suoraan hampurilaisista tuontiliikkeistä. Nämä

vuodat olivat usein peräisin eri puolilta maapalloa, oli intialaista, Kiinan vuotaa, Buenosairessia, brasilialaista
ja monta muuta. Lampaannahat tulivat yleensä Australiasta. Nahat saapuivat joko kuivattuina tai suolattuina.
Kotimaisen raakanahan hinta kilolta oli melkein sama kuin lihan hinta. Mikäli nahkuri aikoi säilyttää
ostamiaan tuoreita vuotia vuosikausia, hän suolasi ne karkealla suolalla lihapuolelta. Parhaina aikoina
ehdittiin omia nahkoja käsitellä n.1500 kpl vuosittain. Pääasiassahan nahkuri valmisti asiakkaiden tuomia
nahkoja, verstaassa nähtiin kaikkien kotieläinten nahkoja, jopa kissan ja koiran nahkoja. Näitä kulki nahkurin
käsien kautta 2 000—3 000 vuodessa. Valmistettaviksi jätettyjen nahkojen työpalkka oli hopeamarkan
aikana esimerkiksi vasikannahasta ilman väriä 80 pennistä markkaan, ison vuodan valmistus lapikasnahaksi
maksoi viidestä yhdeksään markkaan. Nahkurin verstas on yleensä aina veden äärellä, koska vesi on
välttämätön nahkojen käsittelyssä, myös Parkanon Pappilankosken vastakkaisilla rannoilla yhä sijaitsevat
nahkurinliikkeet. Rakennus on kaksikerroksinen. Alakerrassa, missä suoritetaan märkä työ, on
maapohjalattiaan upotettu useita parkkiammeita. Ammeita oli verstaassa laajimmillaan yli 20, tilavimmat
näistä olivat läpimitaltaan 180 cm ja niiden syvyys oli 140 cm. Ammeet ovat niin syvässä maassa, että niiden
vesipinta on lattiapinnan tasossa. Verstaan yläkerrassa tehtiin kuivatyö ja kuivatettiin nahat. Nahkurin
työkalut ovat suhteellisen yksinkertaisia, koska työtä harjoitetaan käsityöammattina. Eri työkaluja oli
yhteensä noin 30 kpl.
Karvariin tuodut nahat vietiin kirjoihin, ja asiakas sai vuodistaan vastineeksi lapun. Ensimmäinen vaihe
nahkojen käsittelyssä oli niiden lajittelu. Työn alle pantavaksi kerättiin koon mukaan sopiva määrä
valmistettavaksi jätettyjä nahkoja — erän kappaleluku vaihteli 100—150. Erää nimitettiin nahkapostiksi.
Lammasnahkoja, jotka jätettiin villaisiksi, ei yleensä laitettu muiden sekaan. Asiakkaiden nahat olivat
tavallisimmin kuivattuja, mutta oli myös tuoreita. Suolatut nahat puhdistettiin ennen likoon laittamista
lakaisemalla niistä irtonainen suola pois. Nahat pantiin liotusammeisiin, ja siellä ne saivat olla useita
vuorokausia, kunnes pehmenivät.
Seuraavana oli vuorossa »lion kaavaus ». Työ suoritettiin puolipyöreän puualustan päällä, jota kutsuttiin
pummiksi. Se oli n. 1,5 m pitkä ja puoli metriä leveä. Toisesta päästään se oli tuettu lattiaan, toinen pää oli
puujalkojen avulla nostettu miehen lantion tasolle. Teräkaluna oli kaareva kaavinveitsi, joka oli n. 80 cm:n
pituinen, kädensija kummassakin päässä. Veitsen yläpuoli oli terävä, alapuoli tylsä. Toinen varsinainen
työvaihe oli nahkojen »kalkkiin paneminen». Tällä toimenpiteellä irrotettiin karva nahasta, samalla nahka
kypsyi osittain. Kalkitusvaihe kesti yleensä 14 vuorokautta. Noin viikon kuluttua nahat nostettiin ammeista, ja
silloin lisättiin ammeisiin kalkkiliuosta. Tätä nimitettiin »kalkin lyönniksi». Nahkojen heittäminen tiinuihin vaati
taitoa, jotta liuos pääsi vaikuttamaan joka kohtaan yhtälailla. Kun karva irtosi helposti, voitiin nahka nostaa
pummin päälle, missä suoritettiin karvanpoisto eli »hooraus». Kalkkiset nahat puhdistettiin koskessa. Nyt oli
vuorossa lopullinen puhdistus pummin päällä. Nahkojen pinnalta poistettiin loputkin karvan jätteet, kyntyset
ja lihan puolelta kaikki liha. Pääköt puhdistettiin ja kaikki poski- ja turpalihat otettiin pois, samoin korvat. Tätä
toimitusta kutsuttiin »leikkaukseksi», se suoritettiin leikkausveitsellä. Työ vaati ehdotonta ammattitaitoa,
koska veitsi oli hyvin terävä. Ensikertalainen sai varmasti aikaan vahinkoa työntämällä veitsen nahan läpi.
Vuodat joutuivat taas ammeisiin, joissa oli pehmittävää liuosta. Tässä irtosivat loputkin kalkkilipeäjätteet.
Pyyrissä olevien nahkojen suhteen oli syytä olla varovainen, etteivät ne pehminneet liikaa.
Kun nahat pantiin parkkiammeisiin, alkoi kypsytysvaihe. Nahkojen tuli peittyä kokonaan parkkiveteen, jotta
ne parkkiutuivat kunnollisesti. Kahden, kolmen viikon väliajoin nahat nostettiin ylös tiinuista. Sen jälkeen
vanhat parkit otettiin parkkihaavilla pois liuoksesta paareihin ja vietiin ulos. Tiinuihin pudotettiin uudet parkit,
ja nahat laitettiin takaisin liuokseen. Kesti kuukausia, ennen kuin nahka oli niin parkkiintunut, että sen
kypsytyksen saattoi lopettaa.
Sitten seurasi nahkojen ylös otto. Ne puhdistettiin lihan puolelta kaikesta parkkiainejätteestä. »Tööttimistä»
ennen nahat vietiin prässilavaan, niissä niistä puserrettiin vesi pois mahdollisimman tarkkaan. Tämän jälkeen
kosteat nahat kuljetettiin yläverstaaseen. Heti ensiksi vuodat rasvattiin lihan ja pinnan puolelta — tätä
nimitettiin ylösrasvaukseksi. Sitten vuodat levitettiin verstaan orsille kuivumaan.

Kesäaikoina voitiin kuivata ulkovinteissä, tällöin lämmitysku-lut jäivät pois. Muulloin käytettiin kuivauksen
nopeuttajana lämpöä, joka johdettiin verstaassa kiertävään n. 20 cm:n läpimittaiseen peltitorveen.
Kun posti saatiin kuivaksi, olivat vuorossa itse nahan valmistusvaiheet. Nahat siirrettiin alakertaan, missä ne
kasteltiin haaleassa vedessä aivan märiksi ja vietiin takaisin yläverstaaseen. Siellä nahka oiottiin. Se
levitettiin sinkkilevyllä katetulle suurelle pöydälle. Työkaluna oli vaskari eli vaskirauta. Nahka asetettiin
pöydälle siten, että se puoliksi roikkui, puoliksi oli pöydällä niin, että selkäviiva kulki pitkin reunaa. Sen
jälkeen kun vuodat oli silitetty, »vaskattu», ne pantiin uudestaan orsille. Nahan kuivuttua sitä kostutettiin
vähän pinnan puolelta ja sitten suoritettiin »träkkäys», träkkiraudan avulla. Nyt nahka vaskattiin, ja tässä
viimeistelyvaiheessa saatettiin käyttää lasivaskariakin. Näin oli tavallinen lapikasnahka valmis.
Rasvanahkaa tehtäessä tarvittiin muitakin työkaluja. Jos nahan lihapuoli haluttiin siistimmäksi, sileäksi ja
kauniiksi, puhdistettiin se plankseerilla. Pinta-puoleen voitiin painaa kuvioita ns. narvirullilla. Nahkaa värjättiin
sortalla. Sitä saatiin pula-aikanakin vanhoista rautaesineistä (kuumentamalla rautaa ensin tulessa ja
panemalla sitä sitten tynnyriin, joka täytettiin väkevällä parkkivedellä). Priksiljaakin nahkuri pystyi
valmistamaan itse keittämällä bresiljapuun rouhetta. Näillä värjättäessä saatiin mustaa.
Villaiset lampaannahat saivat kypsyä alunaliuoksessa, sen jälkeen ne träkättiin. Kun nahat olivat kuivaneet,
ripoteltiin villapuolelle pölymäistä valkaisu-jauhetta, joka saatiin pois kepillä lyömällä.
Verstaan yhteydessä nahkuri piti myös nahkapuotia. Siellä otettiin työt vastaan ja käytiin kauppaa. Vielä
1910-luvulla valmistettiin nahoista miesten ja naisten juhlakenkiä, kun ei ollut tarjolla ns. tehtaalaisia.
Sivupuolena nahkurin työssä oli nahkojen laittaminen. Puotimyynti ei riittänyt, vaan valmiita nahkoja myytiin
kuljettaessa markkina- ja torikaupoilla. Osa nahoista meni Etelä-Pohjanmaan kauppiaille jälleenmyyntiin.
Myyntimatkat tehtiin aina omin voimin, tavallisesti oli nahkuri itse tekemässä kauppoja. Torimyynnillä oli
tärkeä merkitys. Kerran kuussa tehtiin kierros, joka käsitti neljät toripäivät. Se alkoi Karvialta, seuraavaksi
päiväksi ehdittiin Honkajoelle, sitten ajettiin Kankaanpäähän, ja neljäs toripaikka olikin jo Parkano.
Varsinainen sesonkiaika oli syksy, toinen oli kevät. Kaukaisin markkinapaikka minne mentiin oli Kristiina.
Parkanolaisten nahkurinliikkeiden toiminta käsitti kaikki lähipitäjät; Ikaalisen, Karvian, Jämijärven ja Kurun.
Sota-aikoina, niinkuin yleensä pula-aikoina, pyritään tekemään kaikki itse, myös kotiparkintaa. Nahan
valmistuksen monimutkaisuuden ja pitkäaikaisuuden vuoksi tämä ei aina onnistunut. Niinpä nahkurille
saatettiin tuoda korjattavaksi tällaisia pilalle menneitä nahkoja.
Kunnollista tiilisavea on vain
Parkanojänen ympäristössä — niinpä
Alaskylässä on toiminut tiilitehdaskin
— joskin muurarimestareita nimettiin
kotiseuturetkeläisille haastatteluissa
useitakin. — Mestari Herranen
työssään Itäpään talossa n. 1923.

Räätälit
Räätäli oli tarpeen valmistettaessa takkeja ja miesten parempia pukuja. Ammattimiestä ei ollut joka kylässä,
vaan tätä virkaa hoitivat naisräätälit nauttimatta kuitenkaan samanlaista arvonantoa. Nuorukainen sai
ensimmäisen räätälin neuloman puvun vasta rippikouluiässä. Neulomakone oli jo yleisesti käytössä
räätäleillä 1890-luvulla. Suurin osa maalla asuvien vaatteista oli kotitekoisia, ja lähes kaikki kotikutoisesta
kankaasta ommeltuja, vain silkki ostettiin vanhempina aikoina. Räätälin apuna kulki oppipoika. Kihniöllä
kierteli räätäli Ruokonen, jolla oli tyttäret mukana työssään. Räätäli sai yhtä arvokkaan kohtelun kuin muutkin
käsityöläismestarit. Tärkeä väline asuja viimeisteltäessä oli prässirauta. Muut räätälinvälineet — sakset,
mittapuut, langat ja neulat — kulkivat myös hänen matkassaan. Vielä ennen talvisotaa oli räätäleitä, mutta
tehdasvalmisteiset vaatteet pääsivät ylivoimaisesti suosioon jo 1940-luvulla.

Kankurit
Kankurit Kiersivät taloissa kutomassa kankaita ja peittoja, tai he valmistivat niitä kotonaan tilaustyönä.
Monen anti jäi vähäiseksi taiteellisessa mielessä, kun tyydyttiin vain kopioimaan vanhoja malleja. Tunnettu
helmi- ja tapettipeittojen kutoja oli Kihniössä Saviniemen Anna. Hän kutoi väsköötejä aina 1930-luvulle asti.
Emma Tammela tunnettiin helmipeittojen kutojana, ja niitä hän valmisti vielä 1900-luvun alussa.
Kansanomainen kudontatapa ja kudonta-nallit olivat vähällä hävitä 1900-luvun alkupuolella, kun tehtaat
tuottivat markkinoille suhteellisen halpoja kankaita ja muita kudonnaisia. Silkkihän oli aina ostettu, mutta nyt
ostettiin pumpulikankaitakin, joilla korvattiin pellavaiset vaatteet. Pumpulilangasta kudottiin tosin paljon
itsekin. Kotiteollisuusyhdistysten kiertävä kotiteollisuuskoulu, pienviljelijäyhdistysten ja maamiesseurojen
järjestämät kurssit pyrkivät elvyttämään vanhaa perittyä taitoa. Koulu kesti kahdesta yhdeksään kuukauteen.
Kurssit olivat lyhyempiä. Koulussa kudottiin lähinnä pellavaisia liinoja ja kankaita sekä pumpulikankaita,
jonkin verran myös sängynpeitteitä ja seinävaatteita, ehkä pukujakin. Lisäksi ohjelmaan kuului käytännön
opetuksen lisäksi luentoja käsitöistä ja kodinhoitoa koskevista asioista. Kurssit olivat ohjelmaltaan
suppeampia, yhden asian käsittäviä, aiheena saattoi olla mm. värjäys, kankaiden ompelu tai
kankaankudonta.

Maalarit
Huonekalujen maalaamista ei uskottu puusepälle, vaan siihen vaadittiin maalarin taito. Talon maalaaminen
kävi omin voiminkin, mutta usein olivat mukana kylän maalarit. Kihniöstä muistetaan maalari »Eppu» siitä,
että hän »pystyi maalaamaan Nerkoon rannat sangollisella maalia».

Parkanon keskustaa, parin vuosikymmenen muutoksin

Parista vuosikymmenessä tapahtunut kehitys Parkanon kirkonkylän »katukuvassa» on ollut todella suuri. Yläkuvassa Parkanon
kirkonkylää1940/50-lukujen vaihteessa, alakuvassa tulevan kauppalan liiketaloja ja liikennettä.

Pohjois-Satakunnan Osuusliike I1. — Osuusliike Satapohja
Vaikka Parkanossa toimi entuudestaan SOK:lainen osuusliike, niin pitäjään haluttiin perustaa myös OTK
:lainen osuuskauppa, koska katsottiin, että tällaisella osuuskaupalla on täydet mahdollisuudet menestyä.
Aluksi suunnitellulle osuusliikkeelle tuotti suuria vaikeuksia sopivan liikehuoneiston hankkiminen. Tilanne
ratkesi, kun kauppias Emil Lehdon perikunta lokakuussa 1935 ilmoitti myyvänsä huutokaupalla liiketalonsa
varastoineen. Tällöin Kulutusosuuskuntien Keskusliiton neuvontaosaston hoitaja J. Laakson aloitteesta ja
johdolla pidettiin paikkakunnalla luotettujen kesken neuvottelu, jossa päätettiin huutaa liikehuoneisto
paikkakunnalle perustettavaa itsenäistä osuuskauppaa varten.

kauppaliikkeitten palvelutason nostaminen on vienyt useissa tapauksissa siihen, että haaraliikkeitä on lakkautettu ja palvelu pyritään
suorittamaan keskusliikkeistä myymäläautoilla. — Pohjois-Satakunnan, myöh., Satapohjan myymäläauto, Parkanon ensimmäinen.

Näin myös tapahtui, sillä keskusjärjestö lähetti edustajansa Fabian Ahvenaisen huutokauppatilaisuuteen.
Huutokaupassa Ahvenainen teki vain toiseksi korkeimman tarjouksen, mutta kävi niin, että korkeimman
huudon tehnyt ostaja luopui ja siten liiketalo varastoineen tuli Ahvenaisen nimiin ja näin oli uusi osuusliike
saanut kauppahuoneet.
Osuuskaupan varsinainen perustettava kokous pidettiin 8. joulukuuta 1935 Parkanon Asemankylällä Toivo
Koskisen talossa. Tähän kokoukseen oli saapunut 30 parkanolaista perustajajäsentä sekä keskusjärjestön
lähettämiä edustaja. Uuden osuuskaupan nimeksi tuli Pohjois-Satakunnan Osuusliike i.1. Kokouksessa
päätettiin, että osuuskaupan hallinnosta vastaisivat hallintoneuvosto ja johtokunta.
Ensimmäiseen hallintoneuvostoon valittiin puheenjohtajaksi asiantuntija Teemu Toivonen ja jäseniksi
työmies Mauno Ekman ja Valte Heinonen, puuseppä Jalo Vilmari, tilallinen Aleksi Heinonen, pienviljelijä
Albert Lähdeniemi, työmies Paavo Raitio, nahkuri Heikki Wallin, puuseppä Onni jokinen sekä tilallinen
Taavetti Siljamäki. Ensimmäiseen johtokuntaan kuuluivat väliaikaisesti toimitusjohtajan tehtäviä hoitanut
Arvo Järvinen sekä asioitsija toivo Koskinen ja kelloseppä Frans Heinämäki. Kukin perustaja- jäsen, maksoi
osuusmaksua 300 mk, paitsi Teemu Toivonen 600 mk. Hallintoelimen toiminta oli ripeää ja niin voitiin vielä
saman joulukuun 17. päivänä avata myymälä. Varsinaisesti liiketoiminta alkoi vuoden 1936 alusta.
Paitsi myymälää alettiin myös sivumyymälöitä avata sitä mukaa kun saatiin sopivia huoneistoja.
Ensimmäinen sivumyymälä avattiin Lamminkosken työväentalossa 25. tammikuuta 1936. Toinen
sivumyymälä avattiin Aurejärvellä ja kolmas Nerkoon kylässä, Kihniön asemaseudulla Sandra Seppälältä
vuokratussa talossa. Kaiken kaikkiaan perustettiin ensimmäisen toimintavuoden aikana seitsemän
sivumyymälää ja lisäksi viisi jakamoa, joten osuuskaupalla oli kaikkiaan 13 toimipaikkaa vuoden 1936
lopussa. Jäsenmäärä oli 414.
Osuusliikkeen toiminta kasvoi edelleen. Uusia sivumyymälöitä perustettiin ja osuuskaupan toimialue laajeni
yli pitäjän rajojen, kun sivumyymälöitä perustettiin myös Kihniöön, Karviaan, Jalasjärvelle ja Kuruun.
Kaupankäynnin keskittyminen vähitellen Parkanon kirkonkylän alueelle vähensi sivumyymälöiden osuutta
kauppavaihdosta. Myös väestön muutto liikekeskuksiin vähensi sivumyymälöiden tarpeellisuutta samalla kun
pikkukylien ostovoima väheni. Niinpä osuusliikkeen toiminta-aikana on jouduttu sulkemaan Suomi-järven,
Puskan, Linnankylän, Aureen, Luoteen, Vahojärven, Viinikan, Kovelahden, Lapinnevan ja Kanttin myymälät
sekä keskusvarasto siirryttäessä Tampereen Jakelukeskuspiiriin. Samoin lakkautettiin vuonna 1968
osuusliikkeen yhteydessä alkuajoista lähtien toiminut leipomo. Pohjois-Satakunnan Osuusliikkeen nimi
vaihdettiin Osuusliike Salapohjaksi 1959. Vuoden 1971 alussa oli osuusliikkeellä seuraavasti toimipaikkoja
Parkanossa: tavaratalo, jossa ravintola Satavirta ja Tuikku, huoltoasema, pikamyymälä, rauta-, pukine- ja
tekstiili-myymälät ja kirjakauppa. Lisäksi Kihniön alueella on kaksi myymälää, Karviassa kolme, Jalasjärvellä
kaksi ja Kurussa yksi myymälä sekä näiden lisäksi kaksi myymäläautoa.
Luonnollisesti toimitusjohtajien henkilökohtaisella kyvyllä ja tarmokkuudella on ollut suuri vaikutus Osuusliike
Salapohjan kehitykselle. Aluksi toimi väliaikaisesti toimitusjohtajana Arvo Järvinen lyhyen ajan. Ensimmäinen
varsinainen toimitusjohtaja oli nuori ja tarmokas Yrjö Tossava, jonka aikana liike huomattavasti laajeni.
Tossava oli aina vuoteen 1939 saakka tässä virassa, kunnes hän sitten siirtyi Osuusliike Sallan johtajaksi.
Myös Tossavan seuraaja Viljo Virtanen oli nuori mies, joka jatkoi edeltäjänsä toimintaa tarmokkaasti.
Virtasen aikana osuusliikkeen kannattajapiiri laajeni eri yhteiskuntapiirejä käsittäväksi. Vuonna 1942 Virtanen
siirtyi Vihdin Osuusliikkeen johtajaksi. Virtasta seurasivat osuusliikkeen toimitusjohtajina Reino Honkanen
1942—1943, Isak Kärki 1943—1950, Osmo Näveri 1950—1957, Eero Kahila 1957—1964, Aarno Tikkanen
1964-—1967 sekä vuodesta 1967 lähtien Mikko Nevalainen.
Osuusliikkeen toiminta on laajentunut jatkuvasti tänä kymmenvuotiskautena. Luonnollisesti sotavuodet
vaikuttivat kehitykseen heikentävästi. Nykyisin, vuoden 1970 päättyessä, oli Osuusliike Salapohjalla jäseniä
2 170 ja työntekijöitä 115 henkilöä.

Kihniössä säästöpankki on toiminut Parkanon Säästöpankin sivukonttorina v:sta 1937 lähtien. Nykyiseen toimitaloonsa se muutti v.
1949. Valok. O. Kaitalehto 1970.

Vinnilässä oleva Pääojan lohkokivisilta, jonka on 1920 -luvun alussa urakoinut Vilhelm Peuramäki. Valok. O. Kaitalehto.1970.

KESTIKIEVARIT
Yleisiä säädöksiä
Hevoskyyti oli se kuljetusmuoto, johon oli pitemmillä matkoilla turvauduttava ennen liikenteen
motorisoitumista. Maaherran velvollisuuksiin kuului jo 1600-luvulla yhteistoimin muutamien muiden
virkamiesten kanssa määrätä ne tiet, joiden varsille oli asetettava kestikievareita. Pyrkimyksenä oli saada
tärkeimmille reiteille kievareita noin kahden peninkulman välein. Kyytilaitos tarvitsi kehittyessään jatkuvasti
lainsäädännön uudistuksia. Näin oli varsinkin 1800-luvulla, koska kyydittävien määrässä tapahtui
huomattavia muutoksia. Vuonna 1872 annettiin määräykset kestikievari-, reservi- ja hollikyydin jakamisesta.
Jos kestikievari ei kyennyt toimittamaan kaikkia kyytejä, annettiin lähellä oleville taloille suoritettavaksi ns.
reservikyytejä. Tämän lisäksi jokaisen talon piti lähettämällä miehiä ja hevosia manttaalinsa mukaan
määräajaksi kestikievariin osallistua ns. hollikyytiin.

Kuivasen kestikievarilla Kuivasjärvellä on ollut pitkät perinteet: talo mainitaan kestikievarina ensimmäisen kerran jo v. 1695. Kuivanen
säilyi kestikievarina 1920-luvulle saakka Jonka jälkeen kievari toimi viimeiset vuotensa Kuivasen torpassa Lintulassa. — Kievarin
rakennuksia: oikealla oleva »vanha tupa» toimi kievarina, vasemmalla oleva rakennus oli talon tupa. Valok. K. Kuivanen n. 1918.

Monia epäkohtia aiheuttanut hollikyytirasitus lakkautettiin vuonna 1883 asetuksella. Vähemmän liikennöityjen
teiden varsille voitiin tämän jälkeen perustaa ns. reservipaikkoja, ja kunta sai itse ratkaista, halusiko se siirtyä
urakkamaksuihin. Asetuksesta oli seurauksena myös se, että varsinainen kyytirasitus siirtyi maanomistajilta
osittain matkustajien kannettavaksi. Kyytimaksuksi maaseudulla päätettiin 16 penniä virstalta. Vuonna 1888
poistettiin kaikki ne erot, joita oli varsinaisten kievarien ja reservipaikkojen välillä. Näistä asetuksista oli
seurauksena, että miltei kaikilla reiteillä kestikievarihevosen käyttö koko maassa väheni huomattavasti.
Matkustajille tuli halvemmaksi käyttää joko omia tai vuokrattuja hevosia. Vuonna 1920 astui voimaan jälleen
uusi kyytilaki. Siinä kestikievarimenot määrättiin suoritettaviksi valtion varoista, mikäli liikenteestä saadut tulot
eivät tehneet kyytilaitosta kannattavaksi. Tämän jälkeen kestikievarien matkustajamäärät jälleen lisääntyivät
joksikin aikaa, kunnes muut liikennöimismuodot tekivät koko kievarilaitoksen tarpeettomaksi.

Parkanon kestikievareista
Vuonna 1865 kievareita oli päätetty asettaa tielle, joka Kankaanpäästä Parkanon kautta johti Kuruun.
Parkanon alueella kievarit piti sijoittaa Raivalaan ja kirkonkylään. Parkanolaiset saivat kuitenkin aiheen
valitukseen, kun kruununvouti ei asettanutkaan kievaria Aurejärven kylään Kurun puolelle. Vaan sijoitti sen
Parkanon Vahojärvelle Jaakolan taloon, vaikka sinne ei kirkolta Kanan kestikievaritalosta ollut matkaa kuin
seitsemän virstaa, kun taas Jaakolasta oli seuraavaan kievaripaikkaan 24 virstaa. Tämän vuoksi
kuntakokous päätti esittää anomuksen, että »tämä tarpeetoin ja väärin ilmestynyt kestikievari»
lakkautettaisiin. Kyydinpidosta ja kestikievareista v. 1883 annetun asetuksen johdosta pidetyssä
kokouksessa Parkanoon asetettiin kestikievarit Kuivasjärvelle, kirkonkylään ja Raivalaan.
Kievarin saanti tapahtui siten, että kruununvouti nimismiesten ja kuntain edustajain kanssa teki esityksen
kyyditysten järjestämisestä kyytilohkon alueella. Parkano muodosti oman kyytilohkonsa jo 1880-luvulla.
Kruununvoudin ehdotuksesta kuntakokous antoi oman lausuntonsa. Kuvernöörin hyväksymisen jälkeen
asiasta kuulutettiin kirkoissa ja urakkahuutokauppa toimitettiin noin puoli vuotta ennen kyytikauden
alkamista. Kuntakokous antoi huutokaupasta lausuntonsa, minkä jälkeen kuvernööri lopulta päätti, kenelle
kestikievarioikeudet myönnettiin. Vuonna 1887 Turun ja Porin läänin kuvernööri totesi, ettei yhdestäkään
kievarista kihlakunnassa ollut vuoden aikana toimitettu niin monta kyytiä, että tulisi keskimäärin yksi kyyti
vuorokautta kohden. Tämän vuoksi hän katsoi tarpeettomaksi kestikievarien hevosluvun ja kyytiluvun
määräämisen. Ilmeisesti kyytien määrässä oli tapahtunut lisäystä seuraavina vuosina, koska hän kolme
vuotta myöhemmin määräsi luvut.
Kievarit jaettiin 1920-luvun alusta kestikievaritaloihin, kyytiasemiin ja kyyti-pysäkkeihin. Kestikievarista piti
voida tarjota matkustajalle huone yöpymistä varten, ruokaa sekä varsinainen ja ylimääräinen kyyti.
Kyytiasemilta sai vain varsinaisen ja ylimääräisen kyydin. Kyytipysäkin palvelutaso oli pienin, sillä sieltä oli
tarjottava ainoastaan ylimääräinen kyyti. Varsinainen kyyti piti saada viipymättä, mutta ylimääräinen kyyti
viimeistään kahden tunnin kuluttua pyynnön esittämisestä. Näin siis Parkanossa oli kolmentasoisia
kestikievareita. Parkanosta kyydittiin v. 1920 seuraavasti: alla taulukko.
1. Parkanon kestikievaritalosta
- Aurejärvelle (Kuru)
- Riitialaan (Ikaalinen)
- Nerkoolle (Kihniö)
- Virtain puolelle
- Vuorijärvelle
- Kuivasjärvelle
- Raivaluomalle

Etäisyydet
16 km.
19,5 km.
27,5 km.
40 km.
14 km.
17 km.
17 km.

2. Vuorijärven kyytiasemalta
- Parkanon kirkonkylään
- Karvian kirkonkylään
3. Raivaluoman kyytiasemalta
- Parkanon kirkonkylään
- Tykköölle (jämijärvi)
4. Kuivasjärven kyytipysäkiltä
- Parkanon kirkonkylään
- Koskuelle (jalasjärvi)

Etäisyydet
14 km.
23 km.
Etäisyydet
17 km.
12,5 km.
Etäisyydet
17 km.
27,6 km.

Parkanossa näyttää joskus 1900-luvun alussa olleen puutetta halukkaista kievarinottajista. Oli nimittäin
vaarana, jollei löytynyt kuin yksi halukas kievarinpitäjä, että kilpailun puutteessa vaadittava urakkasumma
nousi kohtuuttoman suureksi. Parkanossa jouduttiin ainakin kerran pyytämään tämän vuoksi kuvernööriltä
uutta huutokauppaa. Kestikievariksi ei kelvannut mikä talo tahansa, sillä kievarit olivat kuvernöörin valvonnan
alaisina ja nimismies suoritti paikalliset tarkastukset. Usein kestikievaritalot olivatkin pitäjän suurimpia tai
muuten hyvin toimeentulevia. Tämän katsottiin olevan takeena siitä, että talo pystyi suoriutumaan
kestikievarinpidosta. 1900-luvun alussa voitiin löytää jo muitakin perusteita, sillä v. 1905 kuntakokous »asiaa
mietittyään piti Parkanon kylään sijoitettavaksi kestikievariksi soveliaana Urhon talon, ollen se varsin
maantien vieressä ja kun sillä on telefoonikin»
Urhon talo olikin Parkanossa pitkäaikainen kievaripaikka, jossa tätä tointa hoidettiin yli kaksikymmentä
vuotta. Kievarinpidon Urhossa aloitti Iisak Urho, joka oli myös pitäjän ensimmäinen poliisikonstaapeli. Hänen
jälkeensä kievaria hoitivat ensiksi Frans Urho ja tämän jälkeen Olga Urho. Vielä vanhempi kievaripaikka oli
Kanan talo. Kirkonkylän kievaria piti yhden huudonvälin myös Vilhelm Viinikka. Kuivasjärvellä
kievaripaikkana oli kauan Kuivasen puolen manttaalin talo. Täältä kyytipysäkiksi muutettu kievari siirtyi
Kuivasen entiseen torppaan Lintulaan. Kuivasjärven kievaria hoitivat mm. Mikko Kuivanen, Juho

Pihlajaniemi, Jaafet Lintula ja Kalle Niemi. Muita parkanolaisia kievarinpitäjiä olivat esim. Kustaa Harjunpää,
Otto Pääsky, Antti Impponen, A. Kovesjärvi, Nestor Siltala ja A. Yli-Järvi.

Kihniön kyytiolot
Kihniöltä välitettiin liikennettä mm. Etelä-Pohjanmaalle. Siellä oli v. 1920 seuraavat kievaripaikat: Alla
taulukko
1. Nerkoon puolella kyytiasema, josta kyydittiin
- Parkanon kirkonkylään
27,5 km.
- Kihniöön, Virtain puolelle
13 km.

2. Virtain puolella kyytipysäkki, josta kyydittiin
- Kihniöön, nerkoon puolelle 13 km.
- Peräseinäjoelle
25 km.
- Virroille, Harriin
13 km.

Kestikievarinpitäjiä olivat mm. Ville Myllymäki, Juho Ylikorpela, Matti Lahtinen, Richard Sointula, Juho Jytilä
ja Emma Hellgren. 1920-luvulla matkustajista monet olivat kauppamatkustajia, joita tuli usein myös EteläPohjanmaalta. Virroille kulki väkeä varsinkin laivarantaan. Usein vietiin kyydittäviä myös Sydänmaan
asemalle.
Autoliikenne oli jo 1930-luvun lopulla niin vilkasta, että valtioneuvosto katsoi kievarilaitoksen ylläpitämisen
useimmilla paikkakunnilla kokonaan tarpeettomaksi. Parkanossa kievarilaitos katsottiin tarpeettomaksi v.
1939. Kestikievarinpito Kihniölläkin loppui 1930-luvun lopulla. Paljon kievarikyytejä vähensi linja-autoliikenne,
joka vaikutti myös välillisesti kestikievarilaitoksen lakkauttamiseen tuomalla kievarien kilpailijoiksi uusia
ruokaloita ja majataloja, jotka taas puolestaan teki kannattavaksi se, että ihmiset alkoivat liikkua yhä
enemmän.

Entisaikojen kievarielämää
Kievaritaloista muodostui ikään kuin itsestään eräänlaisia pitäjän keskuspaikkoja. Sinne saapuivat
vieraspaikkakuntalaiset uusine tietoineen ja joskus ehkä outoine tapoineen. Kievareista nämä tiedot sitten
vähitellen levisivät ympäristöönkin. Ennen kievareiden maine oli kärsinyt anniskelun ja hollituvan huonojen
tapojen vuoksi. Kun kievareiden anniskeluoikeudet lakkautettiin 1800-luvun jälkipuoliskolla, ne alkoivat
nauttia yleistä arvonantoa. Kievariin tulijoista osa oli vakituisia vieraita, osa satunnaisia kulkijoita. Sinne
saattoi joskus tulla perin harvinaisiakin vieraita. Niinpä Parkanon kirkonkylän kievariin saapui v. 1931
kiinalaispariskunta, jolla oli yöpymistä varten oma asuntovaunukin. Vaunuja veti kaksi valkoista hevosta, joita
varten oli oma hoitaja mukana. Tämä pariskunta viipyi kievarissa kokonaisen viikon.
Paitsi yösijaa tarjosi kievari matkustajille myös ruokaa ja juomaa. Ruokapöytä täytyikin olla melkein aina
valmiina, sillä nälkäisiä vieraita saattoi tulla myös yöllä. Kiertävät kauppamatkustajat olivat kievareissa hyvin
tavallisia kulkijoita. Oli »singerin miehiä» ja monien muiden liikkeiden edustajia. Kievarin kyytimäärää
saattoivat lisätä myös taikauskoiset ihmiset. Kurun suunnassa oli jonkinlainen noita, ja tämän luokse silloinen
kievarinisäntä Yrjö Ojajärvikin sai kyyditä jos jonkinlaista väkeä. Kerrankin hän vei sinne jalattoman miehen,
joka epäili, että häneltä ryöstetään morsian. Aivojensa kirkastukseksi noita vaati vähintään kaksi pulloa
viinaa. Sinne saattoi olla kyyti joskus viisikin kertaa viikossa. Myös »Parkanon parooni» oli kievareissa tuttu
kävijä. Kirkonkylän kievarissa maksettiin Ahlströmin ja Rosenlewin metsätilit, joten tilipäivinä kievarissa
todella oli vilinää.
Usein ns. pikkurengit olivat kyytipoikina. Tämä oli käytäntö esim. Kuivasessa. Kievareissa ruoka ja kahvi
olivat toisen kievarin kyytimiehelle ilmaisia ja »peli oli muutenkin reilua.» Kesällä ajopeleinä olivat
linjaalirattaat, jotka sitten talven tullen vaihtuivat kuomurekeen. Etteivät matkustajat vilustuisi, oli Urhon
kievarin reessä alla hirvennahat ja päälle sai vetäistä suuret vällyt. Matkustajilla oli usein kyllä omaakin
»lämmikettä» mukana. Pirtuaikana joku vaati ottamaan »lantrinkia» mukaan, että matkalla saisi tehdä
»tropeja». Hevonen reagoi tähän tulemalla kovalle menotuulelle.

Kruununvouti oli sellainen mahtimies, jolla oli mukana omat ajopelit, joten hän tarvitsi kievarista käyttöönsä
vain hevosen. Parkanon kievareissa ei pidetty matkustajista päiväkirjaa, joten täsmällisiä tietoja matkustajien
lukumääristä ei voi saada. Samoin muitakin kievareita koskevia asiakirjoja on säilynyt niukanlaisesti. Lopulta
kauppamatkustajatkin alkoivat yhä enemmän kulkea pitkänmatkan kyydillä: heillä oli oma hevosmies
kuskaamassa itseään koko matkan ajan. Lähestyttäessä 1930-luvun loppua muuttui Parkanon kievarien
luonne yhä selvemmin kyydinantajasta majataloksi. Tämä johtui paljolti autoliikenteen vilkastumisesta.

Parkanon kirkonkylän kestikievareina toimivat 1800-luvulla Kanan ja lyhyemmän aikaa Viinikan talot. 1900-luvun alussa kievari toimi
Urhon talossa. — Urhon rakennusryhmää. Kievari toimi oikealla näkyvässä vanhassa asuinrakennuksessa, joka on myöhemmin
tuhoutunut tulipalossa.

AUTOLIIKENNE
Ensimmäiset autot
Monta uraa olivat raudoitetut kärrynpyörät kovertaneet Parkanon teihin, ennen kuin autojen kumirenkaat
alkoivat maanteillä nostatella pölypilviä ilmaan. 1910-luvulla alkoi Parkanossa näkyä näitä »konehevosia»,
joista oli edeltäpäin kuultu mitä ihmeellisimpiä juttuja. Ensimmäisiä autolla liikkujia Parkanossa lienee ollut
Ikaalisissa asustanut maanmittausinsinööri Kristian Nordenswan.* Outo kulkuväline järkytti muutamien
vanhempien ihmisten mielenrauhaakin. Näin kävi mm. Kuivaskylässä, jossa eräs vanhempi nainen nähtyään
auton liikkeellä meni miehelleen kertomaan, että maailmanloppu on nyt tulossa, koska piru on jo liikkeellä.
Autojen »säkätykseen» totuttiin kuitenkin pian, kun niiden lukumäärä lisääntyi. Ensimmäiset henkilöautot
Parkanossa olivat Vihtori Viinikalla ja kauppias Korpelalla. 1920-luvun puolivälin jälkeen autojen lukumäärä
lisääntyi nopeasti, mm. Väinö Jokinen, Vihtori Pentti, Mikko Päljänoja ja Reino Peltonen hankkivat auton.
Armas Myllysaari osti v. 1927 kuorma-auton. Tämä oli »Letukka», johon tehtiin omatekoinen hytti. Myllysaari
ajeli pääasiallisesti osuuskaupan tavaraa, mutta myös soranajoa riitti. Seuraavan kuorma-auton Parkanoon
hankki Sydänmaalla asuva Vihtori Salminen. Pian kuorma-autojenkin lukumäärä lisääntyi, sillä v. 1928 auto
tuli mm. Heinosen veljeksille ja kauppias Korpelalle. Heinosen auto oli oikein kuusisylinterinen Chevrolet,
jollaisia ei muilla pitäjäläisillä vielä ollutkaan. Seuraavana vuonna Myllysaarikin hankki »Letukka kuutosen»,
jonka kantavuus oli l 400 kg; tosin niin suurta kuormaa siihen ei voinut lastata, mikäli halusi päästä mäet ylös
lykkäämättä. Myös Heinonen ajoi aluksi kauppiaille tavaraa, mutta vuodesta 1930 aina sotiin asti oli paljon
puutavaran ajoa.

Ensimmäisen maailmansodan aikana voitiin Parkanossa kummastella ensi kerran autoa. 1920-luvulla autot rahdin-ja myös
henkilökuljetuksissa yleistyivät pitemmittä matkoilla ja sekä Parkanoon että Kihniöön ilmestyi ammattimaisia kuorma-autoilijoita. — Vilho
Heinonen vuoden 1928 mallia olevine »Letukoinee». Talon väkeä kyydissä. V. Heinonen.

Linja-autoliikenne
Linja-autoliikenteen voimakas laajentuminen alkoi Suomessa 1920-luvun alkupuoliskolla. Parkano pysyi
hyvin tässä kehityksessä mukana, sillä jo v. 1923 kauppias K. Nieminen esitti tielautakunnalle anomuksen
saada harjoittaa yleisillä teillä linjaliikennettä. Pääasiallisesti Nieminen kuljetti tavaraa Tampereelta
Parkanoon. Samoin hän välitti huomattavan runsasta liikennettä Kuruun »Rapakon» laituriin, josta laivat
jatkoivat edelleen Tampereelle. Koska hän kuljetti ohessa myös matkustajia, voidaan häntä pitää
Parkanossa eräänlaisena linja-auto liikenteen uranuurtajana. Autoilun alkuaikoina liikennettä rajoittavia
määräyksiä oli vähän, ja tästä johtui, että kuorma-autoissa kuljetettiin hyvin yleisesti matkustajia.
Vuonna 1924 insinööri V. Stenroos Ikaalisista pyysi tielautakunnaita »saada omistamallaan Ranskalaisella
45—50 hevosvoimaisella jättiläisilmarenkain varustetulla 2 tonnin Delahage nimisellä matkustaja autollaan»
välittää matkustaja liikennettä linjalla Parkano—Ikaalinen—Tampere.
Tielautakunnalla ei ollu mitään muistuttamista tähän anomukseen, ja niin tämä silloisissa oloissa »hirmuinen
rumilus» aloitti Parkanossa varsinaisen linja-autoliikenteen. Auto oli aluksi avonainen, mutta vähän
myöhemmin siihen laitettiin sivuille alaslaskettavat kankaat.
Seuraavanakin vuonna liikenne vilkastui Tampereen ja Parkanon välillä, sillä v. 1925 Toivo Rönni ja Arvo
Möhkö yhteisellä International-merkkisellä autollaan alkoivat liikennöidä tällä reitillä. Auto oli niin
heikkovoimainen, että suurimmissa mäissä matkustajat usein joutuivat työntämään avuksi. Samalle välille
alkoi pian ilmestyä lisääkin yrittäjiä. Eräs näistä oli Adrian Moisio, jonka yritys sitten osoittautuikin erittäin
elinvoimaiseksi. Kurun suuntaan liikennöi Eenokki Vahosalmi (entinen Yliruusi), joka ajoi Kihniölle asti
Parkanon kautta.
Moisio aloitti v. 1928 linjan Parkano-—Ikaalinen—Hämeenkyrö—Tampere. Reittiä ajettiin aluksi
henkilöautolla. Kilpailu matkustajista oli tuohon aikaan erittäin kovaa, kun liikennöitsijät kaikin keinoin
kilpailivat keskenään. Liikennelupia ei tällöin vielä rajoitettu, vaan käytännöllisesti katsoen jokaiselle anojalle
myönnettiin lupa. Tampereen linjalla oli kilpailijoina myös henkilöautoja, jotka ilman varsinaista
linjaliikennelupaa ajoivat linja-autojen aikataulun mukaan.

Kerrankin kilpailu eräästä matkustajasta Tampereella meni niin tiukalle, että Moisio lupasi tarjota ilmaisen
kyydin lisäksi vielä kahvit. Näin rajusta kilpailusta kärsivät kaikki yrittäjät, ja pulaajan jälkeen vain kaikkein
vahvimmat kykenivät jatkamaan. Moisio jatkoi vuorojaan pian kauemmaksi pohjoiseen: v. 1931 Jalasjärvelle
ja Kurikkaan, josta edelleen Vaasaan, samoin Parkanosta Karvialle ja Kauhajoelle.
Vuonna 1931 Vilho Heinonen hankki ns. sekajunan, jossa oli aluksi tavaran lisäksi tilaa kuudelle
matkustajalle. Aamulla klo 5.15 lähdettiin Parkanosta kohti Poria, josta taas klo 13.30 suunnattiin auton
nokka Parkanoon. Tavaran ajoa oli paljon tälläkin reitillä siihen asti, kunnes Porin—Haapamäen rata avattiin
liikenteelle. Tämän jälkeen raskaamman tavaran kuljetus siirtyi rautateille.
Vuonna 1938 muutamat liikennöitsijät ryhtyivät yhteistoimintaan perustamalla yrityksen, jonka nimeksi tuli
Länsi-Linjat Oy. Siinä oli mukana Moisio, hänen kovin kilpailijansa Myllymäki sekä muutamia muita.
Liittymishetkellä Moisiolla oli jo 12 linja-autoa.
Sota-aika oli vaikeaa myös liikennöitsijöille. Esim. Länsi-Linjat Oy:ltä lähti yhdestä rivistä sotaan 31 autoa.
Vain yksi vanha auto jätettiin liikennöimään Parkanon ja Tampereen välille. Autoista maksettiin kahdeksan
markkaa päivärahaa, mikä ei tietenkään korvannut niitä menetyksiä, joita sodan vuoksi koettiin. Muutamista
autoista tuli takaisin melkein tyhjä runko. Näihin sitten tehtiin sodan jälkeen uudet korit ja niin liikenne taas
vähitellen pääsi alkamaan.
Adrian Moisio on linja-autoliikenteen edelläkävijöitä myös siinä suhteessa, että hän otti ensimmäisenä
käyttöön matkaliput. Kun hän esitteli tätä ajatustaan liikennöitsijöiden liittokokouksessa, olivat muut sitä
mieltä, että matkalippujen käyttö linja-autoliikenteessä olisi tarpeetonta. Mutta Moision esimerkkiä seuraten
hekin jo parin vuoden kuluttua alkoivat käyttää matkalippuja.

Varsinainen linja-autoliikenne alkoi paikkakunnalla 1920-luvulla, jolloin parikin yrittäjää ilmestyi linjalle Parkano—Tampere. Saman
vuosikymmenen lopulla kilpailu linjoista oli jo ankaraa. — Adrian Moision linja-auto on saapunut, matkustajat nousevat autoon.

Kalusto joutui kovalle koetukselle, sillä tiet olivat yleensä huonossa kunnossa. Silloin kuljettajan täytyikin olla
»spesialistiajuri» ja pystyä vaihteita käyttäen pysäyttämään autonsa, koska jarrut olivat harvoin kunnossa.
Talvella liikennöiminen oli erittäin vaikeaa, koska teitä ei aurattu. Muutamia reittejä yritettiin kyllä
hevosvetoisilla puuauroilla pitää auki, mutta tietä ei niillä aina pystytty pitämään autoille liikennöitävässä
kunnossa. Autoilijoiden oli silloin itse aurattava ja hiekoitettava teitä. Kyrösselkää pitkin Moisiokin yritti
keinotella eteenpäin. Lumiesteiden kanssa sai samoin Heinonen taistella. Hän hankki kauppias Korpelan
kansa auran, mutta joskus lunta oli niin paljon, että yksi auto auran edessä ei riittänyt, vaan toisella autolla oli
työnnettävä avuksi.
Linja-autoissa kuljetettiin alkuaikoina erittäin paljon myös tavaraa. Parkanosta vietiin paljon lihaa kaupunkiin.
Teiden varsilla asuvat antoivat kuljettajalle toimitettavaksi kaupungissa mitä erilaisimpia asioita. Varsin
tavallista oli lääkkeiden haku apteekista sekä kirjeiden vieminen liikkeisiin. Pienintäkään tehtävää ei jätetty
toimittamatta, aina palveltiin.
Matkustajia palveltiin jopa niin, että heidät haettiin ennen linjalle lähtöä hotellista asti. Näitä palveluksia
arvostettiin, kuten seuraava ote valtuuston pöytäkirjasta v:lta 1937 osoittaa: »A. Moisio on linjaautoliikenteensä Parkanoon aloittanut erinomaisella tarmolla aikana, jolloin ei valtion toimesta vielä
maanteitä auki pidetty ja jolloin maantiet muutenkin olivat huonossa kunnossa. Valtuusto käsittäen, miten
suuresta merkityksestä...»
Linja-autot pysähtyivät ensiksi kauppias Korpelan luona. Sotien jälkeen jonkinlaisena etappipaikkana
Parkanossa oli Lehtolan kahvila. Tämän jälkeen paketteja otettiin vastaan Kiviniemen kaupassa. Lähinnä
Korpelan toiminnan tuloksena Parkanoon valmistui nykyinen linja-autoasema jo suureksi paisuneen
linjaliikenteen käyttöön v. 1956. Nykyään Parkanon matkahuollosta lähtee päivässä 72 linja-autovuoroa,
joista 45 vuoroa on kaukoliikennettä. Vuonna 2011 aikatauluhaun mukaan kulkee päivässä 12 vuoroa
Parkanosta Tamperetta kohti. Pitäjän läpi kulkee 7 postiautovuoroa. Myös yksityinen henkilöautokanta on
lisääntynyt nopeasti, esim. 1960-luvun alussa henkilöautokanta kasvoi jopa 28 prosenttia vuodessa. Takseja
on nykyään n. 20. Takseja vuonna 2011 On 8, mukaan lukien Kuivasjärvi 2. ja kuorma-autoista on ajoittain
ylitarjontaa, joten Parkanon »motorisointi» on suoritettu pitkälle.

Autoliikennettä Kihniössä
Myös Kihniön eristyneisyyteen autoliikenne toi ratkaisun. Kihniössä ensimmäisiä autoilijoita oli kauppias
Aronen. Vuonna 1927 sitten Ville Jokinen hankki kuorma-auton lähinnä huolehtiakseen sahansa puutavaran
kuljetuksesta. Tällä autolla kuljetettiin kuitenkin myös muuta tavaraa sekä myös väkeä. Samana vuonna E.
Korpiniemelle myönnettiin liikennelupa tavaroiden kuljettamiseksi linjalla Kihniö—Sydänmaa. Autokanta
kasvoi nopeasti lähestyttäessä 1930-lukua. Niinpä mm. Nikodeemus Uusi-Luomalahti hankki auton v. 1928.
Samaan joukkoon kuuluivat esim. Suojanen, Huhtala, Rantala, Jokisalo ja Juvonen. Paavo Huhtala ja Lauri
Uusi-Luomalahti olivat pitäjän ensimmäisiä taksiautoilijoita.
Kuljetusmatkat olivat aluksi pitkiä, koska Sydänmaan asemalle, joka oli lähin yhteys rautatiehen, oli matkaa
yli 60 kilometriä. Sinne kuljetettiin mm. paljon puutavaraa. Kun sitten Porin—Haapamäen rata valmistui,
lyhenivät kuljetusmatkat asemalle huomattavasti. Usein myös keväisin haettiin rannikolta silakkalasteja, joita
kuljetettiin maakunnan eri puolille. Kauppiaiden tavaroita haettiin rautatieaseman lisäksi suoraan myös
kaupungeista, esim. Porista ja Vaasasta. Aluksi myös sairaankuljetusmatkat olivat pitkät, sillä sairaat
kuljetettiin 1920- ja 1930-luvuilla Parkanoon, pahemmin loukkaantuneet jopa Poriin asti. Kun vielä
Parkanoon johtava tie oli kauan huonossa kunnossa, voi hyvin käsittää kihniöläisten kulku vaikeudet.
Talvella kylän miehet tarttuivat joskus miehissä lapioihin pitääkseen tiet liikennöitävässä kunnossa.
Linja-autoliikenne Kihniölle aloitettiin jo 1920-luvun alkupuolella. Tällöin mm. Eenokki Yliruusi — nykyinen
Vahosalmi — aloitti liikennöimisensä Kurun rantaan. Kovaa yritystä ja uskoa tässä touhussa silloin tarvittiin.
Nykyään linja-autoyhteydet Kihniölle ovat hyvät. Varsinainen linja-autoasema Kihniöltä vielä puuttuu, mutta
matkahuoltoa hoidetaan huoltoaseman yhteydessä.

Yhteiskoulu toimi aluksi vuokratiloissa lestadiolaisen rauhanyhdistyksen rukoushuoneessa (1940—1040).

Jokikylän moton järjestämät kruununhaat Suo Oy:n Pitopirtillä, 1948. Triääsaattue saapuu.

HIIDENVÄKI
Pohjois-Satakunnan rikkaassa, valtaosaltaan yleislänsisuomalaisessa uskomustarinastossa on syytä
kiinnittää huomio kahteen supranormaaliin, yliluonnolliseen, olentoon: metsässä salaperäisesti äänehtivään
liekkiöön ja epämääräisenä joukkiona ilmassa humisten liikkuvaan hiidenväkeen. Viimeksi mainittuja voidaan
perustellusti pitää Pohjois-Satakunnan luonteenomaisimpina uskomusolentoina. Huolimatta siitä, ettei
hiidenväellä ja liekkiöllä näytä olevan toistensa kanssa mitään tekemistä, niiden esiintymäalueiden rajat
noudattavat melkoisesti toisiaan. Hahmoteltaessa sitä »tarinamaakuntaa», johon Parkanon seutu kuuluu, on
käytännöllistä aloittaa rajankäynti juuri liekkiön ja hiidenväen esiintymäalueiden reunamilla. Nimenomaan
hiidenväki on lyönyt leimansa seudun kertomusperinteen koko kuvaan.
Sekä hiidenväki että liekkiö ovat syystäkin kiinnostaneet tutkijoita jo kauan. Aivan viime vuosien satoa on
molempien supranormaalien olentojen perusteellinen uudelleenarviointi ja useita aiemmin kiistanalaisia
kysymyksiä voidaan pitää toistaiseksi ja ehkä lopullisestikin ratkaistuina.
Esimerkiksi parkanolaisesta hiidenväki-tarinasta otettakoon Eino Mäkisen vuonna 1936 kuulema ja muistiin
merkitsemä:
vielä joku vuosi sitten kuulivat eräät nuoret miehet ollessaan luistelemassa vuorijärven jäällä eräänä pyhäiltana vanhan
talon rannasta tulevalta talvitieltä kovaa kulkusten helinää ja kavioiden kopsetta jäätä vasten, ikään kuin sieltä olisi
tulossa monta hevosta peräkkäin. miehet kiirehtivät suoraan salmentaustan rantaan nähdäkseen ketä tulijat olivat. tie
nousee rannasta salmentaustan kohdalla kovalle maalle. kun he pääsivät lähelle rantaa, kuulivat he kulkusten helinää
aivan heidän kohdaltaan ja menivät ohi. mutta miehet eivät nähneet mitään. samalla kun hiidenväki ajoi miesten ohi,
kuului kova humaus, ikään kuin kova tuulispää. kulkusten ääni kuului menevän santasharjulle, jonne ei kulje mitään tietä.
miehet menivät rantaan katsomaan, mutta ei siellä ollut mitään jälkiä. miehet väittivät, että se oli varmasti hiidenväki, sillä
he kuulivat joka mies äänen.

Lydia Hietasen kertomus on tyypillinen, mutta suhteellisen niukkapiirteinen; enintään tarinan
aktuaalistumistilannetta voidaan pitää harvinaisena. Hiidenväkitarinoita analysoineet ovat erottaneet niissä
ainakin 17 luonteenomaista motiivia, piirrettä tai merkityskomponenttia. Suurin osa niistä on myyttisen
tarinaston yhteisomaisuutta: väkeä kutsutaan vainajien joukoksi, sen jäsenet ovat päättömiä, pieniä,
muotopuolisia, joukko meluaa ja esiintyy kalendaarisina merkkipäivinä, ne ovat yhteydessä tuulispäähän, ne
aiheuttavat sairautta, rankaisevat ihmisiä ja niiden uskotaan ottavan joskus ihmisen mukaansa.
Itämerensuomalaisten kielten hiisi-sanuetta tutkineen Mauno Kosken mukaan vain neljää motiivia voidaan
pitää distinktiivisinä, tarinan kannalta olennaisina: ilmassa kulkua, omien reittien tai ratojen käyttöä, hevosilla
ajoa ja kulkusten kilinää. Edellä oleva toisintokin sisältää juuri mainitut neljä motiivia.
Katkelma Lauri Simonsuuren ja Niskoksen kylästä kotoisin olleen Jooseppi Aution keskustelusta tarjoaa
paitsi mahdollisimman yksinkertaisen kertomuksen hiidenväki kokemuksesta myös välähdyksen perinteen
oppimistilanteesta:
LS: No ootteko kuullu puheltavan sit semmosista, että kuullaan joskus niinku jottai huminaa tai muuta? JA: Joo, sitä kyllä
on kans kyllä kuullu ittekkij joskus semmosta huminaa — muttem minä sitä oo voinu . . . sielä kyllä mettäh pitää ... jos
käy luja tuuli, ni käy välistä semmosta huminaa — mutta kyllä minäki ooj joskus rookannu semmosen huminan kuuleen
noinku. LS: Oliks sitä ennev vanhaam puheltu että siellä on joltain kulussa tai?
JA: No niin se oli sitä justiin sanottiin siksi että sitä hiilevväkee kulukee kus semmone humina kuuluu. Me yhlenki kerran
— minä olin siilon semmonen vähänen — minä setä-vainaan kans, olin muu-ran- elikkä valokki-reisulla ja tulimme sitten
sanotaam Pyörönevaksi. .. me tulimme sieltä sitten sii-hem maahaj ja. Se setä-vainaa sitten sano minulle kus se piti
semmosta huminaa kyllä — ja silloin oli tyven — niin se sano että nii hiilevväkee menee.

Pohjoissatakuntalaisen tarinamaakunnan rajankäyntiä: kahden Parkanon seudun kertomusperinnettä dominoivan yliluonnollisen
olennon, hiidenväen (katkoviiva) ja liekkien (pisteviiva) sekä jälkimmäisen kanssa samaa alkuperää olevan lehtike/ikon (+),
esiintymisalueet.

Huomiota kiinnittää parkanolaistarinoissa se mahdollisesti sattumasta johtuva seikka, että ne näyttävät
suurimmaksi osaksi olevan miesten perinnettä. Naisen kertomaa memoraattia eli kokijan kuvausta
yliluonnollisesta elämyksestä aineistossa ei ole ainuttakaan. Hiidenväen kulkua havainnoineita miehiä taas
voidaan Aution ja hänen setänsä lisäksi luetella koko joukko: Kataja-Markus, Käeskosken entisen
jalkamyllyn mylläri, Joonas Hirvikoski, Hermanni Honkala, Katajamäen äijä, Nestori Kuusijärven ja Lammin
vaari sekä Kuivaston Mikko. Kokemistilanteetkin liittyvät usein miesten askareisiin: myllymatkaan, hevosten
hakuun takamaalta, talviseen heinännoutomatkaan, tervahaudalla tai metsonsoitimella oloon. Tietyt paikat,
kuivat kangasharjanteet etenkin, on yleisesti tunnettu hiidenväen liikkumisradoiksi. Lydia Hietasen edellä
kertoma tapauskin on sattunut juuri tällaisella paikalla. Hiidenväen radan on nimittäin tiedetty kulkeneen
Vuorijärven Isostasaaresta Salmintaustan rantaan ja sieltä kangasta myöten Majajärven yli Haukiniemeen,
josta edelleen kangasta pitkin aina Vatajan kylään saakka. Samaa reittiä käyttivät myös ihmiset. On varmaa,
että ainakin joku niistä Vuorijärven kylän nuoristamiehistä, jotka olivat luistelemassa vasta jäätyneellä
järvellä, tunsi asian. Samanlaisista kulkuradoista, lyhemmistä tosin, on tietoja sieltä täältä pitäjää. Viime
vuosisadan alkupuolelta periytyvän tiedon mukaan esim. Nerkoon-järven eteläpuolella Luppalammin
korvessa hiidenväki oli kulkenut sellaisella voimalla, että suuret puutkin olivat kaatuneet ja Hirvijärvellä ollut
kalastaja oli muhineen päivineen lentänyt kauaksi kuivalle maalle. Hiidenväen tiliin voitiin siis laskea paitsi
epämääräiset huminat myös hirmumyrskyn aikaansaannokset.
Seuraava hiisitarina, jonka Anton Kallioniemi merkitsi muistiin Kuivasjärven kylässä runsaat 60 vuotta sitten,
liittää Parkanon tarina- ja uskomusperinteen laajaan itäsuomalaiseen traditioon:

Hiisi vei kerran jonku lapsukaasen yhyrestä talosta eikä sitä tietty yhtää sitte mihinkä se joutuu. Sitä hajettihin sitte
paasattihin suurella väkitropilla. Mutta ei sitä sitte löyretty mistään. Sitte yksi mies reisas siinä vähäsen, jotta se pääsi
pois sen vihtahousun kätköistä. No lapsi löydettihin sitte kohta ei ollukkaa kuinkaa kaukana. Mutta se mies sano sitte ku
se lapsi löydettihin sille hiisi roukkooselle, että sun pitää meirän vierä nyt kotia kans täältä. Eipäh tietookaan ku miesten
etehe ilimaantuu niin siloonen maantie ku ikinä taitaa ja takana oli sitte taas samallaanen karahikko ku ennenki. Ku sitte
päästihin vainion airan taa, niin sitte hiisi päätteli, että »kai te tästä nyt jo osajatte». Miehet myöntyivät siehen. Ja samalla
sitte kans kohta katos maantie miesten erestä.

Laajalti Itä- ja Pohjois-Suomessa suunnilleen linjan Viipuri—Vaasa itäpuolella on uskottu metsään eksyneen
ihmisen ja vielä useammin kotieläimen joutuneen »metsänpeittoon» tai »metsänkätköön». Kuten edellä
olevasta tarinasta huomataan, sama uskomus on liitetty Parkanossa hiiteen. Tällöin on tavallisimmin käytetty
ilmausta hiidenkätkö.
Parkano on oikeastaan tämän ilmauksen ydin- aluetta, hiidenkätkö-uskomus tunnetaan myös osassa EteläPojanmaata ja harvakseltaan itäpuolisissakin pitäjissä aina Päijänteen tasalle saakka. Alue liittyy siis
saumattomasti metsänpeitto-alueeseen ja on täysin rinnastettavissa siihen. Kuten Koski osoittaa,
hiidenkätkö-sana saattaa olla suhteellisen nuori sillä alueella, jossa sitä on tavattu. Hiidenväellä ei itse
asiassa ole tämän eläimiä ja ihmisiä, varsinkin lapsia, eksyttävän hiiden kanssa ollut suoranaista tekemistä.
Enintään varsin dominantti hiidenväki-perinne on voinut tarjota edullisen pohjan hiidenkätkö-sanan
yleistymiselle. Parkanolaisaineistossa ei ole sel¬aisia memoraatteja, joissa hiidenkätköön joutunut olisi itse
kertonut tapahtumista. Sen sijaan Hilma Ponsiluoma muisti sisarensa olleen hiidenkätkössä:
Nuorempi sisareni Maija Hoseus joutu neljän vanhana hiilen kätköön. Toisen päivän ehtoolla vasta löydettiin viiden
kilometrin päästä Hanhinevalta mättäältä istumasta. Maija vain toimitti: »Ei mun oo yhtää näläkä, kaks mustaa miestä
mulle toi yöllä ruokaa.»

Lapsiin liittyvänä hiidenkätkö-perinne on voinut myöhemmin saada fiktiivisiä, varoittavia mutta ei varoittajien
itsensä uskomia piirteitä.
Hiidenväki on ollut varsin attraktiivinen elementti perinteessä. Se on vetänyt puoleensa mitä erilaisimpia
motiiveja ja toisaalta työntynyt varsin dominoivienkin piirteiden sijaan. Varsinaisesti hiiteen mutta myös
hiidenväkeen liittyy perinnettä, jota on parempi kutsua bookloreksi, kirjalliseksi traditioksi, kuin folkloreksi,
suulliseksi perinteeksi. Tämä käsitys on saanut vastakaikua etenkin satakuntalaisten kirjoittajien
keskuudessa.

Tällaiselta näytti Sydänmaahan vievä kylätie vielä 1930-luvun alussa. Samanlaisia kuivia kangasharjanteita käytti hiidenväki tarinoiden
mukaan liikkumaratoinaan.

Tyrvääläinen Antero Warelius arveli näet vuonna 1848 julkaisemassaan tutkimuksessa, että hiidet ovat olleet
ikivanhaa, alkuperältään luultavasti kelttiläistä kansaa, joka on asunut maassamme jo ennen lappalaisia.
Osoitukseksi siitä, etteivät suomalaiset ymmärtäneet hiisien kieltä, Warelius mainitsee tarinat, joissa hiisien
sanomaksi on pantu onomatopoeettisia huudahduksia, esim. »viipsun vaapsun». Tähän kiehtovaan
aiheeseen palattiin tämän jälkeen toistuvasti Pohjois-Satakunnan asutushistoriaa ja hiisi- tai hiidenväkiperinnettä sivuavissa katsauksissa.
Hiidenväki-perinne sen enempää kuin perinne yleensäkään ei ole syntynyt sillä alueella, jossa sen on
viimeksi todettu eläneen. Länsiskandinaavien vastaavan tradition nimet ovat oskoreien ja Odens jakt,
saksalaistaholla taas die wilde Jagd, das mlde Heer ja das ivutende Heer. Asko Vilkuna ja häntä täydentäen
Mauno Koski ovat osoittaneet, millaisin edellytyksin kyseinen perinne pääsi juurtumaan täkäläiseen
perinnekenttään ja miten edellä kuvatulla tavalla toimien olentojen nimeksi kehkeytyi juuri hiidenväki.
Ongelmallisinta ja edelleen ratkaisematonta on se, miksi hiidenväki-perinne sai jalansijaa juuri PohjoisSatakunnassa ja miten ja mistä se sinne on tarkasti sanoen levinnyt. Vaikeuksia on tuottanut kaksi seikkaa.
Ensiksikin hiidenväkiperinnettä on tavattu suomenkielisellä alueella kahtaalla: Satakunnan lisäksi myös
Suomenlahden saarilla Lavansaarella ja Seiskarissa ja näiden tuntumassa Inkerin Kallivieressä. Ei ole
pystytty ratkaisemaan, mikä on Suomenlahden saarten hiiteläisten ja Satakunnan hiidenväen suhde
toisiinsa. Toiseksi saksalainen die wilde Jagd -perinne näyttää joka suhteessa olevan lähempänä hiiden
väkeä kuin skandinaavinen vastaava perinne. »Tämän hetkinen käsitykseni on», kirjoitti Asko Vilkuna
vuonna 1952, »että hiidenväkitarina on tullut germaaniselta taholta joko suoraan tai Varsinais-Suomen
kautta Satakuntaan viimeistään 1600-luvulla .. . » Huolimatta siitä, että Vilkuna neljä vuotta myöhemmin
ilmestyneessä väitöskirjassaan suhtautuu varovammin näin selkeään mutta tarkemmin perustelemattomaan
selitykseen, Koski pitää saksalaisperäisyyttä selviönä ja sanoo, että »die wilde Jagd -traditio onkin tullut
ilmeisen eheänä saksalaiselta alueelta suomalaiselle». Koski arvelee Vilkunan saattaneen osua oikeaan
ajanmäärityksessään, mutta mikään seikka ei hänen mielestään viittaa siihen, että Varsinais-Suomea olisi
pidettävä perinteen levinnän kannalta välietappina.
Ennen kuin Pohjois-Satakunnan hiidenväen saksalaisperäisyydestä kannattaa esittää vakavasti otettavia
käsityksiä, olisi tietenkin osoitettava ne historialliset tosiot, joihin tällaiset arvelut voi perustaa. Erityisen
aiheellista tämä olisi siksi, että hiidenväki-tarinaston on esiintymäalueellaan päätelty olevan suhteellisen
nuorta. Mikäli saksalaislähtöisyys pystyttäisiin luotettavasti osoittamaan, aukenisi Pohjois-Satakunnan
menneisyyteen jälleen uusia näkymiä ja eräiden perinneilmiöiden tulkinnalle saataisiin uusia kiinnekohtia.
Juuri Saksassa useat tutkijat ovat yrittäneet selvittää die wilde Jagd -tarinoiden alkuperää pääsemättä
yksimielisyyteen. Keskustelua on käyty esim. siitä, mikä yhteys kyseisillä tarinoilla on juhlakiertueisiin: onko
tapa vai tarina primaarimpaa. Tarinathan monesti aktuaalistuvat joulun tienoilla, ja hiidenväen joukossa
voidaan havaita samanlaisia roolihahmoja ja olioiden käymässä replikoinnissa samoja piirteitä kuin
kiertueperinteessä. Satakunnassa näiden suhteiden vertailu tuskin kuitenkaan ratkaisisi hiidenväki-tarinaston
täkäläistä menneisyyttä.

Kertoja ja hänen maisemansa: Sergei Honkala näyttää, mille kohtaa hiisi oli heittänyt veneensä, suuren kallio lohkareen. Se oli maannut
siinä kauan, kunnes Niemenmaan isäntä oli joskus vuosisadan alussa myynyt sen Asumaniemen Teemulle 30 pennillä. Siitä oli tehty
kivijalkakiviä ja kellarivärkkiä.

Tervahaudat olivat niitä paikkoja, joilla perinne eli. Ajan kuluksi kerrotut tarinat muuttuivat joskus illan hämärtyessä todellisuudeksi:
hiidenväki alkoi liikehtiä, liekkiö äännellä, saattoipa metsäpiikakin näyttäytyä terva-haudan vartijoille. Kuva on otettu v. 1932 Sydänmaan
kylässä. Mahtari seisoo haudan päällä, hevoset ovat tulleet haudan lämpöön ja savuun kärpäsiä pakoon.

Hietasen talo on seudun vanhimpia. Tarinoiden mukaan -nen loppuiset nimet — esim. Kihniön Korhonen, 'Laurikainen ja Hietanen —
ovat savolaisperäisiä, joskin on todettava, että nen -pääte ei suoranaisesti edellytä savolaisuutta. — Kansatieteilijä U. T. Sirelius
tutkimassa "Hietasen vanhaa jyväaittaa.

Linnanjärven Pyhä- eli Ruumissaaressa (oikealla) on perimätiedon mukaan sijainnut hautausmaa ja ruumiskellari. Ainakin tilapäisesti
lienee saareen tuotu ruumiita haudattavaksi sopivan ajan tullen. Valok. K. Kuukka 1965

ERÄELÄMÄ
Eräelämästä nimistö tarjoaa vähän tietoja ja osaksi siitä syystä, että monet nimet ovat tulkinnanvaraisia
sosiaalisista oloista, oikeustavoista, uskomuksista, ym.
Eräkappaleiden, pyyntipaikkojen, omistuksesta syntyi riitoja, tappeluita ja veritekoja, joiden hämärä muisto
on jäänyt elämään nimistössä, esim. Riitaneva (Sydänmaa), Riitaniitty 1837 (Kihniönkylä), Riitapaulankorpi
(Kihniönkylä Ratikylä), Tappelulahti (Vahojärvi), Kamalanpaikanmäki (Nerkoo), Surmakallio, Surmalanneva
(Nerkoo), Turmalammi (Sydänmaa).
Erämaista löydettiin vaikeina aikoina pakopaikkoja, esim. Sydänmaan Pakosaari, Pakosoori, jossa on oltu
sotoopaosa LahonkyIästä (< Vihtori Ahola, s. 1902), Pakosaunanmäki (Nerkoo), Pakosaunanmäki
(Vahojärvi), josta sanottiin, että kyllä se on olin kauheeta aikoo, kun ihimisten on pitäny asua mettis, ne on
asunu sellaisella paikalla mistä kaloja on saanu järvestä (Vahojärvi), Lymyensalo (Kihniönkylä).
Ankeat Lappia muistuttavat silmänkantamattomat nevat ja rämäkät, autiot kallionyppylät, ronnikot (louhikot)
ja horhat (rotkot), kitumetsät ja varvikot ovat tehneet Parkanon ja Kihniön tienoosta »Satakunnan Lapin»,
jossa ovat viihtyneet tarinat lappalaisista ja hiilenväestä 1. hiirenväestä. Tältä pohjalta on syntynyt myös
alueen uskomuksellinen, mytologinen, nimistö: Hiidenkallio, -lahti, -paatti 1. kivi, hiirellahti, Hiiten Lahti 1801
(Kankarinjärvi), Hiirenkiuas, maa-alue, jossa on semmonen kiviröykkiö olluj ja hiirenkiukooks sitä vanahat
ihimiset nimitti (< Anni Välimäki, s. 1910), Pirunkivi (Vuorijärvi, Kuivasjärven Vähä Venesjärvi), Pirunvuori
(Vahojärvi), Pirunkynnysvuori (Kihniönkylä), Peikkovuori (Nerkoo), Kööpelinvuori (Vahojärvi), Äijänniemi
1805 (Nerkoo), Äijänmäki -neva, -salo (Kihniön valtionpusto) ja ehkä Hohotinvuori (Nerkoo).
Parkanon Kailasten Pyhäsaari 1. Ruumissaari ja Kankarinjärven Pyhäniemi, -saari ovat vanhoja
hautauspaikkoja, samaten lähistön Messukallio, semmonen silonen kallio, kauhian silonen, oli siinä sittep
pappi messunnuk kunnei ok kirkkoja ollu ehkä myös Morsiusniemi, jotka kertovat erämaiden
jumalanpalveluksista ja kirkollisista toimituksista taivasalla. Ruumiit haudattiin tavallisesti saariin, esim. edellä
mainittu Ruumissaari (Linnankylä, Parkanonkylä) ja Kankarinkylän Tarsialta merkitty Kalma Luoma 1799
sekä Kihniön Jokikylästä Kalmainluoma.
Wilh. Carlsson kertoo helkavalkeen polttamisesta heiluntaisin, ja siitä on muistoja myös nimistössä:
Helaanniemi, Helanniemi 1805 (Nerkoonjärvi), Helkakiven Wainio 1798 (Heittola, Nyppeli), ehkä Juhla
Wainio, Juhla Wainion Moisio 1798 (Heittolan Nyppeli) ja Vahojärven Valakiavvuari. Kylän nuorten
kokoontumispaikkoja olivat keinut, mihin viittaavat monet Keinu- ja Kiikku-nimet (Kihniönkylä, Vahojärvi,
ym.).
Juomavesi saatiin lähteistä, jotka olivat tarpeen etenkin kaskeajille ja karjan kaitsijoille. Monet pellot, niityt,
vainiot, holmat jne. ovat saaneet nimen juuri lähteestä, vieläpä jokunen uudisasumuskin, esim. Lähteenmäki
(Ma.]a.]ärvi). Kaivettiin prunneja veden saamiseksi; Parkanonkylän Yliskylän pohjoispäätä nimitettiin
Prunnikyläksi. Omaa kieltään kertovat Viinapannunkorpi ja Pannukorvenneva (Nerkoo).

Sergei Honkalan piha. Asuinrakennus keskellä. Valok. Helmi Virtaranta 20.8.1954.
Tarsian pirtin uuni. Valok. Helmi Virtaranta 20.8.
1954.

Tarsian talo. Valok. Helmi Virtaranta 20.8.1954

Nahkainen nuoliviini, jossa on puinen kehys ja olkaremmi, Korkeus 64 cm. Parkanosta. vas.
Oik. Ketunrita, jonka vuonna 1945 Mikko Mäkelä teki valokuvausta varten Parkanon Aureessa. Se viritetään vipusimella. Syötiksi sisälle
pantiin parhaan linnunpyynnin aikaan saatuja puolimädänneitä lintuja. Kun kettu menee syöttiä ottamaan, takana olevat viritykset
laukeavat, kansi putoaa ja otus jää vangiksi. Valok. N. Valonen.

LAHTO ELI PANTIO
Lahto eli pantio oli hyvin harvinainen pyydys. Sitä eivät tunteneet edes monet metsästäjät. Riu'un nenään
pantiin poikittain puu tai reijitetty lauta. Ristipuun päihin jätettiin tai pantiin oksanhaarukat ja niiden sisään
viritettiin jouhiansa. Päihin ja myös reikiin keskelle aseteltiin urpuisia koivunoksia tai kaurantähkiä syötiksi.
Talvella urpumetsässä laite nostettiin koivunlatvaan. Teeret istuivat ristipuulle syömään urpuja tai kauroja.
Kulkiessaan päitä kohti syöttiä tavoittelemaan ne jäivät kaulastansa ansaan. Siitä sananparsi: »Perse vie
ketun ritaan, urpu teeren pantioon».
Pantio tunnetaan tämän pyydyksen nimenä vain Parkanossa, Kihniöllä, Karvialla ja Kankaanpäässä.
Tavallisempi on lahto, mitä on käytetty paitsi Kihniöllä myös muualla Ylä-Satakunnassa ja muualla
Suomessa.

KATSAUS ANSAPYYNNIN HISTORIAAN
Metsämiehen salaoppeihin on kuulunut, että pyynnissä olevaa pyydystä ei saanut mainita sen oikealla
nimellä, vaan oli käytettävä kiertoilmausta. Parkanosta tosin ei ole siitä suoranaista tietoa eikä
linnunpyydyksiä koskien muualtakaan. Mutta jäniksenpaulasta on säilynyt Pohjois-Karjalassa muisto, että
sitä ei saanut sanoa jänislangaksi, vaan yleisemmin kytkyeksi tai hirttokeinoksi. Parkanosta on merkitty
muistiin samaa ajatustapaa kuvastava perimätieto, että ansaviralla ei saanut mainita korpin nimeä. Jos niin
teki, se pesiytyi ansapolulle ja haaskasi saaliin. Kerran oli muuan pikkupoika isänsä mukana paulaviralla
sanonut korpin nimen, ja siitä seurasi, että isä antoi piiskaa pojalle.
Tätä taustaa vasten ymmärtää, miksi samalla pyydyksellä on useita nimiä, esim. linnun silmukkapyydyksellä
Parkanossa ansa ja paula ja muualla Suomessa ansan ohella permi (hämäläisalueella) ja rihma(mn)
(karjalaisalueella). Paula ja rihma eivät alunperin ole suoraan viitanneet silmukkaan (vert. nuotanpaula,
kengänpaula, rihma = lanka, nauha), vaikka ne asiayhteydessä on tajuttu pyydystä tarkoittavaksi
verhoavaksi ilmaukseksi. Ajan mittaan ne ovat kadottaneet kiertoilmaisuluonteensa muuttuen varsinaisiksi
pyydysnimiksi. Myös niitä vanhempi ansa, joka tunnetaan muistakin itämerensuomalaisista kielistä, lienee
alkuperin peitenimi, koska se on vanha balttilainen laina. Jos taas lahto, joka myös on balttilainen laina
itämerensuomalaisissa kielissä, on aikoinaan tullut uuden pyydystyypin nimenä, niin sitä nuorempi
germaanisperäinen pantio samaa pyydystä tarkoittaen lienee alkuparin yläsatakuntalaisten erämiesten
käyttämä peitenimi, jonka he ovat ottaneet tuntemastaan vieraasta kielestä.
lahto pyyntikuntoon
pantuna. Päissä
oleviin haarukoihin
on viritetty paula ja
syöttinä on
koivunurpuja.
MuinaisKyrön
keskuksesta
Hämeenkyröstä.
Valok. Ilmari
Kohtamäki 1930.

Paula ja rihma ovat kaikesta huolimatta hyvin vanhoja erätermejä, samoin myös permi. Erätalouden
luhistuessa keskiajan jälkeen sanan kiertämisestä tai salaamisesta aiheutuneet muutokset metsästäjän
kielessä tuskin enää ovat paljoa merkinneet. Se erikoistuminen, mikä näiden sanojen alueihin heijastuu, on
ilmeisesti tapahtunut rautakauden kulttuureissa. Siten Varsinais-Suomi ja Satakunta näyttävät kuuluneen
kiinteämmin yhteen kuin Vanajaveden-Päijänteen maailma, josta taas erottautuu Saimaan-Laatokan alue.
Satakunnan ja Hämeen raja kulkee niin, että satakuntalaisen edustuksen puolelle jäävät Vesilahti,
Lempäälä, Kangasala, Orivesi, Kuorevesi, Vilppula (osaksi), Virrat ja Ähtäri (osaksi).
Linnunpaula näyttää muutenkin Länsi-Suomessa tai Ylä-Satakunnan vanhalla erätalousalueella joutuneen
erikoiskehityksen kohteeksi. Vain täällä rakennetaan varvuista erillinen portti paulasilmukkaa varten. Muualla
korvastintikuttuetaan lennätintä vastaavaan selkosinpuuhun. Ja ainoastaan täällä käytetään nimitystä
lennätin, lentäin (muualla selkäin, selkosin). Lennätin on toisaalta Ylä-Satakunnan murteissa (Karvia,
Kankaanpää, Hämeenkyrö, Teisko, Virrat), toisaalta Satakunnan keskiaikaisilla pohjoisilla
uudisasutusalueilla: Etelä-Pohjanmaalla muodossa lennäte, keskisellä Pohjanmaalla hyvin harvinaisena
(lennätin Kaustinen, Haisua, Kiuruvesi) ja edelleen Länsipohjan suunnalla muodossa lennin (Ylitornio,
Karunki, Pello) tai lennikepuu (Kittilä). Heti tältä alueelta itään on nimenä selkäin permi-alueen pohjoisosissa
ja Pohjois-Pohjanmaalla mm. Oulu- ja Kemijokilaaksoissa sekä selkosin kauempana idässä permi- ja rihmaalueella.
Samoin talvipaulan haarukka -nimitys on vain paula-sanan alueella Ylä-Satakunnan ja Etelä-Pohjanmaan
metsäpitäjissä sekä pääasiassa ansa-sanan. alueella Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla nimenomaan myös
Kainuussa (rihman kanssa) ja Länsipohjassa Suomen ja Ruotsin puolella. Näiltä alueilta itään haarukkaa
nimitetään hanhoseksi (hankosimeksi) hämäläis-savolaisen permi-nimityksen pohjoisilla esiintymäseuduilla
Keuruun, Jyväskylän, Hankasalmen korkeudelta pohjoiseen rihma-nimityksen rajavyöhykkeille asti.
Vielä keskiajalla paula on ollut ansaan nähden heikommin edustuneena ja ilmeisesti peitenimiluonteinen,
koska se ei ole pitänyt puoliaan satakuntalaisella uudisasutusalueella Peräpohjolassa, vaan ansa on saanut
siellä ylivallan. Toisin on sen sijaan vanhan erätermin viran laita.
Tämän sanan alkumerkitys itämerensuomalaisella taholla lienee 'rivi', 'jono', mitä esim. vatjan ilmaus virka
lampaita 'jono lampaita' ja vatjan sana helmivirka 'helminauha' todistavat. Metsästysterminä sen merkitys on
ansajakso ja siitä johtuu ansapolulla eli viralla pyytävän metsämiehen nimitys virkamies. Viralla kulkeminen
kuului jokaisen miehen taitoihin ja velvollisuuksiin. Sen vuoksi sellainen mies, joka ei pannut pauloja, oli
viraton mies, hänellä ei ollut mitään virkaa ja tämän mukaisesti sitten työkalukin voi olla viraton eli kelvoton.
Kun paikallishallinto ja aluehallinto muinoin organisoitiin niin, että toimihenkilöt kulkivat itse keräämässä
palkkansa, heidän kiertomatkansa muistutti siinä määrin paulavirkaa kokevaa, saalista keräävää metsä- eli
virkamiestä, että hallinto-miehen nimi, nykyinen virkamies, syntyi metsästyselinkeinon pohjalta.
Virka-sana periytyi metsästysterminä murteissa 1900-luvun alkupuolelle saakka vain parhailla
metsästysseuduilla, nim. Etelä-Suomessa Ylä-Satakunnassa Karvialla, Parkanossa, Kihniöllä ja Ikaalisten
pohjoiskylissä sekä Hämeessä Kuhmalahdella (permivirka) ja Pohjois-Suomessa toisaalta Tornio- ja
Kemijoen laaksoissa, toisaalta Kainuussa. Sanan aikaisempaa levinneisyyttä osoittavat Virka- paikannimet
(esim. Parkanossa Virkaneva, pelto, entinen suo Kuivaskylän Pihlajamäen maalla; Virkaviidantie, tie
Korkeamäestä Alaskylään; Virkaviita, takametsä Alaskylässä, hyvä riistamaa; Virkatalo, metsäsaareke ja
metsäalue Vahojärvellä Jaakkolankylässä), joita on eri tahoilla Länsi- ja Pohjois-Suomessa ja Savossa.
Pohjalaismurteissa on virka-sanaa syrjäyttänyt toinen ansapolun nimitys keino, päälakeina, ansakeino,
keinopolku eli keino tie, joka on levinnyt Satakunnan puolellekin Karviaan. Huomioon ottaen ansapolulle
lähdön salaperäisyyden on luultavaa, että tämäkin nuorempi nimitys on alkuperin peiteilmaus. Pohjalainen
erikoiskehitys on siis myös johtanut siihen, että virka -sana on väistynyt ja jäänyt elämään muinaismuistona
vain Ylä-Satakunnan, Kainuun ja Peräpohjolan murteissa. Vanha kanta kuultaa kuitenkin esiin EteläPohjanmaallakin virka-paikannimistä.
Parkanon ansapolkulaitoksessa on säilynyt nähtävästi hyvin vanha oikeustapa, yksityisen miehen oikeus
ruokalintujen pyyntiin yhteisestä ja yksityisen metsästä. Ne tapaoikeudelliset normit, joita Parkanossa
erämiesten kesken vielä tällä vuosisadalla noudatettiin (paulanpaikan kunnioittaminen niin kauan kuin selvät

jäljet osoittivat pyynnin jatkuvan, toisen saaliin nostaminen lentäimineen puunoksaan, saaliin
koskemattomuuden sanktioiminen ylläpitämällä uskoa varkaan pidättämiseen taikuudella), ovat samanlaisina
tunnettuja laajalla alueella Euroopan pohjoisilla metsästäjillä.
Eräiden metsästyssanojen levinneisyys, 1. virka, 2. keino, 3. täkkä, 4. paula, permi ja rihma sanojen
rajavyöhyke, 5. pätäs. Viivoituksella ( 6) on merkitty kiinteä asutus rautakauden loppuvaiheessa.

Kuivasjärven kotiseutuyhdistyksen 1700-luvulla rakennettu »Vapun aitta» on entisöity tyttöjen aitaksi asiaankuuluvin tekstiileineen. —
Vapun aitta. Valok. O. Kaitalehto 1970.

Vapun aitta
Erkalasta Kankarille johtavan tien varrella Asser Kuivasen talossa on todennäköisesti 1700-luvulta peräisin
oleva melko suuri, poskellinen aitta. Tosin rakennuksen seinissä on useita vuosilukuja, joista muutamat aitan
rakennusajaksi tulkittuina veisivät sen syntyajan aina 1300-luvulle saakka. Kun ottaa huomioon aitan hyvän
kunnon, Kuivasjärven asutushistorian ja hirsirakennusten yleisen kestoajan, niin varhaisimpaan aikaan
viittaavat vuosiluvut eivät osoittane aitan rakennusaikaa. Ehkä niitä ovat kaiverrelleet Kuivasen
kestikievarissa levähtäneet matkustajat. Vuosilukuja mielenkiintoisempi on aitan oven yläpuolella olevaan
hirteen kaiverrettu nimikirjoitus »Rooth». Paikkakunnalla aina nykypäiviin saakka säilynyt kansantarina
selittää nimikirjoituksen alkuperän: sissipäällikkö Jaakko Juhana Roth siirtyessään joukkoineen Ruovedeltä
Kauhajoelle pysähtyi Kuivasella ja kaiversi tällöin sukunimensä aitan seinään. Siitäkin, miten Vapun aitta on
saanut nimensä, on säilynyt tarina, sisällöltään varsin traaginen. Kuivasella on muka elänyt aikoinaan
kauneudestaan kuulu Vappu-niminen neito, joka surmasi vastasyntyneen aviottoman lapsensa, koska
aviottoman lapsen synnyttäminen oli erittäin suuri rikos. Kuitenkin surmanteko tuli ilmi ja Vappu tuomittiin
teloitettavaksi. Tarina kertoo edelleen, että vain pyöveli olisi voinut pelastaa hänen henkensä ottamalla hänet
puolisokseen, mutta Vappu ei suostunut menemään pyövelin vaimoksi, vaan pysyen uskollisena
ensimmäiselle rakkaudelleen laski päänsä mestauspölkylle. Aittaan liittyy myös muita rakkaustarinoita.
Tarmo Markkula tunsi hyvin aittaa koskevan tarinaperinteen, ja sen vuoksi hän ryhtyikin ajamaan
ponnekkaasti ajatusta luoda Vapun aitasta erikoismuseo, ns. plikkain aitta. Vapun aitan entisöimistyössä
Markkulalla oli hyvänä apuna emäntä Martta Viitaniemi, jonka hän oli saanut innostumaan museoesineiden
keräilyyn. Aittaa varten kerättiin useita satoja esineitä pääasiassa Kuivasjärveltä.

Vapun aitta todella saatiin entisöidyksi tyttöjen aitaksi. Siellä on runsaasti orsilla, naulakoissa, arkuissa ja
tynnyreissä tekstiilejä. Kaikki myötäjäisiin kuuluvat vaatetavarat on asetettu näytteille; seinille on pingoitettu
lakanat; siellä ovat myös raanut, pielehiset, puvut ja hameet, kun taas orsilla riippuu pitsitupsuin koristeltuja
lakanoita sekä isoja huiveja. Lisäksi aitassa on naisten työvälineitä, kuten rukkeja. Ehkä arvokkain esine on
yli sata vuotta vanha morsius-arkku.
Vapun aitta on ollut perustamisestaan, vuodesta 1961 lähtien Kuivasjärven kotiseutuyhdistyksen hallinnassa.
Emäntä Martta Viitaniemi keräsi elinaikanaan museoon esineitä ja samalla luetteloi ne. Kokonaisuudessaan
Vapun aitta on melko vaatimaton museo esinemäärän suhteen, mutta ottaen huomioon museon
erikoisluonteen ja esineiden näytteillepanon voidaan sen katsoa edustavan hyvin paikkaansa pienten
erikoismuseoiden joukossa. Jos Vapun aittaa haluttaisiin esitellä tähänastista laajemmin yleisölle, olisi sisältä
poistettava varastotiloihin aitan erikoisluonteeseen kuulumattomat esineet.

Jytilän oman talon piiristä kerätyt esineet on sijoitettu vanhaan talliin. — Länkikokoelma, joka osoittaa Jytilän isäntien hevosharrastusta.
Valok. O. Kaitalehto 1970.

Uudentalon kotimuseon maatalouteen liittyvää
esineistöä, jota Yrjö Uusitalo on hankkinut pitäjän
ulkopuoleltakin. Valok. O. Kaitalehto 1970.

Torpan profiili ulkoa ja sisältä. Yläkuvassa Tanhuan torppa ja torpan väkeä. Taustalla näkyy karjasuojia. Valok. V. Alanen. Alakuvassa
erään Vähä-Peltomäkeä lähellä sijainneen torpan uuni.

Parkanon paroni, Gustav Wrede af Elimä
WREDE-SUVUN MENNEISYYTTÄ

Gustaf Wrede af Elimän, Parkanon paronin, sukujuuret ulottuvat kauas menneisyyteen. Useat lähteet
ilmoittavat suvun alunperin polveutuvan vanhasta italialaisesta ylimyssuvusta. Esi-isien nimi olisi ollut Viride.
Aateliskalenterit ja sukutaulut tietävät kertoa, että suku todennäköisesti polveutui Italiasta ja että se jo
varhain tavataan Westfalissa. Jo vuonna 803, Kaarle Suuren aikana, suku aateloitiin urhoollisista ja
rohkeista palveluksista. Silloin suvulle lahjoitettiin Schellensteinin ja Aniken maatilat Kölnin läheltä. Nämä
tilat kuuluivat vielä 1700-luvulla Wrede-suvulle.
Kölnin seuduilta suvun jäseniä siirtyi Liivinmaalle. Saksalaisen veljeskunnan ritari Kasper Wrede omisti
Liivinmaalla Wredenhoffin ja Nyenhoffin tilat. Hänen poikansa oli kuuluisa soturi Henrik Wrede, joka
Kirkholman taistelussa vuonna 1605 pelasti Kaarle IX :n hengen saaden itse surmansa. Tästä
urhoollisuudesta palkkioksi Henrikin leski ja pojat saivat vuonna 1608 maatilan Virosta ja Elimäen
neljänneskunnan Suomesta läänityksiksi. Henrikin poikien kapteeniluutnantti Kasper Wreden ja maaherra
Karl Henrik Wreden saadessa vapaaherran arvonimet vuonna 1653 tuli Elimäen neljänneksestä
vapaaherrakunta. Juuri Karl Henrik Wrede on Suomessa vielä asuvan sukuhaaran kantaisä. Tosin eräs
haara on myöhemmin siirtynyt Ruotsiin. Suvussa oli tunnettuja poliitikkoja, kuten reduktion aikainen kreivi
Fabian Wrede ja samanniminen kuuluisa hattupoliitikko.
Parkanon paronin isoisä Otto Rabbe Wrede oli tykistön yliluutnantti. Hänen puolisonsa oli Johanna Ulrika
Aminoff. Heidän poikansa, paronin isä, Carl Gustaf Fabian syntyi 24.10.1819 Rabbelugnin kartanossa. Hän
seurasi isänsä jälkiä sotilaana toimien luutnanttina ratsutykistössä. Erottuaan vuonna 1863 armeijasta
nimitettiin hänet Vaasan läänin maaherraksi. Hänen puolisonsa, siis Parkanon paronin äiti, oli Margaretha
Sofia Eleonora Glasenstjerna. Gustaf syntyi 13.4.1853 Anjalassa. Lapsia oli kaikkiaan yhdeksän. Monet
heistä ovat tulleet eri aloilla kuuluisiksi. Carl Ernst Wrede omistautui metsäalalle kuten Gustafkin, ja hänestä
tuli myöhemmin metsähallituksen ylijohtaja. Senaattorina tuli tunnetuksi Otto Albert Wrede. Tunnetuin koko
Suomen kansan keskuudessa on luultavasti lapsista nuorin, vankien ystävä, Mathilda Wrede.

GUSTAF WREDEN ELÄMÄNVAIHEITA ENNEN PARKANOON SAAPUMISTA
Gustaf Wreden lapsuudesta ja nuoruudesta löytyy vähistä kirjallisuusmaininnoista huolimatta runsaasti
piirteitä, joissa voidaan nähdä vankat perinteet niille luonteenominaisuuksille, jotka hänessä Parkanon
paronina selvimmin tulivat esille. Näitä oli ennen muita mieltymys kansanelämään, näppäryys käsitöissä ja
luonnonrakkaus. Rabbelugnissa lapsina asuessaan olivat sisarukset Gustaf, Henrik ja Mathilda monessa
suhteessa toistensa luontoisia ja heillä oli yhteisiä ystäviä ja harrastuksia. Gustaf ja Henrik vierailivat usein
kaikissa kartanon torpissa, ja he tulivat mainiosti toimeen torppien poikien kanssa. Kerrotaan, että Gustaf
tuskin muusta seurasta välittikään. Hän istuskeli mökeissä ja harjoitteli suutarin ja puusepän ammattia.
Lahjaksi saamansa tuohikontin hän heilautti selkäänsä ja laittoi virsut jalkaansa, koska halusi käyttäytyä
torpan-poikien tavoin. Kaikki vanhemmat sukulaiset eivät kuitenkaan pitäneet siitä, että poika aina kulki
sarkavaatteissa, käytti pieksuja ja otti osaa rengintöihin. Mutta Gustafin isä ei pitänyt pojan touhuja ollenkaan
pahana. Täten ei ollut ihmeellistä, ettei Gustaf osannut ollenkaan muuta kieltä kuin suomea seitsemänteen
ikävuoteen saakka. Hänen isoäitinsä pelästyi, kun huomasi, ettei poika osannut ruotsia, ja otti tämän
luokseen Arrajoelle. Nyt seurasi Gustafin sanojen mukaan kauhea aika, jota kesti kolme kuukautta. Ruotsin
kielen hän oppi; siihen tarvittiin sekä kakkuja että hilloa.
Luonnonrakkaus ja runsas ulkoilmaelämä oli yhteistä isälle ja kaikille sisaruksille. Isä ja pojat harrastivat
kalastusta ja metsästystä. Gustaf tosin tunsi vuosikausia vastenmielisyyttä metsästystä kohtaan. Tämä johtui
siitä, että ammuttuaan ensi kerran hän epäonnistui ja lintu jäi siipirikoksi valittaen surkeasti. Pojalle tuli tästä
niin huono omatunto, ettei hän ottanut pyssyä käteensä kymmeneen vuoteen. Isä ymmärsi häntä, ja Gustaf
sai aina olla mukana retkillä rakentamassa havumajoja, keräämässä risuja ja laittamassa ruokaa. Vasta
toimiessaan metsänhoitajana Korpiselällä hän osallistui muiden mukana metsästykseen, jopa
karhunkaatoonkin, vaikka tunsi aina tappamisen vaikeaksi.
Näppäryys käsitöissä ei juontanut juuriaan vain Parkanon paronin lapsuudesta, vaan se oli jo perinnöllistä.
Isä osasi tehdä mitä käsitöitä tahansa. Paljon varsinkin nuorimmille lapsille merkitsi se, että äiti oli kuollut jo
varhain. Lapset joutuivat kasvamaan melko vapaasti ja kehittyivät kaikki persoonallisuuksiksi.
Päästyään ylioppilaaksi vuonna 1873 Gustaf alkoi opiskella Evon metsäkoulussa. Opiskeluaikanaan hän
toimi harjoittelijana eri paikoissa, esimerkiksi Värälän kartanon haltijan entisen metsäpäällikön Rabbe
Wreden luona. Tämä oli eläkeläisenä ottanut hoitoonsa Lintulan lahjoitustilan metsät lähellä Venäjän rajaa.
Tätä aikaa koskeva mielenkiintoinen kertomus on säilynyt paronin muistikirjassa. Samassa vihossa, jossa on
muistiinpanoja suojeluskuntasanitäärin töistä, on viiden sivun mittainen kertomus, »Hägkomster frän min
skog-vaklartid i Kivineb i furst Uhtomskis skogar ar 1875.» Gustaf Wrede kertoo tulleensa Kivennavalle
elokuun puolivälissä vuonna 1875 ja olleensa siellä työssä yksitoista kuukautta. Hän kuvailee paikallista
väestöä, ja nämä kansanihmiset saavat selvästi hänen varauksettoman kunnioituksensa. Hän kuvailee
ihmisten pukeutumista ja sanoo heitä kalevalaisiksi. Hän muisti vielä pari väestön yleisesti
työskennellessään laulamaa laulua ja oli heihin työmiehinä tyytyväinen. Paroni ihaili kivennapalaisten
vaatimattomia elämäntapoja. Uittotöihin täytyi heidät kuitenkin tarkkaan opettaa, sillä siihen he eivät olleet
koskaan aikaisemmin tottuneet. Paroni nämä työt taas hallitsi, olihan hän kasvanut Kymijoen varrella. Taidon
opittuaan oli kivennapalaisista kuitenkin tullut taitavia uittomiehiä. Asuntona oli täällä ollut pieni kamiinalla
lämmitettävä mökki. Kamiina oli lämmittänyt vain puiden palaessa, ja siten talvella täytyi varata paljon puita
öiksi.
Siellä lähellä Venäjän rajaa joutui Gustaf päivittäin tekemisiin kreikkalaiskatolisten kanssa. Hän oppi täysin
heidän murteensa ja osasi ulkoa vanhoja runoja ja loitsuja. Hänen paras ystävänsä täällä oli eräs venäläinen
pappi. Vuodesta 1883 saakka toimi paroni metsänhoitajana Hyrynsalmen alueella. Hän joutui täysin suurten
suomalaisten erämaiden lumoihin. Näinä aikoina hän alkoi antaa tukkansa ja partansa kasvaa. Käydessään
kotona lomilla joutui hän kuitenkin alistumaan siihen, että isä omakätisesti leikkasi hiukset ja parran. Gustaf
kertoili omaisilleen kuulemiaan satuja, tarinoita runonlaulannasta sekä kaikkea muuta kansan köyhästä,
mutta monivivahteisesta elämästä. Varsinkin perheen nuorimpaan, Mathilda-sisareen, oli näillä kertomuksilla
suuri vaikutus.

Joskus Gustaf tosin joutui tilanteisiin, jolloin oli esiinnyttävä herrasmiehenäkin. Oudoilta paronin suusta
lähteneiksi kuulostavat varmaan monen parkanolaisen mielestä nämä sanat, jotka Gustaf kirjoitti Mathildasisarelleen Evosta: »Viikko sitten tein matkan Helsinkiin tilatakseni itselleni keikarinvaatteita kesää varten,
jolloin olen aikonut oikein ottaa arvostani vaarin ja edustaa kuvernöörin poikaa.» Vuotta myöhemmin Gustaf
ilmoitti sisarelleen menneensä kihloihin pikkuserkkunsa Venny Munsterhjelmin kanssa. Tosin G. Paaer
kertoo, että nuori paroni oli myös kosiokäynnillään pukeutunut sarkavaatteisiin ja konttikin oli selässä. Konttia
Eleonora Munsterhjelm oli aluksi pitänyt inhottavana, eikä suuttuneena tullut sillä kertaa lainkaan esille.
Mutta lopuksi oli hän oppinut sietämään konttiakin. Avioliitto Wendla Eleonora (Venny) Munsterhjelmin
kanssa solmittiin vuonna 1884.
Vuonna 1892 näytti ilmeiseltä, ettei perheen isän Carl Gustaf Wreden elämä jatkuisi enää kauan. Silloin
lapset kukin vuorollaan tulivat Rabbelugniin jäähyväiskäynnille. Gustaf saapui kaukaa Hyrynsalmelta
lapikkaat jalassa ja sarka-puku päällä, vaikka oli keskikesä. Tukka ja parta olivat saaneet taas vapaasti
kasvaa. Koska isä ei enää jaksanut tarttua saksiin, leikkasi hän ilmaa kahdella sormella merkiksi
vanhimmalle pojalle Kasperille, jonka tehtäväksi nyt siirtyi Gustafin siistiminen. Gustaf oli hyvin liikuttunut
isänsä kuolemasta. Hänen surunsa oli yhtä välitön ja kuohuva kuin äidin kuollessa.

Paroni omisti Parkanossa asuessaan kolme taloa, Louhilinnan. Koskenkohinan ja Korkomäen. Kuvassa taloista komein, karjalaista
rakennustyyliäjä jittekvä Louhilinna. Talo tuhoutui tulipalossa v.1932. Valok. H. Bäcklund.

ASETTUMINEN PARKANOON
Omaisten toivomuksesta Gustaf Wrede siirtyi perheineen kaukaa Hyrynsalmelta Parkanoon v. 1893. Matka
oli pitkä ja vaivalloinen. Vesistöjä pitkin tultiin Ouluun, josta sitten matkustettiin junalla Seinäjoelle ja sieltä
Ilmajoen ja Kurikan kautta Parkanoon. Mukana olivat vapaaherratar ja molemmat pikku tytöt, vuonna 1885
syntynyt Eleonora Sofia Mathilda (Noni) ja vuonna 1891 syntynyt Margaretha Johanna Magdalena (Greta)
sekä lasten hoitajat Anna-Leena ja Alina. Monet parkanolaiset muistavat vielä, että tullessaan Parkanoon
paronilla oli myös poroja ja pulkka, joka on nykyään nähtävissä Parkanon museossa.
Parkanosta paroni osti Korkomäen tilan metsänhoitaja Juseliukselta, joka muutti Sotkamoon. Katsellessaan
taloja eri puolilla pitäjää oli paroni tutustunut parkanolaisiin. Ihmiset olivat vieraanvaraisia, tulija otettiin aina
kahvin kanssa vastaan. Uuteen ympäristöön paroni sopeutui nopeasti, ja kuten muuallakin, oli hän täälläkin
omien työmiestensä ja muun väestön kanssa hyvissä väleissä. Paroni oli näppärä käsistään ja valmisti
erilaisia tuohitöitä ja jopa suksia. Paroni maksoi työmiehilleen aina hyvän palkan. Mutta hänellä oli myös
omat vaatimuksensa. Itse hän ei tupakoinut eikä sietänyt väkijuomia. Niinpä hän esimerkiksi tukkiponttoolla
piti muutkin kurissa, ei sallinut juopottelua, ei kirosanoja eikä muita sopimattomia puheita.
Paronin metsänhoitokautena tapahtui metsätyöoloissa hänen toimestaan paljon hyödyllisiä uudistuksia.
Metsätyöläisten kömpelöt sukset vaihtuivat notkeisiin ja keveisiin, ja epämukavat pieksutkin saivat
paremman mallin. Myöskin työn tahtiin ja laatuun metsätyömailla ja uittoväylillä hänellä oli edistävä vaikutus.
Paroni teetti lisäksi paljon teitä Parkanoon.
Paronista oli aina hauskaa olla nuorten ja reippaitten ihmisten seurassa. Hän joutui usein tarkastaessaan
metsiä samoilemaan pitkiä matkoja. Monia tarinoita on syntynyt siitä, että paroni kävelytti torppareita turhaan
kaiken päivää puunhakumatkoilla. Ehkä kaikki johtui vain siitä, ettei paroni halunnut katsastaa metsää ilman
seuraa. Työnsä puolesta hän joutui liikkumaan paljon pitäjän eri puolilla. Hän kävi usein taloissa ja torpissa
ja yöpyikin niissä. Hänestä tuli kaikkien tuntema ja kunnioittama, varsinkin hän oli suuri lasten ystävä. Heitä
hän piteli polvellaan, lauloi ja kertoi heille satuja ja tarinoita. Lapset pitivät häntä joulupukkina, eikä paroni
suinkaan siitä pahastunut.
Vuonna 1918 metsänhoitaja Gustaf Wrede jäi eläkkeelle. Tämän jälkeen hän vieraili jatkuvasti naapureissa.
Vuoteen 1932 saakka perheen asuntona oli Louhilinna Parooninkosken rannalla, joka sijaitsi n. kolme
kilometriä Parkanon kirkolta. Paronittaren toivomuksesta talo sai hyvin erikoisen muodon. Rakennushirret
tuotiin Kihniöstä. Talo oli kaksikerroksinen, siinä oli monta keittiötä ja suuri sali. Katolla oli eräänlainen
näkötorni. Talossa oli paljon vanhoja, arvokkaita tavaroita, hienoa porsliinia ja monenlaisia sukukalleuksia.
Tulipalo vuonna 1932 tuhosi kuitenkin kaiken. Tämän jälkeen paroni asui Koskenkohina-nimisessä
rakennuksessa. Koskenkohina oli alunperin ollut keittiörakennus, jonka yksi nurkka oli veden päällä.
Korkomäki kunnostettiin paronin tyttärien asunnoksi. Paronin puoliso oli kuollut jo vuonna 1928. Maata tilalla
oli noin 30 hehtaaria, joista 12 hehtaaria oli peltoa. Navettoja oli monta, ja ne sijaitsivat hyvin hankalissa
paikoissa. Toisinaan talossa oli kolme hevosta ja neljästä viiteen lehmää. Kissoja, koiria, kanoja ja ankkoja
oli paljon. Kanat saivat oleskella sisällä keittiössä. Paroni piti paljon eläimistä ja kasveista, eikä hän antanut
katkoa oksia eikä kukkia. Talon pihalla oli kasvanut Anjalasta tuotuja piooneja. Mutta käytännöllisyys kaikilta
tilan asukkailta puuttui. Joen yli ei ollut edes rakennettu siltaa, vaan sitä korvasi pari lankkua. Myös
maanviljelyksen ja karjanhoidon suhteen paroni oli melko huolimaton. Karjalle piti usein ostaa muualta
rehuja, kun syksyllä ei ollut varattu tarpeeksi. Kerran oli ruista kylvetty vasta marraskuussa. Joskus jouduttiin
syksyllä kaivamaan perunoita lumen alta.

PARONIN OSALLISTUMINEN SUOJELUSKUNTA-JA MUUHUN YHTEISEEN
TOIMINTAAN
Parkanon paroni ei ollut koskaan mikään kunnallis-, seura- tai yhdistysmies. Suojeluskuntaan hän kuului,
mutta ei ollut korkea sotilasarvoltaan eikä toiminut johtotehtävissä. Vuoden 1918 tapahtumien yhteydessä
mainitaan usein ns. Wreden kokous. Tämä kokous pidettiin tammikuussa 1918 heti loppiaisen jälkeen.
Mukana oli sosiaalidemokraatteja ja muita, joiden oletettiin lähtevän punakaartiin. Aivan selviä tietoja
kokouksesta ei ole, mutta se pitänee paikkansa, että silloin sovittiin, ettei parkanolaisten keskuudessa
syntyisi taisteluita. Luultavasti kokouksessa sovittiin myös, ettei Parkanosta lähtisi ketään punakaartiin.
Sodan aikana paroni toimi Kankaanpäässä. Varsinaisiin taisteluihin hän ei osallistunut.
Paroni oli ensimmäisiä suojeluskuntalaisia Parkanossa. Hänellä oli jopa erikoislupa saada käyttää
suojeluskuntapukua milloin halusi. Hän otti innokkaasti osaa harjoituksiin ja leireihin. Monet parkanolaiset
ovat kertoneet, kuinka hän Ravannin suojeluskuntaleirillä kokosi miehet iltaisin ympärilleen, teki rakovalkean
ja kertoili hauskoja tarinoitaan. Suojeluskuntatoimintaa voi pitää paronin isänmaallisuuden merkittävimpänä
harrastuksena. Suojeluskunta-aatteeseen ja toimintaan liittyi hänen mielestään ilman muuta jotain aitoa ja
puhdasta sekä lisäksi pyyteetöntä. Kun oli puhe uhraamisesta, paroni sanoi, ettei voi puhua uhraamisesta,
»ei, vaan minä olen kiitollinen siitä, että voin jotakin tehdä isänmaan hyväksi.» Paroni oli laajalti tunnettu
suojeluskunta väen keskuudessa. Hän kuului vanhimman ikäpolven sanitääreihin, ja oli heistä epäilemättä
tunnetuin. Hänet tunsi myös marsalkka Mannerheim, joka vuonna 1936 Jämijärven purjelentonäytöksessä
riensi tervehtimään rivissä seisovaa paronia. Kerran taas Ravannin suojeluskuntaleirillä P. E. Svinhufvud
tapasi vanhaa kaartia ja totesi, että ukoista tulisi yhdessä sopiva valokuva. Kuvassa olivat paronin lisäksi
vapaaherra Lauri Yrjö-Koskinen, ns. Piiri-isän isä ja Erkkilän pappa Huittisista.Myrskyisinä lapuanliikkeen
aikoina tempautui paroni mukaan politiikkaan kansanliikkeen innokkaana kannattajana. Hän esitti
käsityksiään varsinkin lehdistössä. Hän osallistui myös kuuluisiin Lapuan »valtiopäiviin», jotka pidettiin
15.<—16.3.1930. Paronin hengenheimolainen oli samannäköinen valkopartainen aatelismies ja
suojeluskuntapiirin valistusohjaaja Lauri Yrjö-Koskinen.

Paroni oli
Parkanon
ensimmäisiä
suojeluskuntalaisia
. Leireillä paroni oli
eräänlainen
»Hurtti-ukko»:
iltaisin hänen
tarinansa ja
hauskat juttunsa
keräsivät miehiä
hänen ympärilleen.
— Parkanolaisia
Havannin
suojeluskuntaleirill
ä. E. Laatu.

He joutuivat Lapualla kiivaaseen sanasotaan kirjailija Artturi Leinosen kanssa, koska Leinonen kokouksen
puheenjohtajana oli keskeytellyt liian yltiöpäisiä puheenvuoroja. Leinonen piti pahana, että tällaiset yleisesti
kunnioitetut aatelismiehet » . . . saivat ilmaa äänelleen ja tilaa kirjoituksilleen, vaikka näitä ukkoja —
Parkanon paroonia Wredeä ja vapaaherra Yrjö-Koskista, suojeluskuntapiirin valistusohjaajaa hiukan jo iän
pehmentäminä pidettiinkin, niin kunnioitettavia isänmaanystäviä kuin olivat aina olleetkin».
Ankarimmin Leinonen arvosteli paronin lehtimiestoimintaa. Paroni kirjoitti Sinimusta- ja Fascisti-nimisiin
lehtiin, jotka molemmat valtiovalta lakkautti. Paroni oli Fascisti-lehden ainakin nimellinen päätoimittaja.
Hänen kirjoituksensa muodostavat todella räikeän vastakohdan sille kuvalle, jonka hänestä sai Parkanossa.
Häntä pidettiin aina ehdottoman oikeamielisenä, ja moni haastateltava Parkanossa todisti, että hän arvosteli
jyrkimpiä suojeluskuntalaisia. Tiettävästi hän esti myös erään parkanolaisen muilutusyrityksen. Edellä
mainittujen lehtien lakkauttamiseen loppui kuitenkin paronin kirjallinen toiminta.
Wrede oli tunnettu myös kansanperinteen ja oikeakielisyyden harrastajana. Suomalaisen Kirjallisuuden
Seuran kansantietousarkistossa on tallennettuna kaksi hänen muistiin merkitsemäänsä kansantarinaa. Hän
oikoi myös usein muiden puheita ja suositteli käyttöön vierasperäisten sanojen tilalle aitosuomalaisia
ilmauksia. Esimerkiksi lusikasta olisi hänen mielestään pitänyt käyttää nimityksiä »nolkkonen», »kuiri» tai
»kitakapula». Hän hallitsi myös vanhan Parkanon murteen.

MITÄ PARKANOLAISET MUISTAVAT PARONISTAAN
Varmaankin jokainen parkanolainen osaa kuvata paronin ulkomuotoa ja kertoa joitakin yleisimpiä hänestä
syntyneitä tarinoita. Hän pukeutui aina hyvin kansanomaisesti, talvella sarkavaatteisiin ja kesällä
hurstikankaiseen pukuun. Jalassa olivat talonpoikaiset pieksut. Hän valmisti itse tanokkaita, eräänlaisia
tuohisia jalkineita sekä kontteja ja puukontuppia. Asuun kuului aina myös komea keppi, jossa oli vitsaslenkki
keskellä. Näistä kepeistä sai pankinjohtaja Martti Tuisku aiheen paronin 75-vuotislahjaan. Lahjaa
suunniteltaessa todettiin, ettei paronille voi antaa tavallista kävelykeppiä, vaan jos keppi annetaan, sen tulee
olla samoin kuin hänen luonnosta ottamansa sauvat lähes miehenmittainen. Valmistettiin ebenholtsinen
musta keppi, jota koristi Satakunnan suojelus-kuntakilpi ja hopeahela, joka kuvasi paronin luonnonkeppien
vitsalenkkiä. Paronin monia keppejä ja muita hänelle kuuluneita esineitä säilytetään Parkanon museossa.
Juuri paronin kansanomaisen pukeutumisen takia tapahtui usein hauskoja erehdyksiä hänen
henkilöllisyydestään. Tällaiset tapaukset ovat sitten muuntuen ja yksinkertaistuen jääneet elämään kansan
suussa. Useimmiten saa kuulla tarinan siitä, että paroni matkalla Tampereelle pysähtyi matkalla juottamaan
hevostaan. Paikalle saapui toinenkin hevosmies ja pyysi paronia juottamaan hevosensa. Paroni juotti herran
hevosen tiedustellen samalla mistä tämä oli kotoisin. Vieras ilmoitti olevansa Kurun lukkari. Tähän paroni oli
tokaissut: »Iso herra, mutta pieni virka.»Näitä sanoja Wrede ei luultavasti kuitenkaan tunnustanut omikseen,
sillä hänen mielestään kaikki virat olivat samanarvoisia.
Paronilla oli hyvä ystävä Hautalan Iisakki eli Hauta-Iisakki. On tosin kerrottu, että paroni piti Iisakkia
narrinaan. Eräs tarina kertoo, kuinka paroni metsä-ylioppilaiden kanssa oli istuttanut Iisakkia 20 minuuttia
muurahaispesässä. Tämän jälkeen oli kerätty kolehti ja Iisakki oli saanut palkakseen kaksi markkaa. Toisen
kerran paroni oli juoksuttanut narun päässä nelinkontin Iisakkia, jolla oli pelkästään paita päällä. Paroni itse
istui rattailla tukkien tien niin, etteivät kirkkoon menijät olleet päässeet ohitse. »Tekikö pieni hyssy hyvää?»
kysyi paroni annettuaan Iisakin nousta rattaille. Iisakki sanoi vain: »Teki kyllä.»
Paronin omituisesta käytöksestä ja kekseliäistä kepposista on myös lukuisia tarinoita. Kerran hän oli ajanut
tukkeja Parkanon ja Kurun välisellä tiellä siten, että hän oli laittanut reen perään tikapuut, joilta käsin sitten
pitkillä ohjaksilla ohjasi hevosta. Hän oli myös joskus ajatuttanut itseään metsässä leimaten puita suoraan
reestä käsin. Ihmeelliseltä tuntuvan matkan hän teki kerran Tampereelle Kurusta. Hän oli nimittäin laitattanut
laivan perään tukkien päälle kangaspuut, joilla istuen teki matkan.
Usein oli tapahtunut, että paroni kävelytti miestä koko pitkän päivän metsissä ja antoi sitten tarvepuut aivan
läheltä taloa tai sieltä, mistä pyytäjä halusi. Tämä ei monenkaan mielestä ollut kiusantekoa, vaan paronille
tyypillistä omalaatuista käytöstä, jonka vain harvat panivat pahakseen. Kuitenkin paroni oli hyvin tarkka, eikä
sallinut, että joku omin päin katkaisisi edes vesan. Tavattuaan jonkun luvattomista puuhista saattoi paroni
olla myös hyvin äkkipikainen. Maanviljelijä Otto Niemi oli kerran mennyt sunnuntaina sorsastamaan
Korkomäen luo. Hän oli ampunutkin sorsan, jolloin paronin poika Gösta Wrede oli tullut ja tarttunut pyssyn
piippuun. Niemi varoitti, että pyssy oli ladattu ja tyrkkäsi pojan kumoon. Poika meni kertomaan tapahtuneesta
paronille, joka otti airon ja löi sillä Niemeä, niin että airo meni kappaleiksi.

Parkanon paroni kuvattuna kahdessa
mieluisimmassa asussaan: »muinais-suomalaisena»
sarkavaatteissa, tuohikontti selässä

Parin päivän kuluttua Niemeä kuitenkin tultiin hakemaan töihin, eikä tapahtuneesta enää puhuttu. Toisen
kerran taas Anselmi Lehtonen oli mennyt luvatta Parooninkoskelle ongelle. Paroni oli ollut hyvin vihainen ja
pitänyt kovan saarnan, mutta antanut luvan vastedes käydä vapaasti ongella. Usein sattui, että hän lupasi
monelle henkilölle leimata puita samana päivänä. Kun kaikki olivat aamulla saapuneet lähtöpaikalle, valitsi
paroni parhaan reen ja muut saivat palata kotiinsa sillä kertaa tyhjin käsin.
Paronilla oli tapana antaa taloille niiden ulkonäön ja ympäristön mukaan nimiä. Esimerkiksi Vuorijärvellä
nimitti hän erään tilan Laajalaksi, koska ympärillä oli suota, josta saataisiin raivattua laajat vainiot.
Vahojärvellä taas oli talo saanut nimekseen Piilola, koska se sijaitsi metsän peitossa niin, ettei sitä näkynyt
tielle. Paroni oli sitten usein kysynyt isännältä, oliko tämä pysynyt piilossa. Tällä paroni tarkoitti tiedustella,
oliko isäntä joutunut hakkaamaan metsää talonsa ympäriltä.
Paroni nautti kujeiden tekemisestä, ja hän oli aina utelias näkemään niiden vaikutuksen. Useinhan sattui
paronin henkilöllisyydestä erehdyksiä ja ihmiset joutuivat hyvin hämilleen ja pyytelivät anteeksi, kun
huomasivat, että olivat tekemisissä aatelismiehen kanssa. Mutta poikkeuksiakin sattui. Paroni oli kerran
muiden metsänhoitajien kanssa menossa Tampereelle metsäpäiville.

.. .ja suojeluskuntapuvussa 75-vuotislahjasauva
kädessä. T. Leppänen.

Matkalla pysähdyttiin Toikan kievariin.
Paronille oli ruoka katettu väen pöytään
erilleen muista. Toiset ilmaisivat silloin
emännälle, kuka vieras oli. Tämä emäntä
ei ollut lainkaan pahoitellut virhettään,
vaan oli sanonut, että pitäisi pukea ja
siistiä itsensä niin, että tunnetaan. Paroni
oli ollut hyvin tyytyväinen siihen, että joku
oli sanonut vastaan, eikä pyydellyt
anteeksi kuten tavallisesti. Melkein
suoranaisena kiusantekona voidaan pitää
sitä, että kun paroni kerran oli ollut
kanootilla melomassa Leppälahdessa
Kurun ja Tampereen välillä, hän meni
tahallaan laivan lähelle ja kaatoi itsensä
veteen. Laivamiehille tuli kiire ja laivasta
heitettiin pelastusvene, mutta paroni oli
vain sukeltanut aina, kun hänet oltiin
vähällä saada veneeseen.
Kaikki vieraat ja kulkijat olivat tervetulleita Korkomäkeen. Kaikki söivät ja joivat saman pöydän ääressä.
Paroni laittoi itse vierailleen ruoan, mutta muita töitä tilalla hän ei tehnyt. Hän ei ollut ahdasmielinen, hän
tanssi vielä vanhanakin, ja Korkomäessäkin järjestettiin tansseja. Paronissa oli monia muitakin merkittäviä
luonteenpiirteitä kuin pelkästään humoristisia. Omassa elämässään hän noudatti vaatimattomien
elämäntapojen ihannettaan. Vakaumuksensa hän ilmaisi kerran palattuaan Ravannin suojeluskuntaleiriltä
kolmella ytimekkäällä ilmiöllä, jotka hänen mielestään olivat rappeutumisen tunnusmerkkejä: makeaa syö,
koreaa kantaa ja lähelle tekee tarpeensa. Ravanissa ei ilmennyt mitään näistä elintason nousun tuloksista.
Paroni oli tavallaan syvällinenkin. Hän oli oikeudentuntoinen ja isänmaallinen. Paronia voi pitää jonkinlaisena
ritariuden ja sankariuden ihailijana. Niinpä hän totesi, ettei myötäkäyminen ole ihmiselle hyväksi, mutta
vastoinkäyminen, se kannustaa ja terästää mieltä.
Osuvasti kuvaa paronin luonnetta Eino Yliruusi: »Parkanon parooni ei ollut kansanomaisuudessaan
kiihkoilija eikä herrojen vihaaja. Hän arvosti sivistyksen ja kulttuurin ja niiden edustajain merkityksen
korkealle, mutta vain sikäli kuin 'herruus' perustui taitoon, kykyyn ja kuntoon, eikä perittyyn tai rahan voimalla
hankittuun arvoon ja asemaan.» Yliruusi katsoo myös, että paronin käytös oli aikanaan omiaan hillitsemään
senaikaisen pienen säätyläispiirin koreilun- ja kopeilunhalua ja loi perusteet herrasväen ja rahvaan
seurustelulle. Paronin asenteet tulivat esille kaikkein vakavimmissakin tilanteissa, nimittäin kuoleman
koskettaessa. Vaimonsa haudalle hän ei antanut laittaa kiveä, vaan olisi pitänut sellaista epäjumalan
palvomisena. Hän teki itse suuren ristin ja kaiversi siihen vaimonsa nimen. Hyvin kuvaava on hänen
viimeinen toivomuksensa. Siinä hän lausuu, että mikäli kirkkolaki sallii, hänen hautajaisensa toimitettaisiin
yöaikaan. Arkun tulisi olla koristelematon ja maalaamaton ja saattamassa saisivat olla vain läheisimmät
ystävät. Haudalle -ei saisi laittaa mitään tapettuja kukkasia eikä pystyttää mitään koristettua kiveä. Kaikkia
näitä toivomuksia ei hänen kuolemansa jälkeen vuonna 1938 toteutettu. Suuri karkeaksi jätetty hautakivi
Parkanon hautausmaalla kuvaa omalta osaltaan hyvin tätä luonnollista ja toisaalta särmikästä persoonaa.

