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Sammattiseuran joulukirje on aikamatka menneeseen
Neljätoistavuotias Teuvo Murto teki kirveellä 44 mottia halkoja vuonna 1943. Tätä käsittämätöntä
saavutusta pysähdyin miettimään, kun koostin Sammattiseuran jäsenten lähettämiä tekstejä seuran
joulukirjeeseen. Elämä Sammatissa on ollut kovaa sotavuosina.
Toivo Haation ” Sammatin aseveljet kotirintaman tukena” on eräs niistä kirjoituksista, joita
saimme, kun pyysimme jäseniltä tekstejä tähän joulutervehdykseen. Lämmin kiitos kaikille
kirjoittajille!
Toisenlaisiin tunnelmiin pääsin kun luin Nummilan pojan Arto Niemisen kirjoitusta ”Joulu tulee
sulaen”. Elämä on ollut Pyölintiellä idyllistä 1970-luvulla.
Jouluisiin tunnelmiin minut johdatti Nina Haation kirjoitus joulukorteista ja Liisa Laurilan eläytyvä
kuvaus Kappelin kirkkokansasta.
Kari Uittamon kirjoittamasta Urho A. Heinon elämäntyöstä kävi ilmi, miten uskomattoman ahkera
ja aikaansaapa Sammattiseuran perustajiin kuulunut Urho Heino on ollut. Juuri Heinoa meidän on
kiittäminen siitä, että Lammin talo pelastui täydelliseltä rappiolta ja siitä, että Sammatissa
järjestetään Sampo-juhlia.
Tätä kirjoittaessani takana on Sammattiseuran viimeinen
tapahtuma tältä vuodelta, eli Sammatin itsenäisyysjuhla.
Meillä oli ilo ja kunnia saada vieraaksi Sammatin viimeinen
veteraani, Kyllikki Rinne. Juhlasta lisää Sammattiseuran
kotisivuilla osoitteessa www.sammattiseura.fi.
Päättyvä vuosi, erityisesti kesä on ollut seuralle
tapahtumatäyteinen: Miinan mökin näyttelyt olivat jälleen
menestys, ja erityisen suosittu oli Miinan päivät kaffet
heinäkuun 5. päivänä.
Paljon muutakin järjestimme vuoden aikana: jääkarusellin,
luolaseikkailun, piknikin, kirjailijaillan ja perinteisen
jäsentapahtuman torilla.
Tämän kirjeen myötä toivotan koko Sammattiseuran
hallituksen puolesta hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta.
Sammatissa 7.12.2019
Erja Hinkkanen
P.s. Kuvituksena Sammattiseuran arkiston aarteita.
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Joulukortti muistuttaa – olet tärkeä minulle

Ensilumessa näkyvät vierivieressä isot ja pienet saappaan sekä suloiset tassun jäljet jotka vievät
postilaatikolle ja sieltä takaisin. Joulu lähestyy ja siitä muistuttavat myös kirjelaatikosta löytyvät
kortit, jotka ilahduttavat ja toisinaan myös aiheuttavat pienen paniikin.
"Ihanaa, mutta apua, lapsuudenystävä lähetti kortin, mutta muistinkohan minä myös häntä?".
Onneksi on puhelin, jolla voi soittaa ja unohduksen kääntää voitoksi, kun kuulee kaukaisen ystävän
iloisen äänen puhelimen toisessa päässä.
Joulukorttiperinne alkoi Suomessa suunnilleen 1800-luvun lopulla ja vaikka muuten postin kulku
on vähentynyt, niin joulukortit jatkavat vielä perinnettä. Rinnalle ovat toki tulleet myös niin
kutsutut sähköiset kortit, joita lähetetään eri viestimien kautta.
On viehättävää katsella aikaisemmilta vuosilta saatuja kortteja, joiden kuvista saattaa löytää
menneiden vuosien väri- ja aihemaailman. Näitä jouluisia viestejä on kuvittanut moni taiteilija mm.
Martta Wendelin ja Rudolf Koivu. Kortti on voitu valita huolella ja pohdittu saajan mieltymyksiä
tai arvomaailmaa tai sitten kertoa kortin kautta vaikkapa vuoden iloisista kuulumisista itse ottamista
kuvista teetetyn kortin kautta. Joissakin joulutervehdyksissä on mukana runo, kuten esimerkiksi
Mika Waltarin kauniin herkkä joulun kuvaus, mikä alkaa sanoin "Joulu, se on kuusenneulasten ja
sammuvien kynttilöiden tuoksua, ja hiljaista, onnellisen säikähdyttävää rakkautta..." .
Joulukortit kertovat myös vaivihkaa henkilökohtaista historiaa. Joissakin korteissa lisääntyvät nimet
vuosien saatossa ja toisissa vähenee, kunnes jostakin osoitteesta ei enää korttia tule. Vanhojen
säästettyjen korttien ja tutun käsialan kautta saat edesmenneen hetkeksi lähellesi.
Monissa korteissa lukee myös rakkaiden lemmikkien nimet, mikä kertoo siitä, että eläimet ovat
tärkeitä perheenjäseniä.
Tärkeää on muistaa, että maailmassa on ihmisiä, jotka eivät saa ainuttakaan joulukorttia ja on
ihmisiä, joilla ei sodan tai köyhyyden takia ole mahdollisuutta jouluun ollenkaan.
Hyväntekeväisyysjärjestöjen kautta voi lähettää kortin yksinäiselle ja tämänkaltaisten järjestöjen
kortteja tai aineettomia joululahjoja ostamalla saattaa viedä avun sinne, missä hätä on suurin.
Joulukortilla kerrotaan, että sinä olet tärkeä minulle enkä ole sinua unohtanut, vaikka arki joskus
viekin mukanaan ja yhteydenpito on vähäistä. Kun luet kortteja, muistat, että niiden lähettäjät
haluavat juuri sinulle rauhallisen joulun ja tulevaan vuoteen sitä Waltarin kuvaamaa onnellisen
säikähdyttävää rakkautta.
Nina Haatio
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Tule joulu sulaen
Aikanaan elettiin joulunalusviikkoa
Pyölinkulmalla. Seitsenkymmenluvulla
laskettiin vielä neljä vuodenaikaa,
joten joulunakin oli talvi.
Kyseisenä päivänä vieläpä varsin
ankara ilma. Kylmä viima riipoi väliin
pakkas-, väliin räntälunta. Sellainen keli
viiltää vilun viitan alle.
Mutta Pyölin tuvassa oli lämmintä ja
leppoisaa. Äitini Helmi oli jälleen
kerran kutsuttu loimen luomiseen,
koska häneltä se homma parhaiten
hoitui. Iso lankahäkkyrä lattiasta kattoon pyöri sujuvasti, ja työtä siivitti Pyölin naisten, Tyynen ja
Riitan, vilkas keskustelu äitini kanssa. Puhetta komppasi Tyyne-emännän veljen, Linteenin Sulhon,
asiantuntevat lausunnot, joita naiset eivät juurikaan kuunnelleet.
Sulho oli Pyölin kylän merkkihenkilö. Armoton työmies, mutta yhtä armoton juopottelija, kun
sille päälle sattui. Vanhemmiten hänen "rooliasukseen" muodostui peruskansallinen myssy ja
verkkarihousut, mutta niiden välissä poikkeuksellinen puvuntakki ja kauluspaita. Siisti herrasmieslook. Tässä asussa Sulho nytkin pasteerasi tuvan lattiaa kattavien räsymattojen päällä. Asento oli
myös tyypillinen etukeno ja kädet selän takana kuin pikaluistelijalla.
Sulho oli hilpeässä hönössä.
Sulhon elämään mahtui vauhtia ja vaarallisia tilanteita, kuin myös mainiota tilannehuumoria.
Erään kerran olin lähdössä viikonloppukäynnin päätteeksi Helsinkiin ja ystäväni Ahti Vainio lähti
saattamaan bussille Lahnajärvelle. Alkumatkasta huomasimme, että Sulhon parakkituvasta hehkuu
heikko valo, ja päätimme tervehtiä maestroa. Mökki sijaitsi aivan Pyölin talon vieressä. Koputuksen
jälkeen astuimme sisään ja mitä näimme? Reilusti yli seitsenkymppinen Sulho istuu soffalla,
kainalossaan kuvankaunis nuori neito.
Huone oli kerrankin siisti ja sisustettu, pöydällä paria romantisoi kaksi kynttilää. Mökin isäntä otti
heti tilanteen haltuunsa ja esitteli meidät:
"Juu, totanoin, täsä on Nummilan poika ja Vainion Ahti ja hei ova juur lährös!" Mikäs siinä auttoi,
maantie kutsui ja pian laukesi hihitys. Mainio Sulho.
Palataan jouluviikon tarinaan. Pyölin tuvan käsityöidylli laukesi, kun porstuassa alkoi kolista, ja
sisään astui rännästä räätynyt naapurin Inga. Hengästyksensä lomasta hän sai kerrottua, että
keskellä tietä, Myllyrinteen kohdalla, makaa liikkumaton mies. Inga ei ollut saanut häntä hereille.
Pitää kutsua apua. Naiset päivittelivät, että jos se on Myllyrinne itse, niin tehtävä on mahdoton,
Myllyrinne kun oli Suomen kookkaimman miehen, Väinö Myllyrinteen sukua ja siis mahdottoman
kokoinen. Yhdessä tuumattiin, ettei tällä varmaankaan ollut kesämökilleen mitään asiaa keskellä
talvea, tiellä makasi joku muu. Oliko kenties joku Sulhon ryyppykaveri? Se oli pelkkä päätelmä,
johon ei saatu vastausta, sillä Sulho oli hävinnyt tuvasta.
Ambulanssi! Poliisi! Puhelin! Mutta myräkkä oli tehnyt tehtävänsä, puhelinlangat eivät laulaneet.
Nyt oli pakko lähteä itse paikalle, mutta siinä hetkessä huomattiin, että mäen päällä, Siitoon Kaupan
kohdalla välähtivät auton valot.
Kuski astui tupaan, kun naiset pukeutuivat päällysvaatteisiin. Mies oli tulossa Herttoniemen
Siirtolasta, missä lintu oli lentänyt ikkunaan ja hän oli käynyt korjaamassa vahingot. Riitan
pitämään kauppaan pitäisi päästä.
Pelastuspartio selosti poikkeavan tilanteen, ja mies lähti vilkkaasti Ingan kanssa autolla
makuupaikalle. Tuokion päästä mies palasi tyhjin käsin ja autoin. Tiellä ei maannut ketään. Inga oli
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mennyt kotiinsa tutkimaan omat nurkkansa, vaikka jälkeäkään ei näkynyt runsaan lumentulon
vuoksi. Tilanne alkoi saada mystisiä piirteitä.
Silloin astui Sulho takaisin tupaan, töräytti nenäliinaan sään aiheuttaman kostean satsin, pyyhkäisi
vielä rännät ohimolta ja vapautti tilanteen:
"Tota noin, mää kannoin sen äijän mun tupaasan. Se on jo alkanu sulamaan."
Sulho oli napannut matkaan Pyölin vesikelkan ja siirtänyt muukalaisen tieltä kämppäänsä.
Operaatio oli ripeä ja tehokas. Vieras mies toipui lämmössä ja Sulholle annettiin pari vanhaa patjaa
kuivikkeeksi. Pelastetun henkilöllisyys jääköön tarinan tallaamaksi, mutta syy tielle sortumiseen oli
liian aikainen ja liiallinen jouluglögin nautinta. Ajankohtaan sopivasti ilmaistuna.
Näin saapui joulu Pyölinkantille. Sulassa sovussa.
Arto Nieminen,
Nummilan poika

Sammatin aseveljet kotirintaman tukena
Talvisodan päätyttyä 1940 perustettiin Suomen Aseveliliitto, jonka tehtäväksi määriteltiin
vaikeuksiin joutuneiden aseveljien, sotaleskien ja -orpojen, sotainvalidien sekä siirtoväen
avustaminen. Perustamiskokous pidettiin elokuun 4. päivänä 1940. Liitolla oli vuonna 1944
lopussa kaikkiaan 710 jäsenyhdistystä.
Valtakunnallisen liiton perustamisen jälkeen perustettiin nopeassa tahdissa paikallisia yhdistyksiä,
joiden tehtävänä oli toteuttaa liiton tavoitteita kunkin kunnan alueella. Sammatin Aseveljet r.y:n
perustava kokous on pidetty 13.10.1940. Yhdistyksen toiminnasta on säilynyt varsin niukasti
aineistoa ja tämän artikkelin tiedot ovat Reino Rinteen arkistoista. Reino Rinne toimi mm.
yhdistyksen sihteerinä.
Yhdistyksen vuosikertomuksista on säilynyt vuoden 1942 kertomus, jonka perusteella voi
hahmotella toimintaa eri vuosina. Yhdistyksen jäsenmäärä vuoden 1942 lopulla oli 73 sekä lisäksi
yksi kannatusjäsen. Jäsenmaksuna perittiin jäseniltä 10,- ja kannatusjäseniltä 50.- markkaa
vuodessa.
Vuoden 1942 johtokuntaan kuuluivat puheenjohtajana
Kaarlo Hiekkavuo, varapuheenjohtajana Paavo Lietzén ja
sihteerinä ja taloudenhoitajana Reino Rinne. Johtokunnan
muina jäseninä olivat Eino Saarinen, Arvo Alitalo, Paavo
Paasialho, Vilho Haatio, Oiva Marjamaa, Paavo
Rantanen ja Emil Pietilä.
Aseveljet osallistuivat kaikkiin sankarihautajaisiin ja
vuoden 1942 vuosikertomuksen mukaan talkootyötä
tehtiin kaikkiaan 2377 tuntia, josta hevostyötä oli 937
tuntia. Mottitalkoissa halkoja kertyi kaikkiaan 419 m3.
Tammikuussa 1942 Suomen Aseveljien Liitto perusti
yhdessä Suomen Ammattiliittojen keskusjärjestön (SAK),
Pellervo-Seuran ja Akateemisen Karjala-Seuran kanssa
Suurtalkoot-yhdistyksen organisoimaan kansalaisten
vapaaehtoista talkootoimintaa.
Sammatissa talkoorahaston varoista vastasi Sammatin
Aseveljet r.y:n johtokunta. Rahaston sääntöjen mukaan
rahaston tarkoituksena oli tukea oman kunnan
puutteenalaisten perheiden taloudellista ja sosiaalista
asemaa. Ensisijaisina autettavina olivat sodasta eniten
Aseveliliiton perustamisen muistoksi
julkaistu postimerkki vuodelta 1940.
www.sammattiseura.fi
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kärsimään joutuneet perheet, kuten sankarivainajien ja sotavammaisten perheet sekä muut
rintamamiesperheet ja siirtoväki.
Varsinaisia talkoita organisoimaan perustettiin Suurtalkoot r.y:n Sammatin paikallisosasto ja
talkoopäälliköksi valittiin keskustelun jälkeen Kaarlo Hiekkavuo ja talkootoimikunnan jäseniksi
Lauri Säteri, Esko Leijola, Juho Åhl, Arvo Handolin, Irene Haatio ja Kaarlo Mattila. Lisäksi eri
kyliin valittiin talkoovanhemmat.
Toimintamuotona olivat mm. Maanantai-talkoot sekä mottitalkoot. Maanantai-talkoissa jokainen
talkootoimintaan erikseen liittynyt jäsen sitoutui luovuttamaan ”omana talkoo-osuutena kolmen
kuukauden aikana jokaisen viikon ensimmäisen työtunnin palkan aseveljien kautta sodasta
pahimmin kärsineiden elämän vakauttamiseen.” Vuonna 1942 maanantai-talkoisiin sitoutui
kaikkiaan 28 henkilöä ja maanantai-talkooasiamiehenä toimi Paavo Rantanen.
Mottitalkoiden yhtenä toimintamuotona olivat valtakunnalliset mottipäivät, jolloin toivottiin
jokaisen kynnelle kykenevän lähtevän mottimetsään. Sammatissa vuoden 1943 mottitalkoista
tunnustuksena luovutettiin 14-vuotiaalle koululaiselle Teuvo Murrolle suurkirves. Merkin luovutti
Suurtalkoot r.y:n edustajana Uudenmaan Asevelipiirin sihteeri Toivo Kaiponen ja juhlallisessa
tilaisuudessa olivat läsnä Sammatin talkoopäällikkö maanviljelijä Kaarlo Hiekkavuo ja
mottitalkoopäällikkö isännöitsijä Arvo Alitalo. Teuvo Murto oli hakannut talkoissa yhteensä 44
mottia. Edellisenä vuonna hän saavutti uurastuksistaan hopeakirveen.
Suomen Aseveljien Liitto lakkautettiin mm. valvontakomission vaatimuksesta tammikuussa 1945.
Samoin lakkautettiin kaikki paikalliset yhdistykset.
Toivo Haatio

Urho A. Heino – Elias Lönnrotin perinnön puuhamies
Opetusneuvos Urho A. Heinon kiinnostus kotiseutuunsa ja sen perinnön vaalimiseen loivat
vahvan pohjan Sammatin kotiseutuyhdistysten nykyisinkin aktiiviselle toiminnalle.
Urho A. Heino syntyi Sammatin Mäntyniemessä 10.5.1908. Hän oli vanhempiensa Kaarlon ja
Erikan viisilapsisen perheen esikoinen, joka jo nuorena kiinnostui enemmän tekniikasta ja
historiasta kuin maanviljelystä. Varusmiespalveluksensa hän suoritti merivoimissa Suomen
ensimmäisellä sukellusvenekurssilla Vetehisellä ja palvelusajan täytyttyä hakeutui
Teollisuuskouluun sähköalan opintoihin Helsinkiin. Helsingissä hän tapasi tulevan puolisonsa Saga
Irene Tallgrenin, jonka kanssa avioitui 1931. Perheeseen syntyi kaksi tytärtä: Ritva Aulikki Ireene
1933 ja Sirkka Helena 1936.
Tekniikan lisäksi Heinoa kiinnosti kirjallinen vaikuttaminen ja hän suoritti myös Yhteiskunnallisen
Korkeakoulun sanomalehtilinjan. Päätyökseen hän toimi eri tehtävissä sähköalalla; pitkään
osastopäällikkönä Helsingin sähkölaitoksessa ja myöhemmin sähköteknisten aineiden opettajana.
Urho Heino kirjoitti useita sähköalan oppikirjoja.
Urho Heinon mielenkiinnon kohteita olivat kotiseutu ja kansankulttuuri.
Hänen mielestään silloisten sammattilaisten ja sieltä muualle muuttaneiden
velvollisuus oli vaalia Elias Lönnrotin perintöä. Tähän tarkoitukseen
perustettiin Sammatti-seura. Urho Heino oli yksi seuran perustajajäsenistä
ja puheenjohtaja vuosina 1935–56. Sammatti-seuran lisäksi Heino oli
aktiivinen toimija niin ammattikuntansa kuin erilaisissa yhteiskunnallisissa
yhdistyksissä ja hän rakensi laajan verkoston eri alojen aktiivisista
vaikuttajista, joihin kuuluivat mm. Kalevalaiset Naiset, Kalevalaseura ja
yliopiston professoreita. Monet heistä olivat myös kesäsammattilaisia.
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Sampojuhlat alkavat
Lönnrotin syntymästä oli vuonna 1952 kulunut 150 vuotta. Sen kunniaksi Sammatti-seura järjesti
Helsingissä Elias-juhlan, jonka arvokkaan akateeminen ohjelma ennakoi tulevia Sampojuhlia.
Nurmijärven Kivijuhlien innoittamana Heino ja muutama muu Kalevala-aktiivi alkoivat suunnitella
Lönnrotin perintöä kunnioittavaa juhlaa Sammattiin. Muutamaa vuotta myöhemmin, keväällä 1955,
Urho Heino kävi Sammatin kunnan edustajien kanssa keskusteluja Kalevalajuhlien järjestämisestä
Sammatissa. Juhla-ajatuksesta pidettiin kokous, joka oli yksimielinen Kalevalajuhlien
järjestämisestä.
Juhlat päätettiin pitää Paikkarin torpan läheisyydessä olevalla mäellä, jonne oli pystytettävä suuri
katsomo ja rakennettava näyttämöksi kalevalainen tupa. Työt päätettiin aloittaa syksyllä 1955
talkoovoimin. Ajateltiin, että Lönnrot-juhla toteutuisi kesällä 1956 ja tammikuussa 1956 alettiin
puhua Sampojuhlista. Ne päätettiin pitää vuosittain viikko juhannuksen jälkeen, mutta talkootyön
suuruuden vuoksi ensimmäiset juhlat siirrettiin heinäkuulle. Näyttämö ja katsomo valmistuivat
heinäkuussa ja ensimmäisten Sampojuhlien juhlapäivä oli 22.7.1956.
Sammatti-seura valmistautui ensimmäisiin Sampojuhliin hyvin. Kutsuja lähetettiin ja lehdissä
kirjoiteltiin. Ohjelmavihkonen oli 26-sivuinen. Kunnat, yritykset ja yksityishenkilöt tukivat juhlaa,
johon saapui yli 2000 vierasta. Se kesti aamukymmenestä iltamyöhään: oli jumalanpalvelus, päiväja iltajuhla. Pitkää kaavaa noudatettiin neljänä kesänä. Vuodesta 1960 lähtien juhlat saivat nykyisen
päiväjuhlan muodon.
Tulevia vuosittaisia Sampojuhlia varten perustettiin oma yhdistys: Sampojuhlien Kannatusyhdistys
v. 1956 ja Urho Heinosta tuli sen puheenjohtaja. Myöhemmin yhdistys sai nimen Sampoyhdistys.
Sampojuhlien ohjelmat suunniteltiin Helsingissä, ja Sammatissa hoidettiin käytännön toimet.
Juhlilla oli vuosien mittaan sekä sammattilaisia että tunnettuja eri alojen suomalaisia puhujia,
esiintyjiä ja juontajia. Näistä asioista voi lukea Veikko Kallion kirjasta Sampojuhlat Sammatissa
1956–2006. Sampojuhlat olivat todelliset ja monipuoliset kulttuurijuhlat. Juhlavieraiksi saatiin
monipuolinen kattaus sammattilaisia, kesäsammattilaisia sekä yhteiskunnan tunnettuja vaikuttajia.
Myös presidentti Kekkonen puolisoineen nähtiin Sampojuhlilla.
Lammin talon pelastusoperaatio
Elias Lönnrot osti Lammin talon vuonna 1869 eläkevuosiensa rauhalliseksi tyyssijaksi. Talo sijaitsi
tuohon aikaan lähes tiettömän taipaleen takana. Lönnrot remontoi ja laajensi huonokuntoiseksi
menneen talon päärakennuksen ja teetti muita rakennuksia eri tarkoituksia varten. Kaksitupainen
päärakennus muuttui säätyläiskodiksi. Monelta vaivalta olisi säästytty, jos Lammin talo olisi
säilynyt sellaisenaan Lönnrotin kuoleman jälkeen, kuten J. L. Runebergin talo Porvoossa. Mutta
Lönnrot halusi, ettei talosta tule pyhiinvaelluspaikkaa ja kehotti tytärtään Ida Lönnrotia myymään
talon irtaimistoineen kuolemansa jälkeen. Irtaimisto joutui monien haltuun pakkohuutokaupassa
1890. Talo koki monta muodonmuutosta vuosikymmenten saatossa. Omistajat vaihtuivat ja elämä
talossa oli aika ajoin levotontakin. Se oli viimeksi erään omistajan miniän hallussa vuoteen 1958.
Talon kunto alkoi olla kriittisessä tilassa, josta Sammatti-seuran aktiivit kantoivat huolta. Urho A.
Heinon sinnikäs kirjoittelu useiden lehtien toimituksiin, mielipidepalstoille, ministeriöihin ja
kulttuurivaikuttajille tuotti viimein tulosta, ja Suomen Kuvalehti lähetti toimittajan Lammin talolle
ja julkaisi vuonna 1956 artikkelin: Lammi on sortumaisillaan. Sampojuhlien tuotto ei riittäisi
pelastamaan taloa. Artikkeli päättyi vetoomukseen: ”Mutta hänen (Lönnrotin) elämäntyönsä on niin
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valtava, että jälkimaailman on
säilytettävä hänen muistonsa
rakennuksissakin. Meillä on jo Paikkarin
torppa, mutta Lammi tarvitaan myös.
Näin ainakin tekisi todellinen
kulttuurikansa.”
Lammin talon pelastusoperaatiossa Urho
Heino oli keskeinen vaikuttaja. Hän
totesi, että talo puretaan, ellei kokoon
saada miljoonaa markkaa. Hän kutsui
kokoon neuvottelutilaisuuden
Kestikartanoon 4.2.1958. Siihen saapui
edustajia Sammatin yhdistyksistä ja
valtakunnallisista kulttuurilaitoksista.
Lehdistössä käytiin kiivasta väittelyä
Lammin talon puolesta ja vastaan, jossa
Heino oli aktiivisesti mukana. Talon
Lammin talo. Urho Heino oli keskeinen vaikuttaja
puolustajien kampanja onnistui.
talon pelastamisessa. (Kuva Kari Uittamo)
Kolmansissa Sampojuhlissa oli
ennätysyleisö. Akateemikko Martti Haavio lausui juhlallisesti: ”Olemme pyhällä maalla.” Kustaa
Vilkuna totesi: ”Suomessa on vain yksi Sammatti, yksi Paikkari ja Valkjärvi ja vain yksi Elias
Lönnrotin vanhuudenkoti Lammin talo.” Hän ojensi Urho Heinolle opetusministeriön 500 000
markan sekin talon rakennusten ja tontin lunastamiseen museotarkoitukseen. Sampo-juhlien
Kannatusyhdistys osti päärakennuksen ja piha-alueen. Kauppahinta oli kokonaisuudessaan miljoona
markkaa. Kauppa oli mahdollinen opetusministeriön avustuksen ja monilta tahoilta saadun avun
turvin.
Mutta jäljellä oli suuri kunnostamisurakka. Talohankkeen edistymistä seurattiin niin paikallisissa
kuin pääkaupunginkin lehdissä. Urho Heino jatkoi kirjoittamista ja kampanjointia Sampoyhdistyksen puheenjohtajana. Kiisteltiin tulisiko talosta museo vai retkeilymaja. Kolmas vaihtoehto
oli kirjailijoiden tai muiden kulttuurityöntekijöiden rauhallinen lomakoti ja viihtyisä paikka myös
Kalevalan tutkijoille.
Korjaustyön rahoitus tuotti vaikeuksia. Avuksi tuli Lönnrotin koti kuntoon -iskulauseella
varustettujen kirjeensulkijamerkkien myyntikampanja vuonna 1960. Sen nettotuotto oli lähes 1,5
miljoonaa markkaa. Vuonna 1965 Urho Heino saattoi todeta, että Lammin tilan säilyminen oli
turvattu. Sisätilat remontoitiin vuonna 1967. Kesällä 1967 rakennus voitiin avata määräaikaisesti
yleisölle. Huoneissa oli Lönnrotin aikaista esineistöä ja Lammin talon pihapiiri täydentyi hiljalleen
lahjoituksin Lönnrotin aikaa muistuttavaan asuun.
Urho A. Heino kuoli vuonna 1976, ja Lammin talon kehittäminen jäi Sampo-yhdistyksen
vastuulle. Kun 1980-luvulla alkoi näyttää siltä, että Lammin talon hoito oli käymässä liian
raskaaksi, Sampo-yhdistys lahjoitti Lammin kiinteistön rasitteista vapaana Suomen
Kulttuuriperinnön Säätiölle, jonka hoidettavaksi se rakennuksineen kokonaan siirtyi. Lahjakirja on
päivätty 27. kesäkuuta 1988.
Lönnrotin vanhuudenkodista ei tullut varsinaista museota, vaan avoin tapahtumapaikka, jossa
järjestetään konsertteja, näyttelyitä ja talkoita, ja sitä vuokrataan juhla- ja kokoustilaksi.
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Lastenlapset muistelevat ukkiaan
Urho ja Saga asuivat Helsingissä,
ensin Kalliossa, myöhemmin
Käpylässä ja viimeksi Katajanokalla.
Heillä oli vilkas seuraelämä. Heidän
kodissaan pidettiin kokouksia,
tavattiin ystäviä ja vietettiin
sukujuhlia.
Urho viihtyi kesämökissään
Sammatissa Kolmiperä-järven
rannalla. Hän ei halunnut sinne
nykyajan mukavuuksia eikä
koristuksia, vaan halusi pitää mökin
mahdollisimman askeettisena. Häntä
kiinnosti myös kalastus.
Kotirannaltaan hän heitti virveliä ja
eräänä kesänä järvessä komeili iso
neliskulmainen ”häkki”, jossa Urho
kasvatti lohia.

Lahdenpohjan torppa lienee Sammatin vanhin olemassa
oleva asuinrakennus. Torppa syksyllä 2017. (Kuva Kari
Uittamo)

Vuosina 1957–1958 hän siirrätti vanhan kotitalonsa Lahdenpohjan torpan kesämökkitontilleen
Sammatin Leikkilään ja keräsi sinne vanhoja työkaluja ja muuta esineistöä. Lahdenpohjan siirrettyä
torppaa kutsuttiin suvun piirissä Vanhaksituvaksi. Talonpoikaiskulttuurisäätiö arvosti tätä vanhan
rakennusperinteen ja elämäntavan taltiointia. Vanhantuvan seinään naulattiin 19.6.1966 säätiön
myöntämä tunnustuskilpi, jossa lukee: ”Esi-isäin kauniin rakennustavan tallettamisesta on tämä
talonpoikaissäätiön kunniakilpi tähän naulattu”.
Myös matkustaminen ja valokuvaus olivat Urholle mieluisia harrastuksia. Matkoista Suomen ja
Norjan Lappiin, Mustanmeren rannoille Shotsiin ja Kanarian saarille Urho teki mittavat leikekirjat,
joissa on valokuvien lisäksi runsaasti esitteitä, kuitteja ja seikkaperäinen selostus matkan kulusta.
Diakuvien myötä matkoista syntyi runsaita kuvakertomuksia, joita koko suku kerääntyi
katselemaan.
Lastenlapsille Urho oli ukki, joka oli kiistaton suvun päämies. Hän ei lapsenlapsia hoitanut eikä
leikkinyt heidän kanssaan – sellainen ei edes kuulunut hänen ikäpolvensa miesten rooliin – mutta
hänellä oli aina lapsille varattuna jotain pieniä jekkuja. Kesäisin Sammatissa hän otti usein lapset
mukaan ”liukumaan” lähtiessään autolla kirkolle, sukulaisiin, Paikkarin torpalle tai Lammin talolle.
Musta baskeri päässä hän ajeli Sammatin sorateitä ”Pösöllään” takapenkki lapsia täynnä.
Talvilomilla lastenlapset pääsivät Urhon kanssa pitkille hiihtoretkille Leikkilän metsiin, jotka hän
tunsi kuin omat taskunsa ja opasti hauskoja reittejä, mukavia alamäkiä ja kauniita luontokohteita.
Urho arvosti hyvää kuntoa, jota ylläpiti mm. pitkillä kävely- ja hiihtoretkillä.

Lahdenpohjan torppa Sammatissa
Kaarlo Fredrik ja Erika Maria Heino ostivat Leikkilän Lahdenpohjan tilan vuonna 1928. Tila oli
entinen Mikkolan torppa, joka oli itsenäistynyt vuonna 1922. Lahdenpohjaan valmistui uusi
rakennus vuonna 1933, jonka jälkeen vanhan torpan aikaisen rakennuksen käyttö loppui. Talossa
kasvanut ja asunut Urho Heino siirrätti rakennuksen nykyiselle paikalle
Leikkilän kylään Kolmiperä-järven rannalle.
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Ennen siirtoa sisäpinta oli puolipaneeli ja tapetti, jonka alla oli rappaus. Ulkovuoraus uusittiin
suurimmaksi osaksi 1950-luvulla. Ikkunat olivat 6- tai 8- ruutuisia. Suuri leivinuuni on rakennettu
alkuperäisistä uunin kivistä alkuperäisen malliseksi. Purkuvaiheessa jokainen kivi ja tiili kuvattiin
ja numeroitiin. Takan erikoisuutena on jykevä puinen lattiasta kattoon ylettyvä kraakku, jossa vain
kraakun varsi on taottu raudasta.
Tuvan koko on noin 6x6 metriä. Kamarit käsittävä laajennusosa on suunnilleen samankokoinen.
Rakennuksen edessä on avokuisti.
Urho Heinon sitoutumista perinteiseen rakennustapaan kuvaa myös se, että taloon tehtiin
alkuperäisen mallinen malkakatto, jossa on vesieristeenä koivuntuohi. Urho Heinolle on myönnetty
Talonpoikaiskulttuurisäätiön perinteisen rakentamisen kunniakilpi, joka naulattiin talon seinään
19.6. 1966. Siihen liittyy teksti: ”Esi-isäin kauniin rakennustavan tallentamisesta on tämä
Talonpoikaissäätiön kunniakilpi tähän naulattu.”
Tämän huomionosoituksen johdosta oli Länsi-Uusimaa -lehdessä 21.6.1966 uutisartikkeli: ”Vanhin
asuinrakennus palkittiin Sammatissa.” Uutinen kertoo, että kyseessä oli myös sukujuhla, johon oli
tullut runsaasti väkeä.
Suvun pienet lapset
temmelsivät pihapiirissä ja
tuvassa. Paikalla oli myös
joukko sammattilaisia
kulttuurin ystäviä. Kuten
lehtiartikkelin otsikosta
ilmenee, rakennus lienee
Sammatin vanhin olemassa
oleva asuinrakennus.
Paikkarin torppakin on
hieman nuorempi.
Taloon on kerätty runsaasti
vanhaa esineistöä: vanhoja
talousvälineitä kuten
leipämuotteja,
kahvinpaahtimia, vakkoja,
jauhosihtejä, sokerisakset,
kynttilän niistimet,
Lahdenpohjan torpan takka nykyään. Kuva Kari Uittamo.
päreenpidike, suuri
kapiokirstu, vuonna 1833
valmistetut kangaspuut, joilla kudotaan vieläkin. Esineistöön kuuluu vielä: rotanloukku,
sahtitynnyri, isännänkaappi ja justeeri.
Rakennus on yksityiskäytössä ja toimii kesäasuntona.
Kari Uittamo
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Kappelin kirkkokansa

Uusi kirkko on valoisa ja tilava. Se tuoksuu uudelle, seinät ja lautaholvi ovat puhtaan puun
värisiä, maalaamattomia.
Jouluaamun elävä valo on lämmin, arka, ilmavirrassa aavistuksen verran lepattava. Väki istuu
kirkonpenkissä, vakavina, tummissa talvivaatteissaan. Sanoma kertoo Kristuksen syntymästä,
pienokaisesta keskellä tummaa yötä, enkelien huomassa. Paimenien kumarrus synnytyksestä
uupuneelle, onnelliselle äidille ja lapselle yltää sydämeen asti. Aito ilo, josta sydän pakahtuu.
Hyvän uutisen saa lahjaksi, tulevan varalle voimaksi.
Tänne on tultu aikaisin. Aikaisin, niin kuin paimenet kiiruhtivat vastasyntyneen luo. Lumisen tien
takaa, hevosella, jalan, kirpeän talvisään ja pimeänä uinuvan metsän läpi. Talojen ikkunoissa juhlan
merkkinä lepattavien kynttilöiden viitoittamaa tietä. Kuulemaan jouluaamun onnellista viestiä,
ensimmäisenä. Kirkonmenon jälkeen rupatellaan hetki tuttavien kanssa, toivotetaan hyvät joulut ja
palataan kotiin, jokapäiväiset välttämättömät askareetkin odottavat. Ylimääräisiä töitä ei ole
tiedossa.
Tänne on ollut ilo tulla. Sarkatakeissa, saappaissa, reessä vällyjen keskellä. Pakkasen läpi, lumista
polkua reippaasti askeltaen, pyhänpuhdas paita arkisen palttoon alla. Varakkaampi väki
pyhäpuvuissaan, emännät kiiltävään kirkkosilkkiin, lämpimään saaliin tai turkkiin
sonnustautuneena. Joulun lasta on lähdetty tervehtimään taloista ja torpista. Vakain askelin
yhteiseen, omaan kirkkoon, omin voimin rakennettuun ja ylläpidettyyn.
Aamu sarastaa kohta, oikea joulu keskellä pimeintä talvisydäntä on lempeän valon juhlaa, kalliita
kynttilöitä on joulun kunniaksi sytytetty useampia. Tässä hetkessä, joulun lapsen seimen ääressä
kaikki ovat samanarvoisia, yhtä iloisia ja onnellisia kristittyjä.
Laulu yltää kirkon holvin korkeuteen. (Teksti Sammatin Kirkon Kirjasta)
Liisa Laurila
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Sammattiseura toivottaa kaikille
rauhaisaa Joulua
ja onnellista Uutta Vuotta 2020!
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