Hyvä palaa takaisin
Olin hämmästynyt. Ikkunanlaudalle kiireessä unohtunut, ja rupsahtanut
pelargonia oli täydessä loistossa. Ylpeys nosti päätään välittömästi, olenpa taitava
viherpeukalo. Pieni loraus vettä oli tehnyt ihmeitä. Se oli varmaan ensimmäinen
kerta. Kesän edetessä tulin kuitenkin kiinnittäneeksi huomiota yhteen jos
toiseenkin kohtaan, jotka tuntuivat kohentuvan itsekseen. Jos ajattelin iltasella,
että korjaan tuon aamusella, - aamulla oli asia kunnossa
Päivän jäljiltä nuhjuinen pöytäliina olikin puhdas. Kukat maljakossa tuoreita.
Rappu lakaistu. Kukaan ei myöntänyt tehneensä – mutta oli ihan kuin joku haluaisi
toivottaa meidätkin joka aamu tervetulleeksi työpaikallemme. Aamun väsymys
väistyi, kaikki olivat hyvällä tuulella. Asiakkaatkin viihtyivät, hymy oli herkässä…
ihan kuin meillä olisi ollut hyvä haltija paikalla.
Kerran pitkän työpäivän jälkeen päätin pulahtaa uimaan ennen kotiin menoa.
Katsoin, että kaikki oli kunnossa, lukitsin ovet ja kävelin rantaan. Uinti virkisti
ihmeesti. Kävelin takaisin ja mitä ihmettä, sisällä vilahti jotain. Jäin puun
varjoon Katsomaan. Toisessakin ikkunassa. Menin hiljaa ovelle, avasin sen
ja kurkistin sisälle. Ei ketään. Kuljin koko talon läpi, rappuharja aseenani
– ja ihan niin kuin joku olisi hihitellyt minulle. Mutta ketään ei ollut missään.
Kummitus?
Kyselin kyläläisiltä ja he kertoivat, että kartanon omistajan vaimolla, EsterMargaset von Frenckellillä, oli hyvä sydän ja hän silloin tällöin toi kartanoon
nuoria suojattejaan. Yksi heistä oli Sara von Ammondt, kaunis, herkkä, köyhtyneen
aatelissuvun viimeisin jäsen. Hän rakastui sydämen syvimpiä sopukoita myöten
nuoreen, paikalliseen mieheen, joka kaikkien suruksi kuitenkin jäi rintamalle. Sara
sairastui pian uutisensaatuaan ja kuihtui pois.
Kerrotaan, että Sara jäi näille maille, missä hän oli ollut onnellisin ja missä häntä
oli kohdeltu niin kauniisti ja rakkaudella. Joka aamu ja ilta, me Pirtille mennessä ja
lähteissä tervehdimme Pirtin omaa, vaaleapukuista nuorta naista – sellaiseksi me
hänet ajattelemme, herttaiseksi kummitukseksi.
Meidän hyväksi haltijaksi.

Saaren kansanpuisto, Tammela

Hämäläinen pitopöytä

Lounais-Hämeen helmi

Maamme ensimmäinen kotiseututalo Lounais-Hämeen pirtti vuodelta 1948
onlounaishämäläisen kotiseutuaatteen kirkkain helmi. Eikä ihme, sillä ympäröivää
Saaren kansanpuistoa kutsutaan Lounais-Hämeen helmeksi. Lounais-Häme on ollut
jo toista sataa vuotta ikään kuin oma maakuntansa Hämeessä käsittäen alun perin
kaikkiaan yhdeksän kuntaa Tammelasta Forssan kautta Ypäjälle ja Humppilaan sekä
Somerolta Urjalaan – muutama kunta on sittemmin poistunut kartalta.
Itsenäistymisen jälkeisen kotiseutuhuuman mainingeissa Forssassa perustettiin
vuonna 1923 Lounais-Hämeen kotiseutu- ja museoyhdistys, joka ryhtyi innokkaasti
kohottamaan tienoon kotiseudullista itsetuntoa. Kaiken primus motorina toimi
nuori forssalaismaisteri, suomalaisen kotiseutuaatteen uudisraivaaja ja sittemmin
professori Esko Aaltonen.
Ensimmäinen voimainkoitos oli vuonna 1926 vihitty puurakenteinen näkötorni
luonnonkauniille Tammelan Kaukolanharjulle, joka oli suosittu näköalapaikka jo
1800-luvun loppupuolella. Tornista avautuu henkeäsalpaava näkymä Saarensalmelle,
Pyhäjärvelle ja Kuivajärvelle. Tältä paikalta taiteilija Albert Edelfelt maalasi vuosina
1889-90 kuulun maalauksensa Näkymä Kaukolanharjulta, joka tunnetaan myös
nimellä Kaukolanharju auringonlaskun aikaan

Pirtin tapaan
Pirtin Hämäläinen pitopöytä on jo käsite. Se sisältää niin monenlaisia
herkkuja, että jokainen ruokailija on varmasti kylläinen. Osa lajeista on hyvin
perinteisiä ja osa tullut mukaan vuosien saatossa, kaikki valmistettuna
kuitenkin Pirtin omilla resepteillä, kotimaisia tuotteita ja lähiruokaa
hyödyntäen.

Saaren kartano oli de la Chapelle -suvulla aina vuoteen 1930, jolloin sen hankkivat
omistukseensa Helsingin apulaiskaupunginjohtaja ja keskeinen urheiluvaikuttaja
Erik von Frenckell Ester-vaimoineen.

– Suomen kultakauden merkkiteoksiin lukeutuva maalaus on vertailtavissa
Ateneumissa. Edelfelt vietti kesiään läheisessä Saaren kartanossa, jonka omistajan
tyttären kanssa hän oli naimisissa. Saaren mahtikartanon maisemia on aiemmin
maalannut myös lintukuvistaan tunnettu Magnus von Wright sekä R.W.Ekman.

Tammelan Portaan kylässä kantatila Kauhan emäntä on laittanut Härkätien
kulkijoille pitopöytää. Pitopöydän herkut ovat maankuuluja ja syöjiä on
poikennut jos jonkinmoista kulkijaa Kauhan talossa. Ketään ei käännytetty
ovelta vaan hämäläisellä vieraanvaraisuudella vieraat kutsuttiin pöytään.
Kauhalla ei säästelty talon antimissa vaan pöytä katettiin herkkuja
notkuen. Vieraiden syödessä emäntä kertoi tarinoita portaalaisista ja
mysteerikirkosta, legendaa Portaassa sijainneesta ensimmäisestä kappelista.
Uskoi, ken halusi.

Jo 1920-luvulla Esko Aaltonen yhdistyksineen alkoi järjestää suosittuja
maakuntajuhlia, joita 1930-luvulta lähtien järjestettiin Saaren kansanpuistossa.
Parhaimmillaan saattoi juhlaväkeä olla lähes kymmenentuhannen verran. Yhdistys
vuokrasi vuonna 1932 Saaren kartanolta Erik von Frenckellin suosiollisella
avustuksella kansanpuiston yleiseksi virkistys- ja vapaa-ajanviettopaikaksi
– käytännössä historiallisten spektaakkeleidensa pitopaikaksi. Peräti yhden
markan vuosimaksulla.

Heti seuraavana vuonna rakennettiin Suujärveen viettävään rinteeseen
ulkoilmateatteri, josta tuli vuosikymmeniksi tienoon keskeisin juhlapaikka.
Varsinainen voimainponnistus koettiin sotien jälkeen, kun Saaran hoitokunnan
kokouksessa heti vuonna 1945 Saaren kartanossa Erik von Frenckellin toimiessa
puheenjohtajana Esko Aaltonen esitti, että yhdistys olisi halukas rakentamaan
kansanpuistoon talonpoikaistyylisen hirsitalon.

Tarvittiin runsaat kaksi talkoovuotta ja 700 hirttä talonpojilta ympäri LounaisHämettä ennen kuin voitiin viettää ikioman kotiseututalon vihkiäisiä toukokuun
14. päivä vuonna 1948. Turkulaisen arkkitehdin Veikko Kyanderin piirtämän pirtin
taulukaappiin tallennettiin hankkeen säätiön säädekirja jäsenluetteloineen ja sen
oviin maalattiin pirtin pystyttämiseen osallistuneiden talonpoikien puumerkit

Niin ikään teetettiin Lounais-Hämeen keskiaikaisten pitäjien suojeluspyhimyksiä
esittäviä puuveistoksia sekä kuntien vaakunat. Taiteilija Tapani Lemminkäiseltä
tilattiin hakkapeliittain sotaan lähtöä kuvaama lasimaalaus Hakkapeliittakellariin,
joka muistuttaa 30-vuotisessa sodassa (1618-48) taistelleista tammelalaisista
hakkapeliitoista. Ja kuinka ollakaan, seuraavana vuonna Lounais-Hämeen Pirtillä
perustettiin maahamme valtakunnallinen Kotiseutuliitto.

Saaren kartanon perijä Vivica Bandler (os. von Frenckell) myi Saaren kansanpuiston
vuonna 1980 Tammelan kunnalle ja Forssan kaupungille. Lounais-Hämeen Pirtti
on yhä vuokralla Saaren kartanolta, ja kotiseututalosta vastaa Lounais-Hämeen
Pirtin Säätiö, jossa ovat mukana kaikki lounaishämäläiset kunnat.

