
H
yvä palaa takaisin

O
lin 

häm
m

ästynyt. 
Ikkunanlaudalle 

kiireessä 
unohtunut, 

ja 
rupsahtanut 

pelargonia oli täydessä loistossa. Ylpeys nosti päätään välittöm
ästi, olenpa taitava 

viherpeukalo. Pieni loraus vettä oli tehnyt ihm
eitä. Se oli varm

aan ensim
m

äinen 
kerta. 

K
esän 

edetessä 
tulin 

kuitenkin 
kiinnittäneeksi 

huom
iota 

yhteen 
jos 

toiseenkin kohtaan, jotka tuntuivat kohentuvan itsekseen. Jos ajattelin iltasella, 
että korjaan tuon aam

usella, - aam
ulla oli asia kunnossa

Päivän jäljiltä nuhjuinen pöytäliina olikin puhdas. K
ukat m

aljakossa tuoreita. 
Rappu lakaistu. K

ukaan ei m
yöntänyt tehneensä – m

utta oli ihan kuin joku haluaisi 
toivottaa m

eidätkin joka aam
u tervetulleeksi työpaikallem

m
e. Aam

un väsym
ys 

väistyi, kaikki olivat hyvällä tuulella. Asiakkaatkin viihtyivät, hym
y oli herkässä…

 
ihan kuin m

eillä olisi ollut hyvä haltija paikalla.

K
erran pitkän työpäivän jälkeen päätin pulahtaa uim

aan ennen kotiin m
enoa. 

K
atsoin, että kaikki oli kunnossa, lukitsin ovet ja kävelin rantaan. U

inti virkisti 
ihm

eesti. K
ävelin takaisin ja m

itä ihm
että, sisällä vilahti jotain. Jäin puun 

varjoon 
K

atsom
aan. 

Toisessakin 
ikkunassa. 

M
enin 

hiljaa 
ovelle, 

avasin 
sen 

ja 
kurkistin 

sisälle. 
Ei 

ketään. 
K

uljin 
koko 

talon 
läpi, 

rappuharja 
aseenani  

– ja ihan niin kuin joku olisi hihitellyt m
inulle. M

utta ketään ei ollut m
issään. 

K
um

m
itus?

K
yselin kyläläisiltä ja he kertoivat, että kartanon om

istajan vaim
olla, Ester-

M
argaset von Frenckellillä, oli hyvä sydän ja hän silloin tällöin toi kartanoon 

nuoria suojattejaan. Yksi heistä oli Sara von Am
m

ondt, kaunis, herkkä, köyhtyneen 
aatelissuvun viim

eisin jäsen. H
än rakastui sydäm

en syvim
piä sopukoita m

yöten 
nuoreen, paikalliseen m

ieheen, joka kaikkien suruksi kuitenkin jäi rintam
alle. Sara 

sairastui pian uutisensaatuaan ja kuihtui pois.

K
errotaan, että Sara jäi näille m

aille, m
issä hän oli ollut onnellisin ja m

issä häntä 
oli kohdeltu niin kauniisti ja rakkaudella. Joka aam

u ja ilta, m
e Pirtille m

ennessä ja 
lähteissä tervehdim

m
e Pirtin om

aa, vaaleapukuista nuorta naista – sellaiseksi m
e 

hänet ajattelem
m

e, herttaiseksi kum
m

itukseksi.
M

eidän hyväksi haltijaksi.
Saaren kansanpuisto, Tam

m
ela



L
ounais-H

ämeen helmi
M

aam
m

e 
ensim

m
äinen 

kotiseututalo 
Lounais-H

äm
een 

pirtti 
vuodelta 

1948 
onlounaishäm

äläisen kotiseutuaatteen kirkkain helm
i. Eikä ihm

e, sillä ym
päröivää 

Saaren kansanpuistoa kutsutaan Lounais-H
äm

een helm
eksi. Lounais-H

äm
e on ollut 

jo toista sataa vuotta ikään kuin om
a m

aakuntansa H
äm

eessä käsittäen alun perin 
kaikkiaan yhdeksän kuntaa Tam

m
elasta Forssan kautta Ypäjälle ja H

um
ppilaan sekä 

Som
erolta U

rjalaan – m
uutam

a kunta on sittem
m

in poistunut kartalta.

Itsenäistym
isen jälkeisen kotiseutuhuum

an m
ainingeissa Forssassa perustettiin 

vuonna 1923 Lounais-H
äm

een kotiseutu- ja m
useoyhdistys, joka ryhtyi innokkaasti 

kohottam
aan tienoon kotiseudullista itsetuntoa. K

aiken prim
us m

otorina toim
i 

nuori forssalaism
aisteri, suom

alaisen kotiseutuaatteen uudisraivaaja ja sittem
m

in 
professori Esko Aaltonen.

Ensim
m

äinen voim
ainkoitos oli vuonna 1926 vihitty puurakenteinen näkötorni 

luonnonkauniille Tam
m

elan K
aukolanharjulle, joka oli suosittu näköalapaikka jo 

1800-luvun loppupuolella. Tornista avautuu henkeäsalpaava näkym
ä Saarensalm

elle, 
Pyhäjärvelle ja K

uivajärvelle. Tältä paikalta taiteilija Albert Edelfelt m
aalasi vuosina 

1889-90 kuulun m
aalauksensa N

äkym
ä K

aukolanharjulta, joka tunnetaan m
yös 

nim
ellä K

aukolanharju auringonlaskun aikaan 

– 
Suom

en 
kultakauden 

m
erkkiteoksiin 

lukeutuva 
m

aalaus 
on 

vertailtavissa 
Ateneum

issa. Edelfelt vietti kesiään läheisessä Saaren kartanossa, jonka om
istajan 

tyttären kanssa hän oli naim
isissa. Saaren m

ahtikartanon m
aisem

ia on aiem
m

in 
m

aalannut m
yös lintukuvistaan tunnettu M

agnus von W
right sekä R.W

.Ekm
an.

Saaren kartano oli de la Chapelle -suvulla aina vuoteen 1930, jolloin sen hankkivat 
om

istukseensa H
elsingin apulaiskaupunginjohtaja ja keskeinen urheiluvaikuttaja 

Erik von Frenckell Ester-vaim
oineen.

Jo 
1920-luvulla 

Esko 
Aaltonen 

yhdistyksineen 
alkoi 

järjestää 
suosittuja 

m
aakuntajuhlia, joita 1930-luvulta lähtien järjestettiin Saaren kansanpuistossa. 

Parhaim
m

illaan saattoi juhlaväkeä olla lähes kym
m

enentuhannen verran. Yhdistys 
vuokrasi 

vuonna 
1932 

Saaren 
kartanolta 

Erik 
von 

Frenckellin 
suosiollisella 

avustuksella kansanpuiston yleiseksi virkistys- ja vapaa-ajanviettopaikaksi
 – käytännössä historiallisten spektaakkeleidensa pitopaikaksi. Peräti yhden 
m

arkan vuosim
aksulla.

H
eti 

seuraavana 
vuonna 

rakennettiin 
Suujärveen 

viettävään 
rinteeseen 

ulkoilm
ateatteri, 

josta 
tuli 

vuosikym
m

eniksi 
tienoon 

keskeisin 
juhlapaikka. 

Varsinainen voim
ainponnistus koettiin sotien jälkeen, kun Saaran hoitokunnan 

kokouksessa heti vuonna 1945 Saaren kartanossa Erik von Frenckellin toim
iessa 

puheenjohtajana Esko Aaltonen esitti, että yhdistys olisi halukas rakentam
aan 

kansanpuistoon talonpoikaistyylisen hirsitalon.

Tarvittiin runsaat kaksi talkoovuotta ja 700 hirttä talonpojilta ym
päri Lounais-

H
äm

että ennen kuin voitiin viettää ikiom
an kotiseututalon vihkiäisiä toukokuun 

14. päivä vuonna 1948. Turkulaisen arkkitehdin Veikko K
yanderin piirtäm

än pirtin
taulukaappiin tallennettiin hankkeen säätiön säädekirja jäsenluetteloineen ja sen 
oviin m

aalattiin pirtin pystyttäm
iseen osallistuneiden talonpoikien puum

erkit

N
iin ikään teetettiin Lounais-H

äm
een keskiaikaisten pitäjien suojeluspyhim

yksiä 
esittäviä puuveistoksia sekä kuntien vaakunat. Taiteilija Tapani Lem

m
inkäiseltä 

tilattiin hakkapeliittain sotaan lähtöä kuvaam
a lasim

aalaus H
akkapeliittakellariin, 

joka m
uistuttaa 30-vuotisessa sodassa (1618-48) taistelleista tam

m
elalaisista 

hakkapeliitoista. Ja kuinka ollakaan, seuraavana vuonna Lounais-H
äm

een Pirtillä 
perustettiin m

aaham
m

e valtakunnallinen K
otiseutuliitto.

Saaren kartanon perijä Vivica Bandler (os. von Frenckell) m
yi Saaren kansanpuiston 

vuonna 1980 Tam
m

elan kunnalle ja Forssan kaupungille. Lounais-H
äm

een Pirtti 
on yhä vuokralla Saaren kartanolta, ja kotiseututalosta vastaa Lounais-H

äm
een 

Pirtin Säätiö, jossa ovat m
ukana kaikki lounaishäm

äläiset kunnat.

H
ämäläinen pitopöytä

Pirtin tapaan
Pirtin H

äm
äläinen pitopöytä on jo käsite. Se sisältää niin m

onenlaisia 
herkkuja, että jokainen ruokailija on varm

asti kylläinen. O
sa lajeista on hyvin 

perinteisiä ja osa tullut m
ukaan vuosien saatossa, kaikki valm

istettuna 
kuitenkin 

Pirtin 
om

illa 
resepteillä, 

kotim
aisia 

tuotteita 
ja 

lähiruokaa 
hyödyntäen.

Tam
m

elan Portaan kylässä kantatila K
auhan em

äntä on laittanut H
ärkätien 

kulkijoille pitopöytää. Pitopöydän herkut ovat m
aankuuluja ja syöjiä on 

poikennut jos jonkinm
oista kulkijaa K

auhan talossa. K
etään ei käännytetty 

ovelta vaan häm
äläisellä vieraanvaraisuudella vieraat kutsuttiin pöytään. 

K
auhalla 

ei 
säästelty 

talon 
antim

issa 
vaan 

pöytä 
katettiin 

herkkuja 
notkuen. Vieraiden syödessä em

äntä kertoi tarinoita portaalaisista ja 
m

ysteerikirkosta, legendaa Portaassa sijainneesta ensim
m

äisestä kappelista.  
U

skoi, ken halusi.


