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Sammatin hevoskyntäjät

Sammatti – Kyntömestarien pitäjä. Näin otsikoi Länsi-Uusimaa vuonna 1951 Sammatin
maamiesseuran viettäessä 50-vuotisen toimintansa juhlaa. Otsikko oli varsin perusteltu,
sillä kolme edellistä valtakunnan hevoskynnön mestaria oli Sammatista. Otsikko olisi perusteltu tänäkin päivänä, sillä Sammatissa asuu traktorikynnön seitsenkertainen Suomen mestari ja kääntöaurojen hallitseva mestari on syntyisin Sammatista. Hevosvoimat aurojen
edessä vain ovat lisääntyneet.
Sammatin maamiesseura perustettiin syksyllä 1901 ja toimintaan tulivat jo seuraavana satokautena paljon kilpailutoimintaa, mikä liittyi maatalouden ja karjanhoidon edistämiseen. Ensimmäiset
kyntökilpailut pidettiin toisena toimintavuotena vuonna 1903 ja sen jälkeen suhteellisen säännöllisesti vuosittain. Reino Rinne laski seuran viisikymmenvuotisjuhlien katsaukseensa, että viidessäkymmenessä vuodessa kyntökilpailuja oli pidetty kaikkiaan 32 kertaa ja väliin mahtuivat sotavuodet.
Ensimmäiset valtakunnalliset kilpailut pidettiin Lahdessa yleisen kotieläinnäyttelyn yhteydessä
23…26 kesäkuuta 1927. Uudenmaan edustajana kilpailuun osallistui sammattilainen pienviljelijä
Juho Uittamo, joka oli tuolloin 41-vuotias. Uittamo oli jo kokenut kyntäjä ja hän oli osallistunut
Sammatin omiin kilpailuihin jo vuonna 1907. Kilpailun myös voitti Juho Uittamo ja hänestä tuli
Suomen ensimmäinen hevoskyntömestari. Toiseksi tuli H. Vuoltee Satakunnasta. Osanottajia oli
kaikkiaan 22.
Länsi-Uusimaa kirjoitti kilpailusta heinäkuun 8. päivän lehdessään: ’Sammayttilainen peltomies
kunnostautunut. Lahdessa näyttelyn yhteydessä toimeenpannussa valtakunnan mestaruuskilpailuissa kynnössä, saavutti korkeimman pistemäärän ja valtakunnan mestarin arvon tilallinen J. B.
Uittamo, Sammatin Myllykylästä. Kilpailuun otti osaa parikymmentä valiokyntäjää ympäri maata,
joten miehemme onnistui yli odotusten.

Mainittu Uittamo on hiljan itsenäistynyt entinen torppari, ja tunnettu tarmokkaaksi maamieheksi,
samoin kuin isänsäkin, joka 80 vuotiaana vieläkin ottaa osaa peltotöihin.’

Valtakunnallisia kilpailuja ei pidetty vuosittain ja seuraavat kilpailut pidettiin vuonna 1932 Viipurissa
23.6 … 2.7 pidetyn yleisen maatalousnäyttelyn yhteydessä. Uusimaa lähetti kilpailuun hallitsevan
mestarin sekä Kaukolan kylästä Niilo Kirman.
Järjestäjät eivät kuitenkaan hyväksyneet Uudeltamaalta kahta edustajaa, joten paikan päällä piti
päättää, kumpi kyntää itse kilpailussa. Asiasta päästiin sopuun ja kyntäjäksi valittiin Niilo Kirma.
Kirma voitti kilpailun 86,3 pisteen suorituksella. Kilpailussa oli jokaisen kilpailijan kynnettävä 6 aaria
saviliejumaata, joka kasvoi neljännen vuoden heinää. Arvostelu suoritettiin seuraavan pisteasteikon mukaan:

1)

Työn laatu:
a)

aloitus …………..

korkeintaan 5 pistettä

b)

vesivako ………..

-”-

5

-”–

c)

päistös ………….

-”-

5

-”–

d)

viilujen tasapak-

suus, tasaleveys
ja kaltevuus ……
e)

-”-

15 - ” –

vaonpohjana ta-

saisuus ja maapuoli …………….

-”-

10 - ” –

2)

Hevosten käsittely ……

-”-

5

-”–

3)

Työaika ………………..

-”-

25 - ” –

4)

Työtapa ………………..

-”-

10 - ” –

5)

Yleisvaikutus ………….

-”-

20 - ” –

_________________________
Yht. korkeintaan 100 pistettä
Suomen Kuvalehti haastatteli Viipurin työmestareita, kuten heitä kutsuttiin, vuoden 1937:40 numerossaan ja kirjoitti: ”Kun tuollaisen 6 aarin alan kyntää 31 minuutissa, niin on jo työssä vauhtia ja
jälki tuli sittenkin kaikin puolin ensiluokkaista. Kirman mestaruustulos on kaikissa suhteissa vakuuttava ja korkeata luokkaa ja täytyy miehellä, joka tuollaiseen tulokseen pääsee, olla voimaa, hermoja, silmää ja taitoa.”
Kuvalehden mukaan hän myös opetti omia renkejään kyntämään ja arvioi näiden taidot varsin hyviksi. Hän myös oli valmistautunut puolustamaan mestaruuttaan tulevissa kisoissa.
Vuoden 1938 lokakuun ensimmäisenä päivänä pidettiin Luskalassa Peltolan pelloilla varmuudella
Suomen kovatasoisin kyntökilpailu – osanottajina vain sammattilaisia. Kilpailtava ala oli 8 aaria
vanhaa heinänurmea.
Kilpailun voitti Juho Uittamo pisteen erolla ennen Niilo Kirmaa. Kolmanneksi tuli Martti Savikko,
josta myöhemmin vuonna 1946 tuli valtakunnanmestari ja neljäs oli Viljo Mäkikoski sekä viides
Uuno Uittamo (vuoden 1946 mestaruuskisojen toinen).
Todettakoon, että neljä ensimmäistä saivat kunniakirjan, johon oli merkitty I palkinto, II palkinto
kolmelle seuraavalle ja III palkinto muille kilpailijoille.

Kyntöajat 8 aarin alalle vaihtelivat nopeimmasta n. 36 min. ajasta verkkaisimpaan 53 minuuttiin.
Kärkipään kyntäjät käyttivät aikaa hieman yli 40 minuuttia.
Kilpailun kuvasi filmille Pellervo-seura ja filmi esitettiin sammattilaisille maamiesseuran 50vuotisjuhlien yhteydessä.
Seuraavat valtakunnalliset kilpailut järjestettiin vuonna 1946 lokakuussa Malminkartanossa. Kilpailijoita oli kaikkiaan 23 ja jokaisella kilpailijalla oli oma 37 aaria alansa nurmea ja samankokoinen
ala sänkeä. Kilpailuaika kummassakin alassa oli rajattu kahteen tuntiin kummallekin alalle ja välillä
sai pitää 45 minuutin tauon.
Kilpailun voitti Martti Savikko Sammatista 87,6 pisteellä ja toiseksi tuli Uuno Uittamo, ensimmäisen
kyntömestarin veljen poika, Nummelta, tosin myös hän oli kyntöoppinsa saanut Sammatissa. Uittamo hävisi Savikolle yhdellä pisteellä ja teki eroa kolmanneksi tulleeseen yli 5 pistettä. Voittajakaksikko oli siis aivan omassa luokassaan.

Nurmikynnön lopetti ensimmäisenä Savikko, mutta Uittamo oli aivan kannoilla. ’Martti Savikko jatkoi tiuhaa tahtiaan ja vetäytyi väenväkisin eroon viereisellä saralla viilujaan kääntelevästä Uittamosta. Savikko herätti mielenkiintoa siinä suhteessa, että hänen hevosensa olivat sitkeitä, suomalaista, mieluummin pientä kuin suurta tyyppiä.’
Kaikkiaan Savikko kynsi kilpailun aikana 67,4 aarin alan ja Uittamo 65,6 aaria. Kolmanneksi tullut
Tuomola kynsi 51,4 aaria.

Savikko käytti kilpailussa Fiskarsin 10 auraa kuten Uittamokin – tosin Uittamon aura oli vanhempaa
mallia ja varustettu saltiussiivellä.
Kilpailut olivat siis myös välineurheilua. Aurojen lisäksi oli olennaista, että hevospari oli huippuluokkaa. Martti Savikko kertoi Maaseudun Tulevaisuudelle: ”Hevosiini olin oikein tyytyväinen ja myöskin auraani. Käsitykseni onkin, että elleivät nuo kaksi seikkaa ole kunnossa, niin ei kyntömiehelläkään tehdä mitään. Minun Taruni ja Tarjanihan eivät ole suuren suuria. Toinen on vain 152 cm ja
toinen 154 cm korkea, mutta sitkeyttä niiltä ei puutu, ja sitä ominaisuutta minä saankin kiittää onnistumisestani.”

Länsi-Uusimaa kuvasi Martti Savikkoa kirjoituksessaan seuraavasti: ”Hän antaa vastauksensa viipymättä, asiallisesti ja vaatimattomasti. Mestarin tittelinsä hän otti vastaan rauhallisesti ja arvokkaasti. Varmaa on, ettei se ’mene hänen päähänsä’ muodossa eikä toisessa. Hän kuuluu niihin
tyyniin ja seesteisiin uurastajiin, joilta voi aina odottaa hyviä suorituksia.”
Malminkartanossa pidettiin myös vanhojen mestarien toimesta pellonraivausnäytös, johon Juho
Uittamo osallistui. Hän oli tuolloin 60-vuotias.
Toistaiseksi siis kaikki valtakunnan mestaruudet olivat tulleet Sammattiin. Vuonna 1951 aloitettiin
kyntäminen kilpailumielessä traktoreilla ja näin nämä kolme valtakunnallista kilpailua ovat ilmeisesti
jääneet ainoiksi varsinaisiksi hevoskynnön mestaruuskilpailuiksi.

