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Janakkalan Laurinmäelle ja Laurin lähteelle  

Retkijoukkomme oli mukavan iso,  

viitisentoista henkeä.  

Oli hauska tavata väkeä pitkästä aikaa. 

Sää oli keväisen aurinkoinen, mutta kylmä ja 

tuulinen. Onneksi ei satanut! 
 

Koko Janakkalan kirkon seutu on rautakautista 

asuinaluetta.  

Alla on oppaamme Anjan kuvaus siitä, miten 

hänen johdollaan alueella kierreltiin. 

o Retkemme alkaa Laurin kirkon rappusilta 

 ja sieltä kävelemme lähellä olevalle 

 hautausmaalle tunnettujen henkilöiden 

 sukuhaudoille. 

o Laurinmäellä seisahdumme museomiljöön 

 pihapiiriin. 

o Pihapiiristä matkamme jatkuu lehtoon ja 

 metsäpolulle, jossa näemme kuppikiviä ja 

 muistomerkkejä sekä toisen lähteen. 

o Täältä reitti kulkee maantietä pitkin Laurin 

 lähteelle. 

o Lopuksi tulemme Keltaisen talon pihaan. 

 Keltaisessa talossa meitä odottaa 

 kahvihetki, jossa voimme keskustella 

 kaikesta koetusta. 

  
Hämeenlinnan Seudun Kalevalaiset Naiset ry 

Retkeilimme  viime vuoden 

teeman ” Metsän henki,  

veden voima”  innoittamana. 

Toimittaja, viestintäkonsultti 

Anja Kuoppa  opasti 

kävelyretkemme  kirkon 

luona ja Laurinmäen  

kulttuuripoluilla. 

Linnunsilmämatot ilahduttivat kosteikoissa  

hennonvihrein värein 



Janakkalan kirkko, 

Pyhän Laurentiuksen kirkko 

  
Janakkala erosi kappeliseura-

kunnaksi Vanajasta n. 1400-luvulla 

ja kirkkoherraseurakunnaksi 1431 

mennessä. Paikalla on ollut 

rautakautinen ruumiskalmisto ja 

200-300 vuotta sitten paikalla oli 

puukirkko n 100 vuotta. 

Nykykirkko ristikirkko muodostui 

1848-49, sitä ennen oli suorakaiteen 

muotoinen runkohuone.  
 
Kirkossa on ollut poikkeuksellisen 

runsaasti veistoksia ja joitakin 

maalauksia. Jäljellä olevista 

veistoksista suurin osa on 

Kansallismuseossa. Saarnastuoli on 

vuodelta ehkä 1668 eli muutoksia 

on tehty 1600-luvulla.  

Kirkkohopeat olivat myös 1600-

luvulta, mutta ne on varastettu eikä 

takaisin saatu.  

Kirkon länsipäädyn eteen 

rakennettiin kolmikerroksinen 

kellotapuli vuosina 1784–1792 

 rakennusmestari Martti Tolpon 

johdolla. 
Hämeenlinnan Seudun Kalevalaiset Naiset ry 

Sisälle kirkkoon emme päässeet.  

Nykyisin jumalanpalvelusten lisäksi kirkossa järjestetään erilasia konsertteja, esimerkiksi 

heinäkuussa 2022 on esimerkiksi barokkikonsertteja. 



Vanhat haudat ja menneinä vuosina vaikuttaneiden 

ihmisten tarinat  ja aikaansaannokset  ovat erittäin 

kiinnostavia ja sisältävät paljon historiaa 

Miten paljon Janakkalassa löytyykään historian 

kerrostumia!  

Hugo Robert Standertskjöld (24.9.1844 – 9.5.1931) oli 

suomalainen eversti, asetehtailija, teollisuusmies, suurlahjoittaja ja Aulangon 

rakennuttaja.[2] Kotina oli Vanantaan kartano. Hugo Standertskjöld oli  

hankkinut omistukseensa asetehtaan Tulassa, joka oli venäläinen 

teollisuuskaupunki ja Venäjän keisarikunnan aikaan teräs- ja asetehdas-

keskus. Hyvien verkostojensa avulla Standertskjöld hanki omaisuudet, jotka 

siirsi Suomeen ja rakennutti itselleen palatsin Pohjois-Esplanadille. Nykyisin 

talossa on Korkein Oikeus. Hän hankki Hämeenlinnasta Karlbegin 

kartanon, josta kehitti Aulangon. Möi kartanon vuonna 1926 

Hämeenlinnan kaupungille. Omisti Suomessa Kaukaan tehtaat (selluloosa). 

Suurlahjoittaja; kadettikoulu, valkoinen armeija, valkoisen puolen uhrit, 

Finska Läkaresällskapet, Svenska Litteratursällskapet i Finland.   

https://fi.wikipedia.org/wiki/Aulanko
https://fi.wikipedia.org/wiki/Hugo_Standertskj%C3%B6ld


Daniel Johannes Wadén (27.7.1850, Degerby–25.8.1230, Janakkala) 

oli suomalainen sähkötekniikan tuntija, koulutukseltaan filosofian maisteri. 

Häntä on sanottu Suomen puhelintoiminnan isäksi. Hän oli pätevä ja 

tarmokas puhelintekniikan asiantuntija, jonka ansiosta puhelin ja 

sähkövalaistus levisivät Suomessa. Hän myös perusti ja johti monia 

puhelinalan yrityksiä.  

 

Wadén osti vuonna 1884 Turengista Vähähiiden maatilan jonne hän 

rakennutti suuren, kaksikerroksisen Tapiola-nimisen jugendhuvilan, Vähä-

Hiiden kartanoksi kutsuttu. Metsästystä harrastanut Wadén vuokrasi 

metsästysmaita muun muassa Harvialan kartanolta ja hän rakennutti 

maatilalleen riistalinnuille lintuladon ruokinta- ja talvimajapaikaksi sekä 

metsästyskoiriaan varten koiratarhan jonka yhteydessä oli koirien hoitajien 

asunto. Hän oli mukana perustamassa Suomen Metsästäjäliittoa vuonna 

1921. 

Kustaa Hakola (1847–1918) avioitui 1868 Miina Kiipulan (1847–1936) kanssa 

ja otti samalla tilan nimen sukunimekseen. Kiipulan perheeseen syntyi kolme 

lasta, joista pojat Gustav ja Lauri kuolivat nuorina. Tyttären Alman kuoltua 38-

vuotiaana keuhkotuberkuloosiin vuonna 1907, perheeseen ei jäänyt tilan 

jatkajaa. Kustaan kuoltua Wilhelmiina teki testamentin, jossa hän määräsi 

heidän omaisuutensa tuberkuloosin vastustamistyöhön ja perintötalonsa 

Janakkalan kunnalle tuberkuloosiparantolaksi. Kiipulan tila annettiin käyttöön 

opettaja Aili Sarkkilan perustamalle Kultatähkä-yhdistykselle.  

 

1953 laajennettu invalidihuoltolaki teki mahdolliseksi antaa ammattikoulutusta 

myös sairausinvalideille valtion avustuksella, ja varsinaisen koulutus- ja 

kuntoutuskeskuksen rakentaminen Kiipulaan alkoi vuonna 1955. Säätiön 

tukijoiksi tulivat Janakkalan kunnan lisäksi Kansaneläkelaitos ja Suomen 

Tuberkuloosin Vastustamisyhdistys ry. (nykyisin Filha ry.). 

 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Turenki
https://fi.wikipedia.org/wiki/Jugend
https://fi.wikipedia.org/wiki/Harvialan_kartano
https://fi.wikipedia.org/wiki/Harvialan_kartano
https://fi.wikipedia.org/wiki/Harvialan_kartano
https://fi.wikipedia.org/wiki/Suomen_Mets%C3%A4st%C3%A4j%C3%A4liitto


Göran Albert Casimir Ehrnrooth. (6.4.1932 Helsinki–8.7.2015 ) Mallorca, 

Espanja) oli suomalainen liike-elämän vaikuttaja ja vuorineuvos. Uransa aikana 

Ehrnrooth toimi useissa liike-elämän johto-tehtävissä, kuten Nokian 

hallituksen puheenjohtajana ja UPM-Kymmenen sekä sitä edeltäneiden 

metsäyhtiöiden, ja Nordean (Merita-Nordbanken) edeltäjien hallituksissa. 

Ehrnrooth oli Pohjoismaiden Yhdyspankin (myöhemmi Suomen Yhdyspankki 

Oy ) entisen pääjohtajan Göran Ehrnroothin poika. Hän on koulutukseltaan 

lainopin kandidaatti.  

Ehrnrooth kuoli äkilliseen sairauskohtaukseen Mallorcan-kodissaan 84-

vuotiaana heinäkuussa 2015. Hänellä ei ollut sukujuuria Janakkalassa. Hänet 

haudattiin Janakkalan Pyhän Laurin kirkon hautausmaalle. Ehrnrooth oli itse 

anonut hautapaikkaa Janakkalan hautausmaalta, sillä hänen omistamansa 

Vanantaan kartanon  edellisetkin omistajat on haudattu kyseiselle 

hautausmaalle. 

 

 

 

Keskiajalla kristinuskon levittyä Suomeen kirkon 

läheisyydessä oleva lähde nimettiin Janakkalan 

suojeluspyhimyksen Pyhän Laurentiuksen eli Laurin 

mukaan. Pyhä Laurentius oli tunnettu pyhimys, joka 

kärsi marttyyrikuoleman vuonna 258 jKr kristittyjen 

vainojen aikaan Roomassa.  

 

Pyhä Lauri on kirkkomaalauksissa kuvattu kädessään 

halstari, jolla hänet kärvennettiin kuoliaaksi. Kansa 

tulkitsi halstarin peltoladaksi ja merkiksi siitä, että 

Laurin päivänä oli aika ladata eli tasoittaa ruispellot 

kylvökuntoon. Perinnetiedon mukaan hän oli piispan 

käskystä myynyt kirkon kalleudet ja jakanut rahat 

köyhille. Laurentiuksen puoleen käännyttiin 

palohaavojen, kuumeen, noidannuolen ja kiirastulen 

vaivoissa sekä tulipalon sattuessa. Laurentius oli myös 

köyhien, kirjastonhoitajien, palosotilaiden, kokkien, 

leipureiden, koululaisten ja majatalonpitäjien pyhimys.  

 

Pyhän Laurentiuksen maine levisi kristinuskon 

mukana niin, että monet kirkot Suomessakin pyhitettiin 

hänelle. 



 

Oli mukavaa, kun retkijoukkomme oli mukavan iso, viitisentoista henkeä.  

Oli hauska tavata väkeä pitkästä aikaa. 

Sää oli keväisen aurinkoinen, mutta armottoman kylmä ja tuulinen. Onneksi ei satanut! 

 

Hämeenlinnan Seudun Kalevalaiset Naiset ry 

 



Laurinmäen torpparimuseossa voi tutustua elämään 1800-luvun lopulla 

vauraassa torpassa. Torpparimuseon vanhat rakennukset on tuotu paikalle eri 

puolilta Janakkalan kuntaa. Osa niistä siirrettiin Turengin kansanpuiston entiseltä 

museoalueelta. Rakennukset ovat kunnostettuja 1800-luvun lopun rakennuksia, 

jotka on sijoitettu entisaikojen suomalaisen mallin mukaan ympäröimään pihapiiriä 

ja kaivoa.  

Laurinmäki, torpparimuseoalue avattu 1965 

Perustajat Janakkala-Seura, Torpparien Muisto ry ja Janakkalan kunta.  

Vähä-Kurjen torppa 

 

Vähä-Kurjen torppa perustettiin 

1700-luvun lopussa  

Vanantaan kartanon maille.  
 
Torpparimuseossa oleva 

rakennus kuitenkin valmistui 

vuonna 1889, jolloin Aadolf  

Juhonpoika ja hänen vaimonsa 

Maria Matintytär asuivat torppaa. 

Aadolf  Juhonpojan kuoltua 

vuonna 1917 otti hänen vanhin 

poikansa Aadolf  Aadolfinpoika 

torpan haltuunsa.  

 

Torppa oli asuinkäytössä aina 

vuoteen 1951 asti, jolloin Aadolf  

kuoli pitkän sairauden 

seurauksena. Rakennus siirrettiin 

nykyiselle paikalleen 

Laurinmäelle vuonna 1964. 

 



Hetan mökin ensimmäinen tiedetty asukas oli Hedwig (Heta) Kustaantytär 

Selin (s. 1836, k. 1919), joka muutti mökkiin vuonna 1892. Hän asui yksin 

mökissä melkein 30 vuotta ja ansaitsi elantonsa ompelemalla naisten pukuja 

ja myöhemmin tikkaamalla täkkejä. Mökin vuokran hän maksoi tekemällä 

päivätöitä Paturin taloon muutaman päivän vuodessa. 

Torpan pihapiiriä ympäröi aita, 

joka erottaa asumapihan karjan 

laidunmaasta. Pihan ympärillä 

olevat rakennukset ja aita myös 

suojasivat pihaa petoeläimiltä. 

Hetan mökki rakennettiin vuonna 1868 Paturin talon maalle 



Torpparien muistomerkki 
 

Janakkalassa oli runsaasti suurtiloja ja  

sen seurauksena myös paljon torppia.  

Janakkalan tiloista oli aikanaan  

torppia 65 % ja niiden käytössä oli  

26 % kunnan peltopinta-alasta.  

Torpparien muisto ry:n toimesta  

museoalueelle pystytettiin torpparien  

muistomerkki vuonna 1969.  

 

Taiteilija Armas Hutrin  

suunnittelemassa muistomerkissä on  

387 kiveä, jotka on kerätty entisten  

torppien mailta kunnioittamaan  

torpparien työtä ja muistoa. Kivissä on  

myös torpparien nimet. 

 



Tuulimylly rakennettiin vuonna 1882 Leppäkosken 

Sipilään, josta se siirrettiin museoalueelle 1964. Mylly oli 

käytössä lähes 30 vuotta, kunnes uusi höyrymylly korvasi 

sen. Tuulimylly on mamsellityyppinen ja siinä on kolmet 

kiviparit: alakerrassa kahdet jauhoja ja ylempänä yhdet 

ryynejä varten. 



Tarinmaan taistelujen 

muistomerkki 
 

Tarinmaan taistelujen muistomerkki 

valmistui yhteistyössä 

 Tarinmaan seudun kyläyhdistyksen 

kanssa ja se julkistettiin  

marraskuussa 2017. 

 

Juoksuhautoja käytettiin vuoden 1918 

Tarinmaan taistelussa, joka käytiin 

saksalaisten ja punaisten sotilaiden välillä. 

Punaiset tulittivat Räikälän sillan kautta 

hevosilla tulleita saksalaisjoukkoja, jotka 

kutsuivat vahvistusta. Lisäjoukot 

saapuivat etelästä, Hiidenjoen yli, jolloin 

punaiset joutuivat pakenemaan 

Lystinmäelle. Taisteluissa kuoli yhteensä 

47 henkeä, jotka haudattiin 

juoksuhautaan Laurinlähteen lähelle.  

 



Kuvakaappaus Muinaismuistot - Laurinmäki (janakkala.fi) 

Laurinlähdettä pidetään yhtenä Kanta-Hämeen tärkeimmistä 

uhrilähteistä. Se tunnetaan vanhastaan nimellä Taaran lähde. Sitä 

käytettiin ennen kristinuskon tuloa, Taara-jumalan palvontaan. Taara oli 

kalmistomaiden suojelushaltija.  

Laurinlähde toimi uhrilähteenä aina 1700-luvun alkupuolelle saakka. 

Lähteellä tehtiin taikoja aina Laurinmessun päivänä, 10. elokuuta, 

järjestettyjen markkinoiden yhteydessä, kunnes tuomiokapituli kielsi 

markkinat. 

 

Lähde on rakennettu  

kivistä kaivomaiseksi  

1900-luvun alussa,  

samalla kun Laurinmäelle 

rakennettiin juoksuhautoja. 

Lähteen koko on 

 80 cm x 80 cm  

ja sen syvyys on 116 cm. 

Lähteessä on  

tasainen sorapohja  

ja se pulppuaa  

edelleen kirkasta vettä. 

 

Laurinlähteestä etelään sijaitsi 

ennen kristinuskon tuloa 

uhrilehto.  

Uhrilähde, kuppikivet ja 

uhrirauniot  

kertovat merkittävästä 

palvontapaikasta, jossa on 

uhraamalla palvottu  

jumalia ja henkiolentoja.  

Lähistöltä on myös löytynyt  

kaksi polttokenttäkalmistoa. 

 

https://www.janakkala.fi/laurinmaki/etusivu/kulttuuri/muinaismuistot/
https://www.janakkala.fi/laurinmaki/etusivu/kulttuuri/muinaismuistot/
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Kuvakaappaus: Keltainen talo - Laurinmäki (janakkala.fi) 

Keltainen talo 
 

Laurinmäen Keltaisesta talosta on viime vuosina tullut 

eläväinen, soiva ja maistuva kulttuurin helmi ainutlaatuisessa 

ympäristössä. Keltaisen talon kulttuurikahvila toimii 1913 

rakennetussa entisessä rukoushuoneessa.  Talo on toiminut 

monessa tarkoituksessa vuosien varrella ja siellä on mm. 

käyty koulua, pidetty klinikkaa ja majoitettu sotilaita ja 

siirtolaisia sota-aikaan. Vuosien ajan talo toimi museon 

varastona, kunnes 2014 se avattiin kahvilakäyttöön. 

 

Mielenkiintoinen retki.  
 

Vaikuttavien ihmisten tarinat  menneiltä vuosilta ja  

heidän aikaansaannokset kiinnostavat.  

Miten paljon Janakkalassa löytyykään historian kerrostumia.  

Koko Laurinmäki oli upea kohde lehtomaisemineen, kuppikivineen.  

Monet merkittävät historialliset maamerkit tupsahtavat poluilla 

vaeltelijan eteen hieman yllättävästi.  
 

Koko alueella vallitsee lumoava tunnelma tuoksuineen ja 

linnunlauluineen sekä historiallisine maamerkkeineen.  

Miten hyvä olikaan kävellä metsäpolkuja pitkin  ja miten helppo 

myös astmaatikon hengittää metsässä. Ei turhaan sanota – mene 

metsään. Alueen mielenkiintoa herättävät ja ylipitävät risteilevät 

polut, yllätyksiä täynnä – lähteitäkin oli, ainakin kaksi. 

 

Tuulisen kävelyretken jälkeen oli ihanaa päästä lämpimään.  

Olli Soinin isännöi Keltaista taloa,  

Riihimäellä Vihreää taloa ja Ö-taloa. Kahvilan toimintakausi 

alkaa vasta kesäkuussa, mutta Olli  järjesti meille kahvihetken ja 

leipoi erittäin herkullista mustikkapiirakkaa.  

Onneksi piirakkapalaset olivat reilun kokoisia.  

Maukasta mustikkapiirakkaa mutustellessa  

oli mahdollista kerrata kokemaa tai kertoa toiselle koetusta, 

syntynyttä uutta itua/ajatusta.  

Kaikki osallistujat vaikuttivat tyytyväisiltä.  

On hienoa kun on mahdollista olla yhdessä  

samanhenkisten kanssa ja kokea kaunista ja ainutlaatuista. 

 

https://www.janakkala.fi/laurinmaki/etusivu/kahvila/
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Luontoretki (6.5.2022)  

Janakkalan Laurinmäelle ja Laurin lähteelle -tarina 

on syntynyt/rakentunut yhteistyönä 
 

Tarinan valokuvat:  

Taina Kangas, Teija Koskelainen, Sinikka Rintala  

ja Marjatta Tiirikkala 

Kuvakaapauksia:  

Historia ja kulttuuri - Laurinmäki (janakkala.fi) 
 

Oppaan tarinat  

Anja Kuoppa  
 

Lähteet 

www.wikipedia.fi 

Etusivu - Laurinmäki (janakkala.fi) 

 

Retkitarinan kokoaminen 

Maritta Päivinen  

Haastattelut, sähköpostikyselyt, 

Kuvat ja tarinan palaset yhdeksi kokonaisuudeksi.  

sellaiseksi kuin kohteet retkellä näyttäytyivät 
 

Maritta Päivinen 

20.5.2022 
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Terveisiä Janakkalan kirkolta. Ilmassa 
oli historian havinaa. Pitkästä aikaa 
käteltiin ja halattiin. Ei edes viileä 
ilma latistanut tunnelmaa. 
 
Minulle, joka bongailen kasveja, oli 
ilahduttavaa törmätä ennalta 
tuntemattomaan kasviin. Keltaisia 
linnunsilmämattoja oli kosteassa 
maastossa siellä täällä.  
 
 
 

Koko Janakkalan kirkon seutu on rautakautista 

asuinaluetta, ja luontopolun varreltakin löytyy 

mm. polttokenttäkalmisto ja kuppikiviä - jos 

vain osaa katsoa. Onneksi Anja Kuoppa opasti 

taitavasti. 

Monille erityisesti Aulangon puistometsän ja 

hotellin perustajan Hugo Standertskjöldin 

pramea hautamuistomerkki Janakkalan 

kirkkomaalla oli mieleenpainuva ahaa-kokemus. 

Samalla se johdatti keskustelun Janakkalan 

lukuisiin kartanoihin ja niiden entisiin ja 

nykyisiin omistajiin. Laurinmäen ja koko 

Janakkalan historia on monikerroksinen ja 

mielenkiintoinen. 

 
 



Koko Janakkalan kirkon seutu on rautakautista 
asuinaluetta, ja luontopolun varreltakin löytyy mm. 
polttokenttäkalmisto ja kuppikiviä - jos vain osaa katsoa. 
Onneksi Anja Kuoppa opasti taitavasti. 
Monille erityisesti Aulangon puistometsän ja hotellin 
perustajan Hugo Standertskjöldin pramea 
hautamuistomerkki Janakkalan kirkkomaalla oli 
mieleenpainuva ahaa-kokemus. Samalla se johdatti 
keskustelun Janakkalan lukuisiin kartanoihin ja niiden 
entisiin ja nykyisiin omistajiin. Laurinmäen ja koko 
Janakkalan historia on monikerroksinen ja 
mielenkiintoinen. 
Tuulisen kävelyretken jälkeen oli ihanaa päästä 
lämpimään kahvilaan, Keltaiseen taloon, hörppimään 
iltakahvit ja -teet ja juttelemaan ystävien kanssa. 
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Mielenkiintoinen retki.  
Vaikuttavien ihmisten tarinat  menneiltä vuosilta ja 
heidän aikaansaannokset kiinnostavat.  
Miten paljon Janakkalassa löytyykään historian 
kerrostumia.  
Koko Laurinmäki oli upea kohde lehtomaisemineen, 
kuppikivineen.  Monet merkittävät historialliset 
maamerkit tupsahtavat poluilla vaeltelijan eteen hieman 
yllättävästi.  
Koko alueella vallitsee lumoava tunnelma tuoksuineen ja 
linnunlauluineen sekä historiallisine maamerkkeineen.  
Miten hyvä olikaan kävellä metsäpolkuja pitkin  ja miten 
helppo myös astmaatikon hengittää metsässä. Ei turhaan 
sanota – mene metsään. Alueen mielenkiintoa 
herättävät ja ylipitävät risteilevät polut, yllätyksiä täynnä 
– lähteitäkin oli useampia 
 
Retken päätteeksi lopun kahvihetki yhdessä kruunasi 
yhteisen kokemusrikkaan vaeltelumme.  
Maukasta mustikkapiirakkaa mutustellessa oli 
mahdollista kerrata kokemaa tai kertoa toiselle koetusta 
syntynyttä uutta itua/ajatusta. Kaikki osallistujat 
vaikuttivat tyytyväisiltä. On hienoa kun on mahdollista 
olla yhdessä samanhenkisten kanssa ja kokea kaunista ja 
ainutlaatuista. 
 


