lassi urpilaisen muistomerkki
Opetuskäyttö
Kinnulan karhunkaataja ja voimamies 1700-luvulta, isonvihan
taistelujen sankari.

Kuvaus

Kuva: http://www.kinnula.fi

Saarijärven–Viitasaaren seutukunta

Lassi Urpilainen oli eläessään ja vielä nytkin kansantaruissa kuuluisa voimamies. Hän oli Urpilan tilan väkivahva isäntä, Urpilan
ukko. Lassi Urpilainen on saanut muistomerkkinsä Kangaskylälle, lähelle entistä koulua. Modernin muistomerkin aiheena
on metsästysjousta abstrahoiva kuva-aihe, kaatoihan Urpilainen eläessään taitavana metsämiehenä 36 karhua ja oli näiden
seutujen mahtavin karhunkaataja. Lassi Urpilaisen legenda elää
vielä tänä päivänäkin sanonnassa ”Ollaan myö väkmiehiä”.
Hänen ruumiinvoimaansa ja kokoaan kuvaa tarina Kokkolan
matkasta. Urpilan ukko vei härän myytäväksi Kokkolaan ja sieltä lähtiessään otti selkäänsä puolen tynnyriä suoloja ja käteensä leiviskäisen rautakangen ja hiihti kotiinsa Kinnulaan. Hän toimi vuonna 1707 käräjien lautamiehenä.
Kansatieteilijä K. J. Jalkanen keräsi 1800-luvun lopulla isoonvihaan liittyvää kertomusperinnettä ja tallensi tuolloin Kinnulan
Urpilais-tarinoita Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran arkistoon.
Isonvihan tunnetuin tarina Lassi Urpilaisesta kertoo, kuinka
tämä ajoi isonvihan aikana (1714-1721) venäläisen vihollispartion karkuun Kinnulasta. Lassi Urpilaisella kerrotaan olleen kaksi
veljeä: Yrjö ja Paavali. Veljet asuivat Pösölän talossa.
Kerran venäläisjoukot saapuivat Pösölään, jossa Yrjö sattui olemaan kotosalla. Venäläiset ottivat hänet kiinni ja tiedustelivat
rahoja ja tavaroita. Yrjöllä ei kuitenkaan hopearahoja ollut, mutta vihollispartion miehet eivät tätä uskoneet. He sitoivat hänet
jaloistaan roikkumaan hirteen ja polttivat olkia ja koivuvastoja
hänen silmiensä alla, jotta mies tunnustaisi. Tuskissaan Yrjö sanoi, etteivät venäläiset häntä näin uskaltaisi kiusata, jos hänen
veljensä ehtisi paikalle.
Lassi Urpilaiselle olikin laitettu sana ja tämä kiiruhti veljensä
avuksi. Joku venäläisistä oli kuitenkin ymmärtänyt Yrjön puheen ja niin lähtivät he pötkimään pakoon. Kohta venäläisten
lähdettyä Lassi Urpilainen saapui Pösölään aseinaan viikate ja
karhukeihäs. Hänpä lähti takaa-ajoon ja ajoi heitä Karkumäelle
asti. Siellä vastaan tuli nainen, joka kertoi vihollisten ehtineen jo
Lestin rajalle. Lassi kääntyi harmissaan takaisin sanoen ”Kas peijakkaat kun karkasivat”. Kerrotaan, että paikka sai näin nimekseen Karkumäki, joka myöhemmin muuttui Karkausmäeksi.

Opasteet ja palvelut
Lassi Urpilaisen patsas on pystytetty Kangaskylän koulun tien
liittymän läheisyyteen noin neljä kilometriä Kinnulan keskustasta Lestijärvelle päin Lestijärventielle.
Tarinat Lassi Urpilaisesta on tallennettu muistomerkin ympäristön hoito- ja kehittämissuunnitelmaan.
Lähteet
http://www.kinnula.fi> Matkailu
Lassi Urpilaisen muistomerkin ympäristön hoito- ja kehittämissuunnitelma
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