Armas Nummen värikkäät vaiheet
Lohjan Pyhän Laurin kirkkomaalla on Bruno Enquistin ohella toinenkin jääkärihauta. Kellotapulin
lähellä lepää Nummella 6. tammikuuta 1895 syntynyt Armas Nummi, vuoteen 1906 saakka
Grönlund. Kuntaliitoksen myötä voimme lukea hänetkin lohjalaisjääkärien joukkoon.
Armas August Nummen vanhemmat olivat torppari Oskar Grönlund Nummen Silmälästä ja tämän
vaimo Maria Elvina Landen. Syksyllä 1900 perhe muutti Karjalohjalle aivan Lohjan naapurissa
Karstunlahden rannalla sijaitsevaan Suurniemeen, jossa isä oli tilanvuokraajana kolmen vuoden
ajan. Vuoden 1903 lopulla muutettiin Lohjalle, josta Oskar oli vuokrannut Jalassaaren Heinun tilan.
Ahtialan isännän suomalaisuusmies senaattori Arvid Genetzin ostettua Heinun Oskar Grönlund
suomensi sukunimensä Nummeksi vuonna 1906. Jalassaaresta perheen tie vei Vähä-Teutariin
Smedsin ja Sylarsin arentimieheksi eli tilanvuokraajaksi vuonna 1908.
Armas Nummi kävi kansakoulua Lohjansaaressa. Siellä hänen opettajanaan on voinut olla koulussa
vuosina 1904-1905 työskennellyt Algot Untola, joka paremmin tunnetaan kirjailijanimellään Maiju
Lassila. Nummi lähti Vähä-Teutarista 17-vuotiaana vuonna 1912 Helsinkiin, jossa hän opiskeli
ammattikoulun koneosastolla ja työskenteli mekaanikkona. Mahdollisesti kyseessä on sama Armas
August Nummi, joka toukokuussa 1913 pääsi sanomalehteen kolaroituaan Nikolajeffin autoliikkeen
autolla moottoripyörän kanssa Helsingissä – olihan hän tuolloin jo 18-vuotias. Nikolajeffin
autokorjaamo saattoi hyvinkin olla hänen työpaikkansa.
Maailmansodan syttyessä kesällä 1914 Armas Nummi oli sattumalta Venäjällä, jossa hän liittyi
vapaaehtoisena armeijaan ja otti osaa ensimmäiseen maailmansotaan. Haavoituttuaan Nummi palasi
Suomeen ja toivuttuaan lähti vuoden 1916 alussa Saksaan, jossa liittyi jääkäripataljoonaan
helmikuun 17. päivänä. Osallistuttuaan muiden jääkärien mukana sotatoimiin Latviassa ja
haavoituttuaan sielläkin Nummi kävi autokursseja, jotka hyvin soveltuivat hänen mekaanikon
koulutukseensa ja työkokemukseensa. Nummi soti siis maailmansodan kummankin osapuolen
armeijassa.
Armas Nummikin saapui aliupseerina Arcturuksella Vaasaan 25. helmikuuta 1918. Sisällissodassa
hän osallistui Lempäälän ja Säiniön taisteluihin sekä Viipurin valloitukseen. Sodan jälkeen hän
vääpeliksi ylennettynä toimi koulutusaliupseerina, kunnes marraskuussa 1918 hänet komennettiin
lentäjäoppilaaksi ilmailuvoimiin. Seuraavana keväänä hän siirtyi autojoukkoihin. Vuodesta 1920
lähtien Nummi työskenteli liikealalla. Hänen ensimmäinen puolisonsa vuosina 1918-1926 oli Helmi
Adler ja toinen puoliso Ester Strömberg vuodesta 1937.
Myöhemmin Armas Nummi toimi muun muassa maanviljelijänä Nummella sekä puutarhaviljelijänä
Virkkalassa. Hän kuoli 29. elokuuta 1958 ja haudattiin kellotapulin kaakkoispuolelle. Hautajaisissa
Jääkäriliiton seppeleen laski kenraali Ruben Lagus, jääkäri hänkin. Lagus oli asettunut asumaan
Lohjalle sukulaisiltaan lunastamaan Vähä-Ojamon tilalle Haikarinniemen tyveen erottuaan
puolustusvoimista jatkosodan jälkeen. Hän asui Lohjalla vuonna 1959 tapahtuneeseen kuolemaansa
saakka.

