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VUODENTAPAHT,UMA
ON SUKUTUTKIMUSPJiIV;i

Tanpereen seudun sukututk j-nusseuran tammikuun 13. p2iiviinii jarjestane
Sampolaan y1i

keriisi

tutkinuspiiive

suku-

Heneesta ja nuualtakin

150 osanottajaa

naas!4.
Tanpereen sukututkimuspiiiviistii voinee jo puhua perj.nteend, koska nyt j5rjestetty tilaisuus o1i jo kahdeksas. Seuraa on ainakin siind onnistanut,
ett6

"pdiviinrr mittavan,
Sekin lienee merkittave

esitelniiitsijiikaartin.
Tanpereen kaupungin

virallinen

Ollenee lupa todeta,

ette

kiinnostavaa
ette

ette

kaupunki

ny6s budjettia

edustaja

kaupungin edustajilla

asiantuntevaa

vuosittain

menestyksen ti1ille,

on vuosi.ttain

o1lut

on seuran

toinintaan

ette

paikalla.

joka kerta on ol1ut

sanoLtavaa. 0lLenee lupa

todeta

sekd

sekin,

nyiinteisesti

suhtautunu!

laadittaessa.

Sampolan laajaan aulaan olivat

ona yhdistys

taneet

toinintansa

Yhdistyksill?i

ja eri

jesenten sukututkimusten tuloksia,

kousten valokuvia
ovat

ninekkddn ja asiantuntevan

se on saanut kaikkiin

vierailleet

eeittelyd.
jne.
ja

oli

julkaisujaan

neytteill:i

taulukoita,

0n kai syyta mainita,
osallistuneet

jerjes-

sekii veljesyhdistykset
sukukirjoja,

sukuko-

ette vuorostaan tamperel.aiset

naapuriyhdistysten

vastaaviin

tilai-

sulllcsl-l-n.

Vuotuinen, tannikuussa jerjestettave

sukututkinuspdivd

kohokohta, joka $ydente€i niikyviille Lavalla
tettavee esitelme- luento- ja tutkinustoinintaa.
Seuraavalla

sivulla

sukututkinuspiiiviin

yhdistyksen

sihteerin

13.1.1990 ohjelnasta

Hyvii piilvii, hyvet jarjestelyt
rrtars ihan kiitteii !tt

vuoden

nuuta vuoden aikana jdrjes-

leila

Miikisen laatima

ja sen nonitahoisesta

- tanperelaisitlain

Kassu

on ei.ttenetta

selonteko

annista.

voinee sanoa:

Tanpereen seudun sukututk imuss eu-ra r.y.
SukututkieuspliivEi

Aika
?aikka
ldsnti

POYTJTKIRJA

1/

1r.o1.1990

1(

1990
1)

lauantaina 17.O1.1990 alkaen kel1o 10.J0
Sampolan koulu, Sarnmonkatu 2, fampere
Kulttuurlto imenj ohtaj a L,assi Saressalo, dosentti
Jaakko Masonen, 3M Terhl Nall inmaa-luoto,
trK Marjo( fiite
Riitta Salonieni ja 156 osallistujaa
I )

t)

Tllaieuuden

avaus
Juontajana toirninut Kaarl o Haapanen kutsul yhdlstyksen
puheenjohtajan Raimo Vasaran lausumaan tllaisuuden
avaussanat.

ohjelma liite

2.

to

Kaupungin tervehdys
Tampereen kaupungin kul ttuurl to lmen J obtal a f.,assl Sares salo toi tilaisuuteen
Tanpereen kaupungin tervehdyksen.
17
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1.
tr'M Terhi NaJ.1lnmaa-Luoto piti
esitelnb$ alheesta trTampereen seudun Dahlgreneista 1700- ja 1800-1uvul11arr.
L,iite 4.
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esitelmdn tr'K, tutkija
MarjoRlitta
Salonlemi aiheesta rrHautausrnaldenhistorlalll'18

nen ja nuseaal_inen tutkimusrr.

llite

5.

Muut asiat
Sukututkinusp2ilviin

aikana osa11lstuj111a o11 nahdolllsuus tutustua erllaislin
sukututkinusta kiisitteleviin julkaisuihln
painoJa sukututkinusyhdistysten
tuotteisiin,
sukuvaakuloihln, tletokoneen kiiytt66n
sukututkinuksessa ja sukututkiousaiheiseen nayttelyyn.
19
Pii?itiis
Ybdlstyksen

varapub.eenJohtaJa Olavl Kalltonieni
sul tllaisuuden piiEitiissanat.
Sukututkinuspiiivd peattyi kello 16.OO.

lau-

ll",'n*T*"-puheenjohtaja Ralmo Vasara

Mirkinen

MER] TILA

I P A L E EL T A
M U ] S T E L U K S ] AY H D T S T Y K S EANL K U T A
puheenjohtajakautenanl1.1.1985 - 31.72.\986
Ylfamainittuna

aikana

kauden alkaessa 163 ja
sen verraa pieni,

kanssa sj ten,
olivat,

ja

retket

olivat

sen pAiittyessa 2L9, eLi yhdistys o1i vield silloin
se jotenkuten pysyi tthanskassatt. Tunsinrne toisemne

ettd

jopa

rnelko hyvin,

mistdpein

kukin

lisdksi

hernekeiton

Mitd

nykytilanteestakaan :

nuistot.

siirtyminen

sukua he

(yhtelnen

antoisia

yhdessaiolotllai

Koko yhdistyksen

yhte

kuin

harrastus

alkutalpaleen

Tiirnd el

perhetta.

suutta

varmasti

Omalta osaltanr

ja e1:imyksiii antaneena.
tulee,

"tapauksiln"

tydvaenopiston

valltettavasti

nlin

aika

Vid iolog-1ukulait

suuksia.
nltd

se

ndillii

alu11e,

Neuvotteluja

ja

kayneista

ja

e hankittiin

naikymin on

painattaminen pantiin
kljaluettelo.

ahtaaksi

himmented

Tammelankou1u11e.

tiloista

Met.son, valrnlsLuminen 1986 paransi

Uuden kirjastotalon,

tajan

mi t d

M u i s L e l u k s i i n e i m y b s k d Z i nk u u l u h i s t o r i i k k i ,
se on toinen asia.
I
'
p
o
l
s
k
u
t
e
l
pilrtein
ti inrr vanhoissa uornissa. Uutta o1i kuitenkin

Suurin

kuin

kertoivat,

kehiteltlin

nerkeissd.

oltiin

alkaa kehittiivand

varsinaisiln

jesenten

hyven yhteishengen vallitessa,

muistan kuluneen erittein

pidiin tiitii

uusien

T u t u s t u m i s m e r k e i ss e y h t e i s e t

hyvin

1zihenteii . Myijs kevdAn vuo sikokouksesta

poikkea

ja

itsense

sukuaan tutkil.

nuun tolminnan

ja

tutuiksi

Yritimme myds tulla

nimelta.

e LL d h e e s i t L e l i v d t

laskiai stiistain

jdsenmeere

Tampereen seudun sukutuLkinusseuran

o1i

saanut.

tolvottiin

an

srnahdoll i-

e n e m m d nk e y t t d a
keriiemlnen ja

Esipolvltaulujen

samoin julkaistiin

kaytlln

klrjastotoimenjohtaj

sille

tutkini

onan yhdistyksen

Tampereen kaupungin kulttuuri
kanssa

asloiden

eteenpein

sukutut-

tolmenj ohviemiseksi.

Innostus o11 suuri.
Mitzi niihln
mista oli

hauskoihin

muisteluksiln

tu1ee,

niin

Vesa Leppiisen eslLelrnii seddstddn Lauri

Leppdsest:i ja hdnen perhe-

k u n n a s t a a n . V e s a L e p p d n e n , j o n k a p u h e e nj o h t a j a k a u s i
1984, oli

arrnoitettu

te1le,

etta

sisar,

V e s a L e p p d s e nt d t i ,

kertolli.
Leppiiner

hurnoristl.

niirnii ominaisuudet olivat

En muista
kertoi

ominalsirnpia

ja

kertoja

tetinsd

ninitykslei.

tarkemrnin,
viireistii

Niinpii

o1i

Esltykseste

periytyneite,

jonka hyvia juttuja

niitii

y h t e n i i r n ie l i i n p a i n u v i m -

voitiin

Lauri

37.I2.

rnyds pdd-

Leppdsellzi oli

V e s a L e p p d n e ne s i L e ] m d s s d e n

rnut.ta sen nuistan

puhuttaessa

-

1.5.i982

aina,

kiiyttaneen

eriis maiSrAtty ruskean vivahde

kun

Vesa

niistii

niiden

o1i

"paskan-

T

-,.^1.^^ll,rlr+^-,.:^

r:L-

-,.,4n

tame varimearltelma,
prikulleen

tuo

varsinkin

senvdrinen

hyvdkseni

liiydy

sellaista

aikaan, nita
tietae

kysyin

nittelu

1983 ja

1984. Se oli

toteuttamaan

Kaarlo

vienyt

tunnettu
ja

Pirkko

takia

selostuksineen

ette

Niiin hyvd hanke kariutui.
Va1li

o1i

tehnyt

Ehdittiinpii
borgia

matkaa eivat

Aino Niskala

eniiii joukossarune. )

-

mormoo-

Esityksen

matkasta

Sairnme yhdistyksen

yritykselle.

lisapontta

kanssa ja

saatiin

hajanainen ja

silloisen

matkaan lijhtijdite

ei

suurimuotol-

o11ut

tarpeeksi.

jiisen Sirkka

silloinen

yhdessA rnatkatoimiston kanssa.
ja

pyytamassd suurlahettiles

unohda. (Mukana ollut
kurssin

useiLa

korkean dollarikurs-

varmaan asianomaisen delegation

dollarin

osal-

eteenpain. - Niinpii

johon LehtaviiAn he mielellddn

hevin
Nyt,

sijaitsevaan

Suornen suurlahettilean

antoi

liian

suunnitLelutyittA

matkan suojelijoiksi,
ja

site

YHdistyksen hallituksen

kiiydii Helsingissdkin

Tate Helsingin
Va1li

paljon

tavoitteena

vainonsa Raija Nyborgin. Mukana

matkasta. Se osoitlautui

kalliiksi,

niin

jonka

Huuskonen. HeidAn yhLeinen esityk-

rnatkaehdotuksia. Vaikeutena o1i kuitenkin

sin

kdyt.e-

on innokkaasti

Haapasen ehdotusta.

keskustelenaan matkatoimiston

nen toivomuspaketti

Lai ei halut-

Amerikan matkan suun-

itsensZi USA:n sillolsen

sense fl lnimater iaaleineen
lehdettiin

silhen

nykykielessd

henkilcjarki stoon.

Keith Nyborgin ja hdnen suonalaissyntyisen

Niinpa

nitd

Lake Cityssa

sen toirnintaan ja monella tavalla

myds sukututkijana

nlin,

ei tiedetty

kuin

eikti

se myyjtitZir siitii

Niinpd

yhdistykseenrne liityttyeen

kokoukseen esitelmijijdksi

01i

Ei

jopa

kauan, kun kdvin

hymysuin, ette

mahtava yritys,

Salt

m a a il m a n l a a j u i s e e n

t.eki Kaarlo Haapanen, joka

ryhdyttiin

ole

myds yhdistyksen

liittyy

tutusturnaan Kalifornian

yllapitdmeen

listunut

siite

olen

hienostel-la.

asioihin

vuosina

verisiivystA,

selvdksi.

nimityksie

olemaan

aikaisemmin osannut

myyjaittarelta

hdnellekin

tullut

vdrisdvyjen

Ikirnul sLet taviin

nlen

Eikd

sattui

mutta

kukaan huomaisi hametta-

Vesa Leppdnen esitelnessaan kuvai1l,

sellaisia

paesta

ettei

ruskeasta

sanailmaisua.

oli

t?iiin. Ei ainakaan haluttu

o1i

site

"paskanruskeatarr kaulahuivia.

hernnastynyt, vdrisevy

tu

vain koko ajan,

uudessa rnyymdldssd ja

Lindexin
teilta

tuota

silloin

En o11ut

N o , m y c i h e m m i n ,k o s k a p i d z i n t u o s t a

keyttanyt

01e harvinaisuus,

juuri

kun minulla

hame pddl15ni.

n11n yhdistaakiiiin ja toivoin
nl.

sana nykykielessa

ollessa

rouva Ny-

suostuivatkin,
j5senet

Sirkka

Vesa Leppdnen ei
alhaal1a,

ole

kannattaisi

asia ehkti ottaa uudelleen esi11e.
Alkutaipaleen
jan Lauri
4

yhdeksi vaikeimmista asioista

Orispden kehittdnan

esipolvien

muodostui yhdistyksen perusta-

numeroint isysteemin

yrunertiirninen.

orispiiii

ja

kirjainteet,

ne

ei

tama hyve systeeni
vielii

kuitenkaan
niin

olleet

avautunut'

pitkiillii,

ja

polvet

ette

Mutta

siina

etta

vaimon puolta.

miehen tai

sitten

ja kertoi,

peattelemeen

pystyi

numerosarjoilla

olivatpa

silloin

useanman kerran

sen neille

esitteli

sukulaisuussuhosalle

Suurimnalle

ehke eivet

tuLkijatkaan

systeernia sovel-

voineet

olisivat

pe1kil1a

taa.
Paljon
ja

kaikki

keiitii

yksityisin
liihe1lii

ol1a

saada mielihyvee
kajia

uurastuksln

ja

samanhenkisie

tehdyste

tybsta.

ja hyvii yhteishenki

riittee

yhdistyksen

vuosi-en varrella

on kuitenkin

piirissd
Tulosten

talkoovoirnin.
ihmisid,

saacu aikaseksi,
on tiirja

yhteenkuuluvuutta

tuntea

Uskon vakaasLi'

ohella

ette

yhdistyksen plirisse

talkootdiden

jat-

sdilyy.

oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo @ oo

Hiiteen

kaikki

me suoritamme
Asiat
eika

kdyvdt

mi.elen mustuus,
itsemme tdstA
hyvin,

yhtAen syyte

'

retkestd

kuin

enkelit.

peij akkaan hyvin,

peete kaIIisteIla!
A.

Kivi.

oo oo oo oo @ oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo @ oo oo oo oo oo oo oo

Terttu

Honkala

Liizikiirin
Pietarissa

so tilasliiekar

Selin

syntynyt

oli

talossa

1827.

koLiLaIo
muutti
ria,

pietarista

neuvoja

ind toirninut

annettjin

koulua,

mutta
ja

koulusta
pioon.

ja

perhe

kestikievapit;i-

ruokatavarakauppaa

mddn. Hiirneenlinnassa Adolf
tavoin

Adolf

1-vuotias

vuokraIIe

Hameenlinnaan, aluksi

jiensii

Selin

kiivi

vel-

ruotsinkieliste

triviaali-

jo

hdn erosi

14-vuotiaana

lehti

Kuo-

apteekkioppilaaksi

Tydskenneltyda'n apteekeissa

puolilla

lg60_luvulla

Tyrvdnniin AnornaanYIi-

Hdnen ollessaan

sitternmin

kiisin

eri

S u o m e ah d n 1 8 4 8 m u u t t i P i e t a r i i n .

Sielldkin

hiin toimi

apteekkialalla,

rupesi

sen ohe11a opiskelemaan

dettii.

Hiimeenlinnan
mukaan Adolf

t.arissa

liidkiir itutkinnon

Ylitalon

Pie-

1856 ja tuli

Adolf Selin

liiii-

1860. Ifuutamia hdnen
lahettemi-

on seil ynyt.

vanhempi veli

veljesten

mat-

suoritti

ldhisukulaisilleen

iiein kirjeitii
Adolfin

Selin

tohtoriksi

Pietarista

laeketie-

triviaalikoulun

rikkelin

ketieteen

mutta

Henrik

Selin

o1i

syntymakodin Tyrvdnndn Anomaan
rusthollin

Tdma isanisdni

isente.

isd o1i jo nuorena huonokuuloinen ja miehuusvuosinaan hdn sairaslui
Hiint?j hoiti

Hdmeenlinnan kaupunginliiiikiiri,

seveltajenestarin
laaikkeista

ei

Adolf-tohtori

ise

tuntunut
yritti

C . G .S i b e 1 1 u s , m u t t a
juuri

mukaan rohkaista

veljeddn.

Hiin antoi

masentunuLta

holto-ohjeiLa

joskus reseptejdkin.

den suomenkieleen niiytt66
6

olevan apua.

Pietarin-kirjeissddn

parhaansa

hetti

keuhkotautiin.

Adolfin
vieras

ja lekirjeikieliyn-

Henrik ja Ulrika Se1ln
sekd heidiin poikansa
Heikki Nikolai Selin

paristd
lut

vield

niihinaikoihin
poimittuja

kirjeista

Preivistes

ninii

niin

kuin

suuri

otteita:
niien
nine

epailin

Sinun kauttas

kuitenkin

on se tauti

pitee

site

laatua'

jetteissd

kuitenkaan
kuin

ninii

Sibe-

enenndn kevette

kovennaTTa on, jonka
pee77e pita

ette

o7e

enenniin nieTennuutos'

se enennAn ja

ettd

jiiiden

ei

jelkeen

Se on niinnuodon

parastas,

koittaa

rintakiDus

sinun

sen seTvityksen

sain.

tuTe ja

pd617e pahennaksi

ettii

sen;

TiukseTta

sinunkin

Seuraavassa rnuutamia ndistii

vakiintunutta.

kovin

muutenkaan 01-

oikeinkirjoitus

rmrtta ei suonenkielen

vaj"kuttaneen,

takia

Leekari

neuvon

ja Teekkeiden kanssa.

tasse on peenahti

...

se; ettd

hyvd on ja

ruokaTysti

siihen

o77a hyviiTTii nie7el76

kansat si77d ei suru-l-Zise17e ruoka naita.

Sen taidan

ainoastaan

sdno; ettd

on nuuten

hyviissii

kartta

kylnen

iTnan

nddn siTToin
piteA
niin

-Zihassa ja

ruoka

- sianTiha

tehdii

ja

olis

kuiva

kuin

se nyt

jossa

on.

tarpeeTTinen

-

kuin

nin

key.

ja

seiso

My6s on hyve,

trassipohja

korkeennan

ette

ja Tdnnint

hiero

Teekitys

paTjo kuin jaksa peiven

huoneessa pakkasiTTa,
perden

ettA

Keuhkotaudiissa

nuodon on hyvii

juoda niin

sinun katto

on'

tuTee teke-

site

oTenan raitis

Niin

ruunis

siTToinkuin

Hyvin

nettesse

rasvanen.

snikkurity6td

tehty

suuri

hengiteiin,

kanssa - naitoo

hyvin

ja

reisa

oTenan hyvin

- nyds pites

suojalTa

henginisestd

se i7na,

potatin

-

nittaan

voinassa.

pakkasissa

kuin

erinonattain
nyits

sisddn

hete ei ole

tarvitte

hakata

hakoja

nakaushuoneessa
piiiillii

kivijalaan
joka

rinta

toinen

t

peive

ihraian.kanssa.

Aine

kirjoitin

siina'

viiaeisessajyn,

Tihavan raaninerikaTaiil
kanssa, jos yskittee

...

ja

ette

neinaan
nyt

niinkuin

- nuistain

on niikyvii

diiissd

tahi

saadaan jos

ettikaa

ja

yT'skiehutetaan

siiTataan
keTTarissa'

Sibeiius'

pAivess4
aina

-

ja
ette

pite

pdd17e ahkera

.t.

suurien

vilipini)ssii

ette

ja naidon kanssa ja puTverin

seTtteriveden

kesdaikana

6-8 kTasia

kirjassat

se vesit

etta- se olis

poTttojen

- naitovedeksi

- joka

naitoon

on site

juoda

naitovette

noin

kuttun

nine

vette

kuin

juusto

teh-

sana kuin

jiiii

(viediiiin)

pannaan pari

jiilkeen

se juoksennut

- jonka
joka

a1la

va77an hyvii SinuTlet

siitii

hyvene pysy nautinisen

jiiii

pannaan puTloin

ajaan.

TusikaTlista
juusto
ja

pois-

pideteen
7

Se on tosi,
se

ette
pane

alkujan

oksentanisen

Wne

jos

kerran

pitee

peelLe.

Teekityste

Adolf

tuli

Adolfin

si,

nutta

li

t6ta

veljelleen

hdn ehti

virkaa

Sibelius

oli

kanssa

ja ehti. saavuttaa

Adolf-tohtori

oli

- nydskin

kuol-l-ut jo
vielri

ja

Adolf

Selin

oli

yliliiiikiirik-

Seuraavana kesdnd
45-vuotiaan!.

16.6.1873,

Henrik Selin,

Adolf-veljensd

Henrik-veljen

Selinin

terveydestd.

Hiin kirjoitti:

sanon,

ette
t

J'os saa

lopetta

e1e:i sinnitte-

kuoleman

jiilkeen

aijaTTaan

sd77ii

pite

otta

ainoan pojan,

tarkka

hiineTTii on nyi5s heiko

ajetuksen

ennen aikojan

ennustel-usta

keuhkoihin

nlin

piku

varia
rinta

ei

-

isen-

Heikin

niin

se pdesen

ette
varsin

eliiniinsii.

huolinatta

Heikki

l{ikolai

.varttui

Muistan hdnet vanhana isdntdnii,

huonokuuloinen,
Selin kuoli

vdhSn aikaa.

mytis huolta

Adolf-sedZin synkeste
vahvistui.

veljen.

kantanut

yT1skasvattaniseTTa
peTkdiin.sen

vuotta

Tiiiikiiri.

sotilassairaalan

1868. Potilas,

neLje

joka

rrneidii liikkikistun
estaven
ttliikkikistutt
el-i ruunisarkku

Helsingissii

kuoli

si17?i koska seTTaieta

56 vuoden iiin.

Heikki Nilolai

siite

ja

pu77ot

sairaan

vain

tippaa

ette

veneleisen
hoitaa

5-6

neinaan r etta- se on paras

Yllatievesti

Helsingin

otaen

sen jelkeen

kobta

' sen tiede

kuin

ja

kuvotuksen

niin

terveyden

aikaisenmin

lavantautii.n

tautinsa

iseni

keuhkotaudissa

ette

-

tuiku

nind

ja

taudin

...

troppiTTa

ei enenndn kuin yksi

vaikka

naulaanisestari.

hen sairastui
Tohtori

niin

tdhdn

siihen.

seuraaviTTa

on neeretty

kohdalle

nyds kiiy

toftu

kanssa

1872 nimitetty

syksylle

kuinnekka

Eekityksen

myiis

pridlle

Teekitys

vehentd

tarvitaan

kirjoitti

kanteen

okseTTe

taitaa

kerraTlan
ette

Sibeliuksen

ja

"pappana". Hiin o1i isinsd tavoin
mutta muuten pitkSSn nelko hyvekuntoinen. Heikki Nikolai

talvisodan

aattopiiivine

ja o1i kuollessaan ldhes 89-vuotias.

ANNELI LEHTIMAK]

R A U T A J O E NN A I S E T

Tyrvddn Rautajoen kartanoon kuului

jonka

jo

iso-isiini

osti

Kalle

tekenessa kauppakirjat,

Vitikkala
rit?"

ehdotti:

Emiinniit, jol11a
ja

kunnioittavissa

Filosofj.an

veleissA

emdnndn

nukaansa, koska Selrna
erndnEii hakee nan6 pape-

lapsikatras,

olivat

keskendnsd. Muutenkin

aiheesta

Marianpdivdn

Keikydn

kuuluneen

kirjan,

aina olleeL
vdlinen

talojen

Frans, nutta

Katariinan

Isd

kun vastasyntynyt

toivoi

Seuraavas-

vaiheista.

pi6.jaen
poikaa,

heneste

OdotetuTTe

avioTiitosta.
oTikin

seudun

luovuttaa

luvan

Huittisten

siTToin

UotiTassa.

edeTTisestd

Tyrviidn

ja iiidiniiidisteen,

aanuna 23.3.1861,

tyter

minulle

antoi

ja hdnen iiitinsd

KivinienenkyTen

perheessa- o-Zi jo

ninikin:

on mn. tutkinut

henen muistelrnansa didistdiin

sa lyhennelmii Selna Vitlkkalan

syntyi

joka

Eskola,

Helvi

julkaissut.

Orpanan keyttijijn

jo

telddn

kummallakin o1i suurl

hyvissd

maisteri
ja

nimistiie

koska

Poussa, etta

Rautajoessa

siis

enemrniinkuin karEanon ja torpparin.

suhde oli

Aitini

saanut niita

rnutta ei

"Kai sopii,

Poussa kavi

Oskari

on sukuni

15 pdi.vdnii 1919'

maaliskuun

itseniiiseksi

ennen torpparivapautusla.

luona

Myllymiiki,

Hasari ja Poussa. ViirneksirnainitLu

Miikelii, Ldhteenrndki, Pelttari,
koti,

Kovuranta,

seitsemen torppaar

tytti5,

07i

sai hdn ninekseen

SeTna Fransiska.
Aidineiti

kotoisin

o7i

Ka7lentyt6r,
1a7le,joka

Henet naitettin

s.29.5.1837.
oli

[Judesta lloTasta3 Katariina

Huittisista,

KauvatsaTta.

kotoisin

kanssa takapihaTTa,

kun puhenies ajoi

Vanhennat sanoivat

ensin,

selvisir

kuka

rusthoTTarin
naaherratar

sulhasnies
poika

Suona KytiilTe

karkasi

tuotiin
sein&'ksi

taToon.

vuoteeseen.

Kaisa paTasi kotiinsa
Katariina

Tyttii

poikien

Ty6niissti kTootia

o7e nainaidssd;
nutta
nKyTlii
he tuunivat:
nennii teytyy'
vieTe

ja

pinosi

Tdnii avioliitto

henet

kertonut,

kesti

niin

Toydettiin

sitten

kun
kun

JaanaTan vanhaisiintii

nainaan.'

KorpeTan AntilTet

kodistaan

Korpe-

taToon.

tyttii

niin

oli

(JaanaTan tytterie)

vdkisin

uudesta

takaisin

Vuonna 1860

bn,

16-vuotiaana Ka7le Antti

Katariina

tuLee ruotutaTosta

UoLan Kaisa naitettin
iTtana

ettei

Kristiina

valtavan
viisi

ette

nuorikko

siTloin

kun

ensinniiisend

ruispystyn

alta

kasan tyynyjii

vuotta.

o7i

ja

viili-

Miehensd kuoltua

UoTaan.
neni

nainisiin

Frans

Heikki

Heikinpojan

kanssat
q

ja hiinestii tuii

PauTiina, joka kuoTi 3-vuotiaana.

tytdr

ia Katariina
Parin

28-vuotiaana

idi

vuoden kuluttua

Antinpoika
oli

UotiTan enente. TAste avioTiitosta

Katariina

Klaavolan

(Kaisa)

TakkuTan Katariina
josta

enente,

"Yks se on jota

o7i

hiin senteen

kerran

kieTtenyt

Aiti

hyveTuonteisin,

ryhdisteytyi

piftjen

nainen,

vastustanaan

ja

poikaa.

Heiste

Aitini
sissa

Ka77en avioTiitosta

oloissa,

siis

nutta

kuusi

Ka77e ja ITnari

vain pojat

SeTna kasvoi

o7i

eTivet

vauraassa taTossa'

kuusivuotiaana

jokaiselTe

annettiin

hiin koki

Erii,iinii pdivdne Selna-tyttdnen
Teiviin.

se77e kokonaisen
ndste77d, jotta
Kun Huitt-isiin

seisoi

oiisi

perustettiin.

ei ollut

jonkinverran

yksityisopetusta,

NuoreTta ja

kauniilta

tarjoukset
tyhjin

toinin.

Kerran,

sanonut:

ja

tyterte

kaksi

lehetettin

portaiTTa

ja

Takku-

ede77een.

ojensi

ndTkdi-

Annokset teytyi

se?jn-

kaiki77e.

Tdhetettiin

sen ensinneisiii

oppilaita.

oppikouTuun, jonne opinha'
peesLi;. Aiti

nahdolJisuutta

s a i k u i t : e n ki n

kiefesse.

TakkuTan tyttereTtA
puheniehen

etupdiissii

huvitiTaisuuteen.

ruokaa pyyteen.

ihnisiii

selkdsaunaa,

nn. ruotsin

o7i

ei

puuttunut.

kosijoita

viiTitykseTTe.

kun vanhenpien nieTeste

o7i

tehty

Moni

sai

erityisen

NainaTehtee
sopiva

Katariina-aiti
SeTna o7lut tieteakseenkddn,
sanoi: "LuuTeks
SeTna vastasi nuoruuden y7ia i n a p i i s a a v a n ? n n K y 7 7 2 in i i t d p i i s a a ' ,

tarjous,
niite

tehtiin

llnari

tdnd

neTkevuosien nurheneyteTnen.

keittion

riittanyt

Niinpd

teysi- iktiisiksi.

ka.nsakoulu, o7i eiti

Hdnen veTipuoTensa Ka77e ja

neTjd

TeivenpaTa ja

Teste hen sai

antanista

7uise77a LalonLyLterelld

ja

keittoa

vaTtikan

onien sanojensa nukaan onneTTi-

Pdivet peeste?in kuTki Toputon jono niiTkiiisiii
lassa

Hdnen niehen-

paTavant h?jn o7i

7asta,

nah-

hdnen sanoneen:

Katariinan

johonkin

Kun pappa o7i niihnyt SeTnan nieTen sinne kovin
'tSaat sind kerran nennd ninunkin 7uva77ani."
Katariinan

kertoi

Kaisaansa.

peesyn

SeTna-tyttereT*ien

ja

kuuiuisin

aTistuen

Se

keske77d.

ja se oon nei77d nin6.n

peTe i teytyy

talossa

nyt Ka77e

nainisiin,

yhdesse Takkufan ti-lan.

nonia juttuja.

kiertefi

sti Kal7e Takkula taas o7i nite
Joskus

Teskeksi.

he osLivat

tarnokas

isii kuoli,

olTessa 5-vuotias

neni koTnannen kerran
ja

kanssa,

kerran

SeLnan ohe77a

iiitini

varakas taTo Sannunjoen ranna77a, konean puiston

suuri,

tavin

toisen

Aitini

oli

eikii

nieTisyydelTe.
Eriiiistii

kosinnasta

dAn, ette
se &ies
oikein
10

SeTna kirjoitti

ystevdttdreTfeen:

se taTo on TuonnonihanaTTa paikaTla
on

tiede.

tavoiTtaan

siivo

ja

juonaton '

ja

nutta

'Sen ninii

sen tieden

hyvin

ette

ny6skin'

hdnen keyt6ksestAen

Ja hdnen uTkonekonse ei o7e (kuten niehen tarvitseisi)

tie-

en

reipas

ja

SananTasku sanoos 'joka

niehuulTinen.

kaa' , nutta

totta

eihen JunaTa suo ninun kohtaToni

j?iede si77ense, nite

antaisin

paTjon

naaifnassa

Toytyy

niin

ninuTTe niiihin

kiiyviin.

asti

jo11e kaikelTa

sekin,

saa pahan paTk-

vaTkkaa,

Jos niinii kaikki

on o77ut tarjo77a,

si77e

rakkaudeTTa voin antaa sydd-

neni . "
Se 76ytyi
yiipyi

joka

natkalTaan

ihastui

taTon

Kal7e Fabian Rautajoesta,

sitten

ja

Takkulan kestikievarissa

viikon

pdiistii

saapui

Takkulaan kosinakirje

Rautajoen

sieTTii
ja

uskottu

arvossapidetty

nukanaan ja

palasi

sisarensa

Parin

tyttereen.
Kustaa

tyiinies

takaisin

Luo

Ka77io

nydntAve vastaus

taskussaan.
Kun iiiti

oli

haTusi povata h6ne77e. Nainen ennusti,
nisiin

vanhennan niehen

nainisiin;
ja

ja

pitkin,

siltaa

saa

hdn kuoTee noin

nutta

ne nyt

kanssat

joka on jarven

yhteensd

tiina peivene.

1760-1uvul1a

vanhan puoTen.

oLi

toinen kaunis,

resti

arvosti

se neni nefkein

silToin

teysin

o7i Rautajoki

on poika,

kaikki

nauroivat,

toteen.
uTkonedlteiin

kihTakunnantuonari

joka

peerakennus,

nuorin

k?isitti

toisenTainen
Sandenarchin

nykyisen

rakennuksen

Anna Katariina

tu17ut

Juhantyter'

iota

iiiti

suu-

ja kunnioitti.
ja nekd poikkesivat

taTon eJenesse ja

nisiii,

nennddn

Siind,
nissii nykyisin
on isdn istuttana
Tehnusrivi'
n
p
y
k
n
i
n
k
i
l
,
vanha
afanen puofi, jossa asui vanha enente,

KoveroTta

Jos taTon piiri

taToudessa.

pyykkiireite

ja

nykyisesta,

Kun kaikki

joka

paTjon tyiivdkee,

tarvittiin

johon

taToon'

niiste

Ennustusta

Rakennusryhn2iii haTlitsi

ns.

ja

7asta,

70-vuotiaana.

rakennuttana

Teiskon IsoTta

eniinniiksi

nai-

rannaTl.a. Jdii Teskeksi ja nenee uudeTTeen

kaksitoista

tiediinne ' ette

veTttenette

eEte Seina nenee l9-vuotiaana

tufee

Kun SeTna TakkuTa tuTi Rautajokeen,
kuin

tu77ut nainen, joka

TakkuTaan o7i

14-15 vuotias'

o7i

Pyykkid

nuita.

niin

yhte valtava

naataToustydt

taTon ruoassa.
pestiin

tehtiin

Oli

on nuutos

kesivoinin,

nonenTaisia

nonta peiveii.

apuih-

Pirtissii

asui

renkiai, navettatdite
hoitivat
karjakko ja 4-5 apuTaista.
Keittiijsse
okdkse',
joka Taittoi
touhusi
vden ruoan. Lisiiksi oli sistikkii t joka huoTeh-

5-6

ti

taTon siisteydeste

ja

TAnnityksesta,

auttaen

sanaTTa eniintiiii

noninai-

sissa puuhissa.
Kun ennen vapaussotaa perheeseen kuuTui 13 henke?i ja taTossa kevi vaJ"tava
ja sukuTaisia, " vaadit tiin
ndiirij vieraita
enennZiTte paTjon suunnitteTuja

johtanistyiStii

fiinavaatteista
kinisesta

ja

rastuspiiivien

.

Sen lisaksi

enennen tehtiiviin

kuuTui

huoTehtininen.

Myds han huolehti

puutarbasta,

varastoinisesta
jdTkeen

o7i

seke huoneiden sisustanisesta.
o7i

nakkaroiden

teko,

Tihojen

ja

perheen pito-

ruoan hankSuurten

teu-

suoTaaninen

ja
11

ja

ja

saippuan keittdninen

raifle'

aiustaTaisilTe,

Aikaa piti

nonet nuut tyot.

noniin

js

harrastuksiin

viele

vie-

riiLUie

ennen kaikkea

niebeTTe

ja lapsil1e .
Aiti

tuTi

siis

Rautajoki
o1i

19-vuotiaana

o7i

hiintii

vuotta

l7

nyds valtiopiiivAnies.

jonka turvalliseen
Ka77e Rautajoki
7an kanssa.

eidiksi.

tosta

ekiTliseen

hente kuin

toisen

katsonassa

taToja

Teskene eiti

Syei tsissa

on

7asta.

2-vuotiaan

raskaita

hen suoriutui

tuii

Ka77en

perheen

Se katkesi

Muuttanisesta

kanssa.

2l-vuotjaana.

juuri

kuol tut.

aikoja.,

nutta

kovinnistakin

Aidin

on-

edeTTisen

Tiiste avioliitosta

Yrj,-veljenne

pii.ittyi

kohtalok-

nurhattiin.

Aiti

Tapsen kanssa.
pit?inyt

oli

Tuovuttaa

Aiti

naa77a.

tietii

ilnoiLuksen,

Htin liihti

Sveitsiin.

Lauri'

ja kuoli

keuhkotautiin
jdrkyttiiven

sai

kuoTenalle

poikansa

hiinen vanhin

, sairastui

vieraaTTa

ei

avuL7a.

uudeTTeen nainisiin,

Listiksi

eTiiinTddkdriksi

kuoTenaisiTTaan

Lauri oli

nonia

neni

?iidin

tuTtua Ka77e-veTjenne kanssa pikaisinta

o7i

nuuaTta.

Werner VitikkaTan

nenetystai

vuonna 1903 Davosissa,

peri1le,

vuotta.

nyt kuuden alaikeisen

jarkyttevae

poika

SeTna

onaa ditiddn.

1918, kun isli seke Aaro- ja

opiskeTi

Kauko-

Aiti

koTne a77e kynnenvuotiasta

etta

taTosta.

ja

Fannyn

-li'hes yhdeksiin

Fredrik

kerran yksin'

Ennen tate

joka

SavoTan

Juhontyter

o7i seitsenen 7asta. Tdnii toinen avioTiitto

kaa77a tavaTla
jei

Loviisa

TaTonpito aTkoi taas sujua tiTanhoitajien

niehensd sisarenpojan
sitten

niehent

yksin viiden
pienen Tapsen kanssa.
iai
hdn endii jaksa asua taTossa' jossa oli eLenyt nijn

Oftuaan kahdeksan vuotta

neite

ha-nesse vaTistuneen

nainisissa

5-vuotiaan

hdn kiivi

neksi tu77ut niteen.

o77ut

kesti

joka

taTonpoika,

kohtaTonsa.

syntyneiden

ettei

ja

tapasi

SahaTahdeTta,

kuoTenaan.

Hdnestii tuntui,

hienoTuonteinen

kotoisin

avioTiittoa

onneTTisena,

tyttii

o7i aikaisennin

Lapset rakastivat

OnneTTista
isen

rvuori

Henen niehensd Kaarfo

enenneksi.

vanhenpi

huonaan voi sitoa

T?in?i o7i

LesLe avioiii

Rautajokeen

heti

tiedon

Kun he saapuivat

suru 07i lohduLon. Hiinen eldniissiiiin

ihaiTtavalTa

uTjuudeTla ja

kohtaTon koThaisuista.

tahdonvoinalla

Lasten tehden o7i

iak-

settava .
Aiti

ehti

o77a nukana ny6s

Kirkkoherra

Bdckin

aikana

1920-luvuL1a hiin kuului
LotLatybssekin
ja

se sattui

neen kodin
12

hiin oli

nonissa
hAn otti

ja

osaa

eri

innokkaasti nukana. Aidin

vireiind

seurakunnan

innokkaasti

kunnanvaTtuustoon ja

Suonen historian
henkisesti

piftjen

seurakuntatydhdn .

kouTujen johtokuntiin.
endnnyys kesti

erddseen vaiherikkaaseen
enentene hdn e7i

riennoissa.

aikaan.

nukana suuret

55 vuoLta
VaTveutu'
nurrosaiat.

Valtiopeiveniehen
hen

saattoi

katseTTa
Hiin e7i

nekokuTnasta.
ja

osaksi

asioita

aikaan,

yTeistynisen,

kuin

puheTinen,

lahjakas,

radion '

oJi

v ii sitoistapeisen

Tapsijoukon
tukea.

se-Z-Zisenterve ja henkisesti

kuoli

yhteiskunnal7isHiin o7i syntynyt

hen peesi nekenean siihkdvoinan

Lerve ja

fyysisesLi

ihneteTtaviiTTd

Selrna Vitikkala

ensin-

seke auton

aikakauden.

hin ja seilyttee

iTnan niehistii

nousun

Suonen rakentanisen

naataTouden koneeT7i stanisen

hiin osasi joustavasti

niin

taTonendnndn

ty6veenTiikkeen

Sananaikaisesti

nutta

HeTsingissiikin,

tavaTTisen

vaTtava tekninen kehitys.

kun ise Tanpun ostitt,

Koska SeTna Vitikkala

vuotta

nukana usein

suurTakon ajat,

vuosikynnenen.

kanssa tapahtui

ja jopa Tentokoneidenkin

ja

tenen

avarannasta

routavuodet,

toisenkin

ten nuTTistusten
"siihen

kuTkien

vapaussodan ja sen jeTkeen itseneisen

vihdoin

neisen ja

puolisona,

voinakas,

sopeutua nopeasti

henkisesti

viree

nuuttuviin

oTot-

tavaTTa henkisen tasapainonsa.
ja

hoiti

suurta

taToa ja

Hiin kasvatti

sen taToutta

SeTTaiseen eTenentydh1n pystyy

25

vain poikkeuk-

voinakas ihninen.

74-vuoliaana

vuonna 1935.

oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo

Talo

ilman

niinkuin
asuu

aitan

pilvinen

ikdvyys

em5ntd on

kuin

talon

polulla
pdivd,

ja

riutuva
kirkas

ementee

astelevata

sen perheenp6ydiin

aurinko,

pAHssd

Mutta

syksy-ilta.
joka

on

valaisee

hyvd
ja

Iammattaa.
A.

Kivi.
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200,

huomattavasti
se, etta
vel1a

rauhoittunut

vaikka

miehet

eivzit

kai

saakka tuotettiin
aikaan,

ei

poikiensa

ole

Vornanen syntyi

saloilta
rahat

ja

turki-sten

sestysLaj-don

huhdan laidassa.
Kerrotaan,

poikaseni,

olet,
ei

piiiviin

siellii

Ignoista
ria

saloja

hyvin

oli

myynnista

tapahtumat,

kehittyi

koko Etela-

tarvittu

soittanut

sen jelkeen

paljon

tunut,

kannasLa ja
si115

nava1la.
to

hen kaatoi

sil1d

Petojen

tappo-

tarpeellisia.

l{et-

ensirnniiisen

karhun

metseniehen ura.
rnenossa koiransa

ja kysyi

kanssa net'rA nezdllegii

kierosti:

tyhjin

kotiin.

toinin

kaikki,

ette

pojalle

Kerrottuaan
tehty

oli

koi-

lunonnuL metsan.

oli

kannelta,

poikana

rnydnsi slnne nenevensa. Sine piiivdnii hiin

metsenkevija.
peliitii.

eksymiste

Ei hiinen tarvinnut
Hiin tiesi

jatkuvasti,

laajeni

hen tosissaan
nutta

lopetti

koskenut.

netsi11a,

ei

vaistonaisesti
niin

Kun veljesten

koskaan suu-

ettd

kasvaessa

suurriistan

aina

oi-

se lopuksi

kii-

hentd

ei

pyyntiin.

Nuorena

sen kunminsa kehoituksesta
Isdn kuoltua

talo

talon

siite

vauraus

jei

endd

eika

lgnoil1e.

heikentynyt,

osoittavat.

1880-Luvu11e tultaessa
jalan

hiinen

netsest6mdan,

hyvin

olivat

kyliinnies

arvasivat

antaqtui

hdn kulkikin

ndnd saivat

Vornasen

ruoan 1isii.

poikasena

kerran

enaii kanteleeseen

kuten eraat tarinat

tarpeellinen

Keski-Suomen.

kotitiiisse,

hiin oli

Vaikka

ja

Veniijiiltd

Vornasen ja

Jeolo

pojan opittava

varsinainen

kean suunnan. Metsestysalue
sitti

Mitd

viat-

Paikalli-

koska

Ignoi

tieden

l4-vuotiaana

taitava

sanotessaan

kuten

nuidenkin,

hengiltii,

Tolvajdrvellii

vaan palasi

oravaa,

naapuri

tu-

yritettiin

Niite

lukasheja.

saadut tulot

mdniissii?rr Ignoi

Tuo kiero

ruutLa.

tiiniin

tapahtunut,

joutuivat

petoja

jokaisen

oli

ollessaan

yhtiiSn

saanut

Korpiseliin

hente vastaan kelmi

sii11e, tuli

kaiken

on

toimista.

Tiistd alkoi

ettd

kimppuun, Lal-

lapporahan 200 rnrkkaan.

tarpeeksi

myds Ignoi.

oppi

joskus

nrutta jotain

seuduilla

saatava riista

oli

vihattiin.

annattitappajia,

ja Jyrkin

kuitenkin

osoittaa.

sutta

koroLti

jo

siis

Todennakiiista

joka

yksi,

oli

oli

ihnisen

surnatijite

kuitenkin

saaneet

tiedossanj-,

1829. Noilla

tellaisia

Valtio

seudulle

Petrin

Ignoi
v.

jotka

tuhoksl.

Pahinta

22 1asta.

vain

n5i115 seuduilla

mn. ur,vrkyillii,

tomien elainten
set

ette

silloin

kuolemarr-teksti

"Surullinen

sj-j-s ihne,

hiivittea

oli

Alkai.semninkin

1880 painettu
Ei

Turun ynpdristdssii

surmaajasusia

hon sai" aikaan.

12. Tilanne

yleensd hyvin harvoin

sudet kdvivdt

etta

1890-1uvul1a vain

1880-1uvu11e tultaessa.

1881-82 ne surmasivat

kuitenkin,

v.

1OO ja

1880-1uvu11a vajaa

Vornanen o1i lunnettu

Savoa myijten.

hiin oli

kerran

Olipa

keisarin

keisarlkin
kanssa

metsestejene

Aunusta, Kar-

trAnen taitoihinsa
karhua

pyydystdniissd

tutusKiven-

Kun susisota

o1i

kuumimnillaan,

rneni Vornasen hyvd tutLava

arkkitehLi

ja kirjaillja

Jac. Ahrenberg senaatLori Nykoppin luo ehdottaen, ettd Vornanen palkattaisiin
petoja hziviLtdrnddn. Han esitti
asiansa niin vakuuttavasti,

etta

Vornanen ja

Ignoi

tahiin tehteiv€itin talvella

hiinen poikansa

kertoo

keita

pikku netsiistdji?)'

pyydettiin

vanA pidettiin

Ignoi

ohjattiin,

halusivat

nuita

Ignoi

korven

Vornanen ei

erikoinen

o77ut

ajan

rakastettava

epekansaTTisilTe

ihninen '

verran
jossa

Kreivi

hieno,

perehLynyt ylirnys.
tdm6n oli,

tahtoi

tulleet

katsojille

luisia

parantajia

ja taikojia.

kerrottava
Maaherra

antoi

Ignoin

Vornanen menetti
pyyntikautta.

virka".

Koirien

Petrin

ja

Jyrkin

Suornenmetsid samosivaL ja useita
Kaatopalkan naksanlseen
o1i
kesti

tehty,

alkoivaL

vuosia,

pari

kuverniiijrin,

loil-sua.

Ignoin

Ja

kreivi
jonkin

kuLsuihin

Loitsut

sukulaiset

lienevdt

olivat

naisten
II:n

pyynniistii

jo1la

kiellettirn
rikorriin

Meskin ja Mosjkan keskelld
tuli
nutta

susia ja ilveksid

hiinen

kanssa.

T€itA keskyzi kuirenkin

osalle

kuu-

kaynyr nayrtarnessd kyky-

pikakuulutuksen,

metsestysta,

osallistuivat

voinai-

kajastusta.

omi1la vaunuillaan

Aleksanteri

koiransa

nenetys haittasi

vaan nyos

Varnaankin hiin o7i

rehti.

eriis heista

a1ueil1a.

korvaamatlomat

kirja.

vanhan kansan runouteenkln

erddt

pyynncistd

Lietyille

jii,

netsiinkiivi

ldsndolleiden

karhunrnetsdstyksestd

rnyrkkyjen pitdninen

rasta

Olipa

Varsinkin

ruotsaTais-

aukaisenaton

Turun liidnin

Ignoin

ettii

se-

neTkoinen at:voitus.

esitettava

mieleen siksi,

jd€in rnyiis turkulaisille.
oli

ja

Hdn haetutti
ei,

ja

veTitdn

oppinut

tai

O7i

kohteena sarka-

vie76 kalevaTaistakin

heTsinkiTdisherroilTe

o1i

o7i

verraton

Saavuttuaan Turkuun Vornaset tapasivat
Creutzin.

taas o7-

heinop?iii11iki5n Tuontoinen ja

jo71a o7i

nies,

siTloista

ja juhlinnan

kulttuuri

ainoastaan

nitkii

naTjoineen.

kansaTaisia'

persoonaTli suus, nies

nen, runonaiden
sanaTla

jo77e

nies,

katsonaan nin-

suurnetsiinkiivi jdiin .

puheineen ja

arvovaTtaisia

pian kor-

tul.enaan ja koTnantena piii-

ta yTdTuokkaa, keskeTTiiiin kutsuvieraana
pukuinen

Elie1

Helsingissii.

kokoontui

tutustua

piiiviinii

seuraavanakin

hiineTTe i77a77iset

ja

naattoteja

Vornaset

huoneen teydeTtz;, nitke uteTiaisuudesta
'nies sivistyksen
rajojen ulkopuoTeTtatt;

kiiTainen o7i
7en itsekin

kutsuttiin

tasLa kiiynnistd:

herroja

Ignoita

poikkesivat

taTousosastoon ' jonne

Senaatin

Jyrki

1881.

Mennessddn rnetsastysmailleen
Vartiainen

ja

Petri

temdn jelkeen

ja
pa-

"koiran

aikansa he Varsinaisampui\.at.

sekd kunnat etta

valtio.

Kun tyd

ja
onasta osuudestaan. Asia pitkistyi
r
r
r
o
t
o
k
o
l
l
a
t
r
r
ennenkuin ruotsinkieliset
saaDuivat. Koroiseldn
kunnat tinkia

1'1

vallesnannille.
talvihiihdolla

Mutta Vornaset sattuivat
Suonessa ja

nuualla

silloin

olenaan tavanmukaisella

paperissa niiiiriitty

umpeen. JS6nntiserdn, 2000 narkan saaninen neytti
puuttui

asiaan SortavaLassa asuva Ikrjalan

ysteve 0.A. Ilainari.

Kun kirjeet

maksatusaika neni

toivottonalta.

Si.lloin

ja Vornasten suuri ihailija

eivet auttaneet, hdn natkusti

ja

Helsinkiin

asianomaisen senaattorin puheille. Tiiniikin ldrnpeni asialle, iski nyrkkinsii
piiytiiiin ja huudahti: rrPuhukoot parakraafit mitd hyvdnsd, Vornasten on saatava rahansa vaikka kivenkolosta. tt
Rahat tulivatkin,

mutta rdite

Taipal-eenvaaralla,

saan sienimetsiissii
sel-ityksen

ei Ignoi

mukaan suolisolnnrn,

enndttenyt

saada, si1le

olles-

hdn saj- ankaran vatsataudin,

toisen

mukaan umpisuolentulehduksen ja

toisen

menehtyi slihen 1889.
Eliiniinsd aikana hdn oli
joukon

susia,

lukuja,

tallaisia
vat

noilla

neillii,
.

hirvi:i

ja

nutta

kiiyhillii

kaatanut

40O ilvestii,

sekd suuren

Nykyajan luonnonsuojeli ja

peuroja.
ihnisten

70 karhua,

kauhistelee
ja -taelinnahdollisirudet

arvostukset,

rajaseuduillaolivat

100 vuotta

sitten

toiset

kuin

jotka nyt kir joituspiiytiernme daressd susia suojelenne.

Ignoi-sta qsittaii

sanonalehti laatokassa v,1913

tuntematon kirjoittaja

seuraavan kuvauksen:
Ignoi

voinakas ja kestdvd ruu-

o7i teydeTTinen retseniehen perikuva,

niiTtaan'

hiTpeii ja

Aina hdn siiiTytti

avonieTinen ja

vaatinaton.

tyFeytensd

vdns6. Vaan hiin oLikin

ja

anora Tuonteeltaan.

arvokkuutensa Tiikkuipa

vaaroissa karaistu

nies,

nissd hy-

synnyinseutunsa hei-

nopiiiiTTikkii.
Petri
parhaiten

ryhtyi
oli

isdnsS kuolenan jiil-keen naanviljelijdksi.
perinyt

isdnsd erdniesluonteen

hakenaan netsenvartijaksi
Mutta hakemuksen tuli

KorpiselSn

o1la makiitinen

rneni Sortavalaan llainareille
viikkoinen

Site

eikii Jyrki

kotikouluun.

joka

kehoitti

llainari

hiin itsekin

halusi.

osannut kirjoittaa.

Ilhn

Urakka o1i kova, kovenpi kuin

ilveksen ajo, Futta hiin oppi kirjoitustaidon

napaikkanaan Itronkavaara koskenattonien

'18

Eetsiin,

ja taidon,

JyrkiZi,

riistarikkaiden

ja sai viran asesalojen keskellii.

Julo Laesvuori

TietokoneenkayftO
sukututkimuksessa
Monella henkiliillii on pelkoa
tietokonettakohtaanjaviinrin luuloja senkiiytbn vaikeudestaMy6s
hinnoista liilkuu nsnenlaisia [uhuja ja kerrotaan lukuja, joita
naksettiia monta wotta si$en.
Kovan kilpailun seurauksenaseli
tietokoneidenettd oheislaitteiden
hinnet ovat romahtaneetja varustelutasoon noussuthuinasti
Tretokoneja siihenliitetty titjoitin muodostavat nykyaikaisen
laifteiston, jota sukututkija knyttiiii kirjoituskoneenaja tiedontallentimena. On tuha pel.iitil ette
kiiyttii olisi vaikeaa.Aluksi pitae
tietysti opetella nuutama toinenpide, mutta ne muuttuvat tiedoetamattomiksi rutiineiksi vihin
ajan kuluttua- Kukapa autoa ajaessaanhuomaakaanvaihtaneensa
eri vaihteelle, vaikka sekin toimenpide autokoulun ensimniiiselli ajokerralla tuntui oudolta
Vaikeinta aluksi saattaaolla luopuminen omasta nniiridmishalusta ja tottua siihen, ette teyq'y
noyristi totella kon€en kiiyttbt hjeita ja ohjelmoitsijanmi,iriyksii-

Hinnaft aan huokeanpia ovat
ns. kloonit, jotka eivtu ole aitoja
IBM koneit4 vaan yhteensopia
niiden Lanssa Ostohetkellii pitae
saadavarnuus siitd. ettii kone on
todella yhteensopiva,muuten eivit ohjelmat toimi tiiydellisesti ja
seurauksenaon vain harmia Tarkeia on myosvarmistuasiite, ette
keyttOjerjestehe on MS-DOS
(Micosoft Disk Operation Systen) yhteensopivillekoneille. Alkuperiisten IBM-koneittein
kiiyttiijnrjestelmii on PC-DOS.
Sekin \dlii toimii useissayhteensopivissa-Korostan 1615siksi, etti
eriit suuretkaanvalmistajateiviit
jarole nalsaneet lisenssimaksua
jestelmin kehittajefle Microsoftille, vaan ovat viirin seisteen ryht).neetitse muuttamaanteyttiijiirjestelmiiiija senseurautsenakone
y ettaen toimii puutteellisesti.
Kone saattaamearatyn kaskysarjaajilkeen menaii luktoon tai toi<inaanffiyi1gfi lallsonettuja tieto
ja
Riittaviin hyviin yhteensopivankoneensaany\dsin noin 5fi)0
ml hinnalla musta-keltanayt6llil
Neyttii on kuvaruutu,jossa teksti
niikyy, Mielestiini ftalliimpi viLaitteiston valinta
rinaytto on teysin tuhaa ja moni
pitfi valko-mustanayttoehyviina.
Sii"e on valkoisellapohjalla nusTekstinkasift
eb,yn,jota suku- tat kirj^imet niintuin p3psrilla.
Ne rahat, jotka seestyvet vetutkijan ty6 tietokoneeniirelli
mainiosfi
PC (Porsonal riD,eytitstii,kannattaasijoittaa kiron, riittid
Computer) tason tietokone,jossa joittineen Kirjoittirnen jiilkeii aron viihintiiiin 640 kB keskusmuis- Vostellaanja hyvejiilki tuo arvoa
sukututkimukselle.
tia ja nykyisin kellotaajutta &12
Olen kokeillut erilaisiakidoitMHz. Kiintolevy eli kovalevyno
timia ja timinhettisen mielipiteepeuttaatoimhtojq mutta ei ole aini rnukaan suosittelen gnsirnmiinakaan aluksi viilttiimeton- sillii
yleisin tekstinktisittelyohjelma seksi kirj oittimeksi 24 neulaista
nariisilirjoitinta.
Nykyiin ei
WordPerfect versio 42 toimii koenee
kannata
ostaa
9 neulaista
jossa
neess4
on kaksi levyasemaapuoli-ilmaiseksi
Jdlki
vailka
saisi
Samoin toimii sukuohjelmiston
niin
paljon
huononpaa.
Tasse
9a
V33.
versio
ldrjoitintyypisse on piittejii eli

neuloj4 jo&a iskeviit pisteiti pa
periin viirinauhan liipl O"""" .t
selviiii, ette 24 neulaa iskeepistei
ta tiuhempaao kuin 9 neulaaVaikka neulojao.ki" eri valmistajien kirjoittimissa yhtii paljonnon
jaljessii suuria eroja. Ne johtuvat
rakenteest4 iskevin pisteenkoosta ja iskuvoinasta Ennen ostopiietaiksentekoa kienakaeEolessa liiReessd silmiit avoinnaja
kriittisinii, anostelkaa kirjoitusjalkee ja kyselkiia kirjasinmalleista.
M atriisikirjoittimissa kaytetiiatr useinrei'itettya jatkolomakepaperia, mutta huolitellussatuotteessaon irtoarkki parempi Niiden kAytt6 on uusissakirjoittimissii helposti mahdollista, (illi kirjoininissa on arkinpys:ikiiinti (paper park) toiminto. Irtoarkki vain
kevyesti asetetaantelan pii,ille ja
napiapainallulsella kirjoitin vetii
arkin sisiiiin. Kirjoinirnen valianassapitiie vielii ottaa buomioor,
miti alkuperiisti kirjoitiata se
emuloi eli natkii Niist?i asioista.
saaselvdiikirjoinimen asittelylehdseste ja alan amrnattilehdisti"
Hinta vfilelee 3fi)G35{X)mk vaiheilla ja tarjo"ksiakin on silloin
tiilltiin. Kovan kilpailun takia nyt
saa hyviii kirjoittimia halvalla.
Keykiiii vaikkapakirjastossalukemassaTietokone lehden mainoksia ennenostoa.
Olen kertoillut muutamista
tietokoneen kiiytttiatn ja hankintaatr liittyvista asioistaja varoitellutvaaroista.TampereenSulrutulkirnusseurassaon jo useita tieto
koneenk:iyttiiji:i, joiden puoleeen
voi kiiSntyi neuvoakysyen.Hytity
koneen keytiisH on niin suuri, ette kannattaa opetella muutama
komento. Lisiysten ja suurienkin
korjaustenteko on vaivatont4 mekaanisella kiisikirjoituskoneella
niita ei voisi edesajatellakaan.

19

SI]TUOE.IELMIffNO V33
Sukutietojen tallentamiseen on kiytetuivissii
monia eri keinoja- Yhii yleisin tapa on kirjoittaa
kiisin valmiiksi painetuille kaavakkeille, joita
ovat laatineet Suomen Sukututkinusseura, mormoonit, sukuseurat ja yksityiset henkilitt kukin
makunsa mukaan- Niiden varjopuoli on siinii
ettii niitii on vaikeabko korjailla einqke'n siististi ja uusien henkiltiiden lid;vninen
viiliin hankelaa ffi1aistii lrei]ills 6r\ etti henkiliin kailrkia
lapsia ei saada esitetyksi, vain koetin esivanhempL
Tietokoneharastajilla
on korjailu ja tietojenli*iys helppoa- Sensiiaan 6a yailgrrlrsin skandinaavistsl kirjaimisn &n ja ii:n kanssa, jos
yriitii,ii k iytt-,iii englannin kielisid. ohjelmie Niit:i
olisi Amerikasta saatavissa paljonkin liihinnii
mormoonien kehittiimiii Maailman eniten kdytetty sukututkimusohjelna PAtr', Personal Ancestral File, on kuitenkin suomalaiaten kannalta
kiiltdkelyoton
6ekktisten tqlrig Monet tietokoneen kiiytti!'et ovat siksi Suomessa tehneet kortisto-ohjelmill4
esimerkiksi dBASEll4
omi:a
sovelletuksia- Niille on ominaista korttipohj4
joka vie paljon tilp" tietokoneen muistista, jos
ovat jotenkin riitfiivie ja siltikiiiin ei niihin mahdu juurikaan vapaata tekstit- Usein kiy niinlriq
ettii henkilitstii on vain nimi ja syntymriaika
tiedossa ja tulostettaessa paperiart<ille niikyy
edellSmainitut tiedot lopun ollessa tyhjiiii
Sukutietotekniikka ry on tuonut Ruotsista ohjelman, jon}a se on suomentanut ja myy sitii ninelli Sukuohjelmisto V.3.3. Vaikka siiniikin on
kehittiimisen varaa, on se tdhin asti tuntemistani paras. Se ei ole kortistopo$ainen, vaan henkilitn tietoja syitteuiiin niin ;nljon kuin niitii on
sukututkimuksessa litytynyi, pelkiistii nimestii
alkaen pieneen sukukertomukseen asti Nykyinen versio on tarkoitettu levykekoneille ja kyselee turhan usein A tai B: asemaa kiiyiettiieseii
kovalevykoneissa- Kyselyn voi ohitt€a painamala
enter-neppiiintii ja ensi keviilinA valeistuvassa
versiossa +;"niLin vaihe jiie pois.
Ohjelman avulla voidaan :
1. Tallentaa ja korjeitln sukultthmus,i.,.it
2. Ttlostaa tiedoista esi- ja jiilkipolvitaulqia
3. Tulostaa taulut teksti- puu- tai kronologisessa
muodossa
4. Valita tiedot, jotka tulostuksessa esitetiiiin
5. Tehdii henkili; ja paikkakuntabakemistoja
6. Ottaa huomioon ns. esvanhempainkato
7. Kiisitellii liihdeviitteitii
8, Etsin ja katsella vapaasti talleDnettuja tietrja
9. Siirtdd tauluja muihin ohjelmiin tai kirjapainoon
20

10. Selvittiiii missii viel6 tarviban lisiitutkimuksia
Ohjelna toimii tiiydellisesti vain IBM ja yhteensopivissa koneissa- Macintosh koneille on saatavissa ruotsinkielinen versio ja Commodore 64
koneissa se tulostaa v"ain esipolvitauluja
Sukutanrluja trdostettaessa voidaan lAhtiihenkiiiiksi eli kmtiksi valita kuka tahansa tiedostossa
oleva ilmoittamalla biinen numeronsa- Ohjelma
bkee veliaikaisen tiedoston, johon ae kerdii
taulurm kur.rluvat tiedot. Ne owat ikiipolv;rjilrjestykses:*i ja ne pitid laittaa aakkosjiirjestykseen
toimirmon 20 avulla ennen hakemiston tulostusta- Ilakemisto t-iiytyy tulostaa viilittaimiisti taulujen jtilkeen niinkauar; kun vdliaikaistiedosto
sisdltdi. hakernistoon halutut tiedot. Toimimolla
8 voidaan tulostaa luettelo kaikista ryhmen
henkiliiistii numerojfiestyksessd ja qaLLostaa
toiminnolla 20. Kun kiiynnisteteqn tulostus
aalkosjiirjestykseen UissA tapauksessa, vastataan
ohjelman kysymykseen r, h tai p on valittavissa
tauluja tulostettaessaHenkilitt sijoitetaan ryhmiin ohjetman si€illA
Ryb.uii voi si!*iltjiii 990 henkeii ja ryhmiA voi
olla 32000. Suurikin sukukirja voitlaan siis saada kokoon tdll6 ohjelmellg Ensiksi kiiyttiijA
antaa jokaiselle henkiliille numeron ja se toimii
tumistimena ja hakuavairnena- Henkiliin tiedot
kirjoitetaan vain kerran ja ne litytyvat numeron
avulla- Sidottaesa henkilii sukulaisiinsa ilmoit*
taan isiir\ di.lin, puolison ja lasten numerot
asianmukais€ssa jiirjestykses*i ja ohjelma liiytiiii
kyllii omaiset kwfian vain nunero tulee oikein
kirjoitetuksi Jos mrneroa kirjoitettaessa tulee
virhe, tulee tietysti viiiirii henkilii sukulaiseksi.
Numerointitapoja on monia ja kukin pifiikii6n
tapansa, mutta eriis hyvii tapa on sellainen, efta
mrmero 1 on henkilii, josta jiilkipolvitaulua aletaan rakentaa- Isii on 2, iiiii 3, isoise 4, isoiiiti 5,
vaari 6, mummo ?, isoie*in isii 8 jne. Miehilld on
parillinen nr.unero, naisilla pariton.
Ohjelm^o myydiiiin vain Sukutietotekniikka ry:n
jiisenille, koska siloin viiltetEiin liikevaihtweron
mntsaminen ja tekijiinoikeusnaksut. Jdseneksi
rnelrsrrnalle jiisennaksun 60 mk
voi liittyii
vuodelta 1990 yhdistyksen tilillg SYP-Kruununhaka 27262L-143?3. Ohjelnan hinta on 500 mL,
sukuyhdistykset voivat liittya Sukutietotekniikan
jaseniksi ja malrsamallg 1500 nk Baavat kolme
ohjelmeq vapaasti kiiytett:iviiksi
sukuseuran
jiisenten keskuudessa.
Sukutietotekniikka ry:n postiosoite on PL 2&l
00171 Helsinkl
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Gabriel Budden ja Kristiina
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Liisa syntyi niihin
kun pariskunta nuutti (uljun kartanoon,
aikoihln,
siis n.1701. Hiin kuoli 9.1.1753 Xarkussa. Hdnen puolisonsa, aikai-senmin
nainittu Yrjii Antinpoika l,enpiiiildstd, kuoli 1756. He hoitivat Karkun Nurkan
ratsutilan isennyytte vuoteen 1752, jolloin luovuttivat sen pojalleen.
Gustaf syntyi 7.5.1703 Karkussa. Hdn on ilmeisesti
sana Gustaf Budde,
joka nainitaan Pohjanmaanjalkavdki-rykmentin varusnestarina 1728, najoittajana 1729, lippuniehenii I73l-4L seke kersanttina !7 4!-42. ($lirilander)
GabrieL s.1,7.7.l7O7 Karkku. I{dn lienee sana Gabriel Budde, joka mainitaan
korpraalina Porin ryknentin Kyrtin konppaniassa 1733. (Mikrofilmi WA 1211)
- Varusnestari
Gabriel Budde nainitaan
l,enpiiiiliin Henrninkiliin Niippiliin
omistajana 7724-53- (Lernpd6liin historii)
- Pikkuvihan aikana venSldiset asettivat
Ibngasalla
(Liingellrtiveden
Gabriel Budden.
seudun historia f)

voudiksi

varusmestari

Daniel s. l. 12.1709 Karkku. Eldndnvaiheet tutklnatta.
Kristiina

s.22.5.17 12 Karkku. Eliiniinvaiheet tutkimatta.

Budden tarina

on hyvd esimerkki

hyvinkin erilaisia

tietoja

totuutta

esiin,

ta, niin

tulokset

ajan

sanoista henkildiste.

ovat tietenkin

riidasta,

perustunee,

kuinka eri

nutta koska tapahtunista

oikeusasiakirjat

velisestii

siitii,

olisivat

Kuljun
joihin

olleet

lShteistd

01en yriEtenyt

voi saada
rrraaputtaa'!

on kulunut kohta kolnesataa vuotnelko laihoja.

kartanon

onistajan

asiakirjoihin

varnaan nielenkiintoinen

ja

jiilkinniiinen

Isonvihan jiilkeisen
Budden perillisten
lainattu

tutkimuskohde.

teksti

Taitodi

ja

aikani eivet siihen kuitenkaan o1e riitteneet.
Tdtd sukuhaaraa on ollut hyvin nielenkiintoista
selvitelld,
erikoisesti
juuri riiiiden kiijallisuudesta
liiytyneiden kuvausten vuoksi. Toivottavasti
yielii joskus ldytyy Buddellekin ltjuuretrr.
Johtolanlioja:
- Budden palvelu soti.laana ennen kartanonvoudiksi tuloaan.
- Gunnar Sivenin Suomalainen Sukuhakenisto viittaa
Budde-nimen kohdalla
erddseen balttilaisia
aatelissukuja kesittelev:iiin sakeankieliseen kiisi(Budden tapa hoitaa kartanoa voisi sopia tiihiin kuvaan. )
kirjaan.
Lisiiksi: Kuljun kartanoa onistaneen, vuonna 1710 kuolleen eversti Mellinin
eiti sekii hiinen v.1714 kuollut toinen vainonsa Sabina olivat lilvinnaalaista von Paykull-sukua. Tdnda asian Mellinien
sukutaulusta havaittuani
en
voinut velttyii leikkimastei ajatuksella nahdollisista
tuttavuus- tai sukulaisuussuhteista.
Joka tapauksessa Budderi on tarvinnut olla eversti Mel1inin hyvin tuntena ja hiinen luottanustaan nauttiva henki16, koska hiin Jiitti
kartanonsa teniin hoidettavaksi.
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SISKO JOENSUUN
ALBUMISTA

Kuvassa ovat
vaimonsa

ruovetelaiset

Hetastiina

lapsestaan.

Tdmd perhe

Pohjaslahden

Sielta

torppareina.
talon

larnpuodeiksi

Ilonen

(Hedda Stiina ) , s , Kangassniiki

heiddn viideste
o1i

Kallenpolka

Matti

he
e1i

kyliissii

nuuttivat

m.m. Keskisen
vuonna

vuokraajiksi.

(1840-1921),

(7852-1928)

talon

h:inen

sekii

yksi

Niemeldn torpan

1889 Haukkarnaan kyliiiin

Vuonna 1898 he siirtyivat

Haukan

Visuveden

Haukilahden isentiivaeksi.
Hetastiinan
taksi.

ollessa

Hdn oli

Haukilahden

talon

Sisko Joensuun eidiniiidin

emantana hante

sanottiin

Haukihe-

sisar.
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KAARLO HAAPANEN

W I E L A K I N W A RT E E N O T E T T A W A K
I SP I ] S P A

Kerroin taannoi n Orpanassa (I/89)
on foputtomasti
aiheita,

-

kiintoisia
ja

thanpa sanoista

S O R O L A I S E NS A A R N A S T A

vanhoista kirjal ijydijksista,
jo

nykypolvelta
ilrnaisuista

ku inka n i issii

moneen kertaan

alkaen.

unohtuneiLa

Lainasin kirjasta

nlmelte

Wanhenrnasta SuomalaisesLa kirjalli
suudesta" lyhyen jutun 1700I
'
S
u
o
m
a
l
a
i
set Tieto-Sanomat".
luvun 1opu11a ilmestyneeste lehdestd
Sallitta"Poimintoja

nee fainaustapahtumaa
Alkuperdisjutun
Turun ja

klrjoittaja

Viipurin

on vanhaakin vanhempi: Ericus
(1546-1625).

piispa

hammestyttava, ei
joitti

viefdkin.

vain laajuuteensa

suomenkielellii.

Hiinen kirjallinen

tuotantonsa

vuoksi vaan nyiis siksi,
ja

Hdnen postillansa

-

Sorolalnen
hen kir-

etta

saarnakirjansa

on

on tutkijollle

o1lut ehtynatdn kiinnostuksen kohde.
Eerik Sorolaisen postillasta
lijytyy arvokkaita ohjelta niin kdytteytymiseen
rrlaki
vieraspidoissa:
wieraspidoista (Maalaki w.1548)" - kuin jopa syv611d
huolella

kirjoitettu

Tekstin

sanotaan

paljon

hyviri

- siis

kayttijcin
viitteite

asiaa,

ette

vieldkin,
rneille

saarnastaan.

tdmen tekstinkohdan

Siinei

miehille,

olisi

hyviS

mitd

mei1ld

Siine

on niin

toivoisi

leviaviin

velvoltteita
oikeus

naisille

odottaa

heiltd

- olisi,

naisilta!

On oikeastaan

harmi,

kir joituskonetta.
saisi

hdnen kerrallisesta

olevan

varteenotettavaa

laajenpaan
ja

kurunastelu "NaisLen kewytmielisyydestiirr.

ettei

kaytettdvissa

Sorolaisen

fraktuuralla

n . v u o n n a 1 6 0 0 Dainettu

tekstittavea

suomenkielinen

teksti

jylhyytta,

aivan alkuvoinaista

Niiin se nykytekstille

ofe

naputeltuna olisi:

Naisten kev ytni el isy vd e ste
- sanoo Sorolainen eraiissii saarnassaan

Piti;

llainot,

caicki

strarta

(suurta)

pysyvdt,

sillii

Huonens ja
pita

asiata
eij

Pijcat

juoxenteTe

nitdkdn

Cotons...

ia

Mutta

oppenan ettei

aTgos

sinne

Wainoissa inhinnistA
cosca tarve

ja

ja

carttanan

pahoja

ja

ja
nijn

hei

tenne,

hevettiidniai

iTnan syyte
nutta

caunista,

Asia nijn

huonesta uTgosnenendn heiden asioitans

vteittenen
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Neitsyet

toinittanant
fnhinisid

waatii,
nijn
eikii

ia

cotonans

cuin heiddn
ette

heidan

heiddn pitd
nijnen

cansa

pitdnen

yhtiicen

ynpd.rins t eika

cansa

keynist...
ja

curkisteTenan

nenendn, nijnquin

ja

pitdnen,

caunista

caickia

ja

ja

tagansa ja

cuin heite

ette

lnnpiiriTlens

paican
kijrusta

se seiso hyvin,
ja

'/lastan

Sitii

keytter?isisans.

sinne ja

eike pitkie

hAn on cunniaTinen

cosca he juoxevat

pahoint

nutta

WiiwytteTenen,

cohta jeTTens paTanant Sill?j

cotians

seiso

tenne,

joca

CunniaTTisuuden cansa. Ja cosca

ei heidiin pidii

nijn

hdnen nenoisans

hiipiii

catzeTevat

caicken

yhden Wainoiden Inhinisen,

nen caickisa
(suuri)

nutta

juoxenan

pidti

heidtin

catzeTenan sinne ja

Maria on tehnyt'

he owat asiansa toinittanet,
juttuja

Eij

joca

tainne, seisovat

on se svlri

Catuin
ja

toineTi-

haroi77e,

puhutteTevat

vastan tu7evat...

(Postilla

II,

s. 819*820)

@ oo oo oo oo oo oo oo oo oo @ oo oo oo o

SyytH onkin

herroille

kun heiddn
eiviit
vaan rupeavat

oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo

levottomuuteen,

kainaloiset

kanansa

enAd tahdo kainalossa
paristelenddn

ja

pysyd,

pyrkivdt

lentoon.

Minna Canth.

oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo

27

Vilho

Puro

rrJalaas jdrvi
t'Maahanpano on
01lut
keskiajalta
leisten

paikkakunnalla

sai

sadan vuoden ajan
ei asunut kuin yksi

korjuuhintr.

ja

talonpoikaisviiestdn

saakka. Mika sitten

tavoin

pantihin

i s et

muun rahvaan hautaustapa

jalasjerveliiiset

noin

vv.

keytteytymeen

1750-1850? Tosin

saetyldinen

lehes seety-

tuona ajankohtana

pappissaatyyn

kerrallaan,

aina

kuuluva

jonka leposija
oli klrkossa lattian
al1a, Ehke tiillalttpapin
sen seurakunnan talonpojat
katsoiva! kuuluvansa arvoasteityiinantajinatt
seurakunnan kappalainen,

kossa niin
kuitenki

korkealle,
se,

ette

seurakuntaa kohtaan.

ette

ansaitsivat

talonpojat

omat hautakamnionsa. Paras selltys

yhteistyiissii

1720-1uvun lopulla

1730-40-1uvun vai-hteessa kunnostettiin
kennukset jakaen tehtdvet
jatkuminen

ja

Jalasjiirven

kirjasta

"korjujen'r

talojen

osoitLaa

rakennettu

yhteisvoinin

kappalaisen

virkatalon,

kesken. Tahen jatkoksi

rakentaminen

selvittee

oli

halusivat

1740-50-luyun

enemnen taste

sopii

lienee

nielenkiintonsa
oma kirkko,

Vuohiluoman, rayhteistyi5n

hyvin

vaihteessa.

-

Katkelna

erilaisuudesta:

K ... Kokonaan toisenTaisen n?ikynan tarjosi
vuosisatain
takainen JaTasjdrven kalnisto
kuin nykyinen. Sie71E todeTTa kuoTTeet Teptisivet kannioisnaanaTaisiat osittain
saan. Hautausnaa neytti oTevan tepne osittain
naanpiiiil Ti siii pienia taTvihaudan tapaisia rakennelnia.
Ne olivat yksipiiiityisiii t
A77a o7i kivikeTTari, joissa oli kova Tattia.
nataTia ja Tuisukattoisia.
Nene nkorjutn,
kuten jalasjiirveTiiiset
sanoivat,
tehtiin
niin kookkaiksi,
ette pitke arkku hyvin niihin sopi. Arkut sijoitettiin
ensin vain keTTarin
pohjaan, rnrtta sittennin
seindniin Ty,tiin
nauToja, jotta
tilan Wutteessa
nostaa hy77yi77e.
arkkuja voitiin
Papilla ja hiinen v?ieTTiitin vain o7i 1700-7uvu17a hautansa kirkon Tattian
ja Tukkarin
perhe
a77a, keskikdytdvdn
kohdassa vastapeete
saarnastuoTia,
lfutta taTonunealla.
sai tyytyii vaatinattonanpaan sijaan kirkon prstuan
kirkkoa 1700-7uvun puoliviiTissii
seuraavassa arvorojen nkorjutQ kiersivet
Erkkilii,
Rintaneki ' 2. Kanto ' Juvonen,
tussa jerjestyksessS'.'
l. Iaopajiirvi,
Harri ja Peteys, 3. lanni,
IfuTkkot SeiTo ja Maja, 4. Y7i- ja Ala-Jokipii t
Haapala ja Korkiakoski,
7. Ra5. Kuha, VanhataTo ja lebtineki,
6. Kivist6,
jala,
Ventele ) Mentykoski ja TaivaTntiki,
MantiTa ja Konsi, 8. Marttila,
9. Kdykkii, Ojanieni ja-Aittonieni,
10. Si l lanpiiii, LiikaTuona, Koskin4iki ja
Netkinneki .
Ainakin nydhennin o7i joka korjun piiiiTTii nunero. Tdrked huone hautausTuut koottiin,
kun korjut a7naalTa o1i ny6s Tuukarsina, jonne vainajien
Arkkujen jeenniikset te776in poTtettiin,
kerrotaan ky77d,
koivat
tAyttye.
parennin sAiTynytte arkette jokin ki5yhenpi saattoi
uudestaankin keytfte
kua.
Vuosisadan nittaan
vanha, pieni hautausnaa kilvi ahtaaksi veestiin Tisddnkun toisinaan
riehui
hyvinkin
tappavia
nyttye
noninkertaiseksi
' varsinkin
kuTkutauteja.
Niinpd nankara ja tappava isorokko'
surnasi v. 1761 29 ihnisnvaikea ja tappava tuhkarokkor
Ynndr Tasten vitsauksena.
tii' ja v.1763 o7i
rettevee o1i' ette kun uusi kirkko v. 1800 valnistui t s4naan aikaan hauJo seuraavana vuonna (1801 ) rakennettiin
tausnaakin uudistettiin.
Ditkin
28

jotka arvaTTa jaettiin
kirkon itesivua
28 korjua,
taTojen kesken. Haudat
kiersivd.t
puoliviiTiin
kirkkoa nyhtii riviii,
Rivistii Tdhti
kaksi vinkkeTien.
ensin Miikeliin puoTeisen ristin
stunnalta nykyiselle
seurakuntataToTTe pziin
tkoTnatta
noikeen pddryTTinen huones,
Perdssd keskeTT?i o1i
ojennustan.
ja sie77d sdiTytettiin
sie77d ruuniit
mtTTattiin
paarit.
Papit joskus mr7tas ruuniita
niis
nuiskin
korijuis,
kaikki yhte haavaao, ndin vanhinnat
jaTasjdrveTiiiset
vanhenpiensa kertonia nuisteTevat.
Korjuissa o7i nyi5s kaksinkertainen
Tautakatto ja ovissa tukkiTukot.
Uuden kirkon nukana tuTivat
Kirkkoon ei endd haudattu papuudet tavat.
piakaan ' ja tiTojen korjut arvottiin
uudeTTeen v. 1800. Sen nukaan eri tiTanunerot nyt lepdsivet
kannioissaan seuraavassa j?jrj estyksesse: 1. lehtija Pentinniiki,
neki, Aittoneki
2. Kdykkii, Per4Tii ja Nidtkinniiki, 3. Kasari,
Konsi ja MarttiTa,
4. Haapala, InopajZirvi ja lt/esterbergt 5. T'alivalkoski;
Ojanieni ja HuhtakalTio ' 6 Kiviojat
Kurikkaoja,
Lahti, Ahoneki, Marienberg
ja Heikki Harjunpdd, 7. Jokinen, Rakennus, Honkonieni t Virtakoski ja Manni1a, 8. IaokkakaTTio, Kukko, Sanasvuori ja Liikajoki,
9. Petdys, Harri, Yrttinaa ja pappilan kaTastaja lliienp2i2i, 10. ErkkiTii,
KauppiTa ja LiikaTuona,
11. Kohtantiki, Va77i ja Tuiskut 12. Kuha, kaksi Kantoa, Tuonas Harjunpee,
13. Y7i- ja A7a-Aho sekd LapioTahti ' 14. Y1i- ja kaksi Ala-Jokipiite,
b.
Mentpieni,
Mansikkaviita t Sinola,
TamneTa, PeTtoneki, Pykiiri ja KoskeTa,
16. kaksi VenteTee' KoukoTa ja Vuorennaa, 17. VaTkana; AnttiTa,
ViTjannaa,
ja Saarenpdii, 18. Korkiakoski,
Riihinaa ja MantiTa, 19. Isotalo,
SiTTanpii?i
ja Rintaniiki,
ja I'lusta20. Madesjl)rvi, Iko7a, ViThuIa, Sonero, Saarijdrvi
lanpi,
21 . Ritanieni ' TaivaTnaat Tukevat LintuLa, KettuTa ja VirnaTa: 22.
Kokko, Seppii, Kivinieni,
KaunissaTo ja Pakka, 23. HuLkkot Isoniiki ja Karhuja
niiki, 24, M2intykoski
Haapaniiki; 25. Juvonen r Maja ja Seilo, 26. Vuohi(Tukkarin
ja
1uona, Kivist6
Gebas
P,ajavirkatalo),
27. Aittonieni,
Iisakki
7a, Viinandki ja Ta7a, 28. Juho Rajala, Lanpi ja KoskiTanpi.
joiden vainajat
joutuivat
Ne tiTat'
ndin yhdessii Tepiiiiniiiin r Tiihentyiviit
jotka
yhteisen
tietenkin
toisiaan
korjun
kunnostamisessa,
sopinuksissa,
jne.
ja
Kun korjuihin
koskivat
hautauksia
hautaaninen v. 1852 kiellettiin
ne nedrettiin
hdvitetteviksi
' kaipasi noni vanha vieTe tuttuun keTTariholviinsa.
Vanha sniintd Hedvig Lautandki oli iiidiTtiiiin
kuu77ut, niten tenen
isoditi
Hedvig Koskinziki
pojaTtaan
o1i pyytdnyt
ennen kuolenaansa,
ette
nkorijuuhinr
piiiisisi
sukunsa joukkoon. Kun niihin hautaaninen o7i jo kieT7etty, poika oli pyytenyt ja saanut papiTta erityisen
7uvan, nutta o7i e')sin koeteTTut kestikd okorjuno Tattia saatovekeii. Pahoin oli o77ut Taho ja
paikoin jo puhjennut. Sitten pian korjut kokonaan hevitettiint
naanpiiiiTlisiste osista tehtiin
kirkkotalleja.
KirkkotaTTien ovina niikyi vielii kauan
sen jdTkeen korjujen
vinoon Taudoitettuja,
nustaksinaaTattu ja ovia. Hautausnaan kuopat teytettiin
kivi712i.
jaTat naantieTTe piiin. Kansa
Ruuniit haudattiin
korjuihinkin
tarkasti
'Leinaus
nuisteTi
raanatun sanaa:
nousee idAstA ja nenee hanaan ldnteen.n
Vainajan o7i neh*ivZi auringonnousu.
SanalTa kun korjut hdvisivet,
hiivisi Tuukarsinakin hautausnaaTta. Kertonan rntkaan se vieTdkin on siTppuhuoneena Eskoon torpassa.
tfuistoksi
on vain
j.ii.iinyt j a7 asj d rv eTdinen sananpar s i ; nJ out aa Tuukar s inahan - a
KatkeTnaosan Tdhteet, JaTasjiirven ka' U 3. 29 ja 61 , sekli
Vanhaendnte Hedvik lautaniiki s.1863, fu7onon Koskindki
kertojatt
Juho Yrttinaa s.1884. ))

s.1878 ja

Kyrd,nnaa X. Etelii-Poh jalainen Osakunta, Helsinki 1958. 380 s.
JalasjZirven kirja,
Kirjan toimittaja
Toivo Vuorela. Katkelrna Aulis J. Alasen kir.joittamasta
osasta:
Jalasjdrven kirkollisesta
kehityksesta.
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MATTI KOITTOLA

MIKKELIN RETKI 6.5.1989
Tampereen
kevddlld

kautta.

etta

nenonatka

Mikkelistii

oli

Paestyemrneperille
gin

Tdnd

viitostien

varressa,

isdntdvdki

ott.l

1ina,

Ruokailun

vaiheista.

Tdmd kartano

vuonna 1894,

ja

pel1oilla

laisla

raaka-aineita

Tertin

pltopdytineen

kartano

oopperajuhlavden
tetaen kartanon

ti.loissa

ta-arkisto

arkisto.

ja

olinne

aYusta tuntuivat
Arkistokeynnin

savolaisia

mei11e

Tertin

ulkoasunsa

se on

liikeniehen

Aatani

on Aatamin pojanpoika.
mahdollisirunan monen-

Kalanviljelykin
sata

on eras

tilan

tuo-

yhtajaksoisesti

vuotta
leiven

alkuldhtdkohtaa,

hyvi.n suosittu,

sm. Savonlinnan

perhe- ja nuita

Erilaisia

herkullisen

kaiken
oli

aikaa

tilojen
lehellii

antoisa,

pdydan antimia

juhlia

jiirjes-

paLaslnne Mikkelin

Rajoitetun

joukkomme jakaanLui

vuoksi
peteviii

oppaitamne.

ja vakuuttelut

kahtia,

Saamammeselostus

sukututkijoille

annettavasta

nieluisilta.
jdlkeen

tehdyn kaupunkikierroksen

van oppa€u ne avu11a melko nonipuolisen

30

nikkelildisen

on kesdisin

Pienehk6jen

neisLe arkistoista

ta.

Siireen.

Ensimndinen Ja tdrkein tutustuniskohteenne
oli Mikkelin naakunja sen kanssa sanassa talossa sijaitseva
Lakkautettujen
seura-

kuntien
niiin

Kartanon

runsaasti.

Saatuar ne vatsanme tdyteen
keskustaan.

Nykyisen

pOydiisse olevan

ruokailupaikkana.

johtavan

vuodesta 1664 verotusrusthol-

nainostaa

juurta,

eritoten
kertoi

pyrj.Eeen tuottanaan

tila

kaupunvarattuun

keskustasta.

isiintti

vuonna 1809.

omaan keittiiidn,

hapantaikinan

seilynytte

kartanon

Nykyinen isente

Erikoisuutena

tantosuunta.

tutustuinne

Kuopioon

ja

Lahden

natkakohteita.

runsaan pitopiiydiin

suonalaisia,

on tunnettu

eldinsuojissa

paluumatka

Mikkelista

vastaan,

jouduttua

kartanon

Pylkkiisen omistukseen.
Tilan

lonassa

Liinsi-Linjojen

ruokailupaikaksi

piiiissd Mikkelin

valikoima

Pdiirakennus on rakennettu

saanut

sijaitsee

ystaivallisesti

o11 herkullinen

ja

nisse

ajoimne

suuntautui

tehde rengasnat-

kiinnostavia

torille,

Torilta

kartano

ldhtevdiin

Jyviiskyldn

sukututkljoita

7 kilome!rin

meidet

perinneruokia.
kartanon

valittu

kevetretki

pe:itetty

Matka o1i

ajettaisiin

torieldnddn.

kartanoon.

Pdydiissii

k1o 6.30

pysiihdyinrne Mikkelin

vilkkaaseen

Tertin

Keskustorilta

noin 50 seuran jesente.

nousi

siten,

perintej.nen

sukututkinusseuran

1989 Mikkeliin.

bussiin
kana

seudun

ajan puitteissa

aikana sai.nme asiantunte-

kuvan kaupungista

enme voineet

ja

sen historias-

pysahtye kovln nonessa kohtees-

sa. Mielenki intoinen
ti,

nikii

1i-enee Savon vanhin
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Sukututkijat
retkeilivflt
Mouhijzirvellii
Tampereenseudunsukujarjestijokatutkimusseura
vuotisensyysretkensA
talla
kertaa Mouhijlirvelle 30.
syyskuuta.Mouhijiirvi valittiin retken kohteeksiliihinnii siksi, koska kunta
viettea parhaillaan 350vuotisjuhlaa.
Retken kohteenvalintaanvaikutti my6s useanseuranjAsenen
sukujuurienjohtaminen Mouhijiirvelle. Seuranjesenille oli halu
tutustua Mouhijaryen kuntaan,
jonka asukkaista molet ovat
muuttane€tpois.
Mouhijerven seurakunta tuki
hanketta. Niinpe retk€laisetsaivat seurakuntakodintukikohdakseen,miste oli mukava ldhteetutustumisretkilleeri puolille kuntaa. Kirkkoherra Selin lupautui
opastam&mvieraita kirkon riloihin sekeavustaaohj€lmanlaadinnassa.
Mahdollisuudetretken onnistumiselle olivat hyvet. Retken jer-

r-

jestelyste vastanneet Erkki
ja Raimo Vasara
Teeri
omaavat alalla jo pitkeaikaista
kokemusta.
Samoinvieraatloivat
viihtyiseatunnelmaa.
Retki alkoi kahvitarjoilulla seurakuntakodilla, minka jalkeen
asetuttiin Pekka Makisen ohjaamaan retkiautoon.Matka kulki
vanhaa tiete Hdijeaseen. Siella
tutustuttiin museoon, jonka vieraat katsoivattarkoitukseensopivaksi, vaikka kalustoasaisiolla
enemmenkin.
Matka jatkui Salmin kylSdn,
misseihailtiinkauniitamaisemia.
Erkki Teeri selosti laajasti laivaliikennettii Mlitikk6jlirvelta siuroon vuosina1908-1925. Salmista palattiin valkaman-Rienilan
kylien kautta takaisin Haijaesecn
niikymid
Erkki Teerenselostaessa
matkan varrella. Matka jatkui
edelleen Lampist€n ja lirolan
kautta takaisinseurakuntatalolle.
Ruokailunjelkeel tutustuttiin
kirkkoherranvirastoon ja itse
kirkkoon,Kirkkoherraselostikirkon historiaasek?itilannettahautausmailla."Kirkko on kaunis,

Sukutulkijat lu(us(uivatSrta-Hemecn (utkimusasemrllakuUuihin.

mutta kuuluvaisuus
vaikutti heikohkolta"; sartoivatvieraat.
Matka jatkqi autolla Satamissa
Hemeentutkimusasemalle,
tutustuttiinvuohiin,joita Mouhijervellesanotaankutuiksi,Kutut
kiinnostivatkinvieraita.Eskolan
kylessa pysahdyttiin hetkeksi
M{rrin tilan pihalla, jonka puoti-

rakennukseensuunnitellaan museota. Vieraiden mielesta se oli
tarkoitukseensopiva.
Taivalta taitettiin edelleenYliskallon ja Vesunnin kyliin, joita
Erkki koko matkan esitteli tiedoohaluisille vieraille. Mierolan
ja Selkeen kylien kautta ajettiin
Hyynilaen ja sielta Murrolle Kdkkiin taloon.

Kttkkdn talo on idyllinen maalaistalo, jonka perinteinenrakennustyyli kiinnosti. Siella viivdhdettiin hetki ja paluumatka suuntautui Uotsolaan, jossa vieraat
hyvesteltiin.Toivon mukaan heille jei Mouhijiirven matkasta yksinomaanmielltlteviaimuistoja.
MV

UUSIA JASENIA
Nirni ia kotipaikka

Mita sukuia tutkii

Keskinen, Risto,

(Jiimsd Juokslahti
KESKINEN

Tampere

1849- ).

KOLHI(Kuorevesi 1710-1860).
LAHTI (Jyviiskylii 1700-luku).
Kukkurainen,

Tampere

Matti,

KUKKURAINEN,
Simo (Jiiiiski

Jdrvenkyld,

s . 7 7 . 2 . 7 8 7 7) .

Pekka, Tampere

Sillanpiiii,

SILLANPA;i,Frans (Urjala Honkola, 1700i900).
KOIVIIMAKI,Elli
1900).

Joki-Erkkilii,

Anja, Tarnpere

Kukkula, Urpo, Tarupere
l,aamanen, Eero, Tampere
Lahti,

Helvi,

Kangasala

Leppiinen, Maija-Liisa,
Patonaki,

Riitta,

Tampere

Tampere

Seppiilii, Anne, Pirkkala
Viiliniiki,

MarLti,

Rdyhiii

(Urjala Salmi 1700-

