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o TAMPEREEN
ORPANA
SEUDUN
SUKUTUTKIMUSSEURA
T.y:n
JULKAISU

Tampereen

seudun

sukututkinusseura

r.y.

HaIlitua

R

u

Varapuheenjohtaja
OlaYi (allionieci
Liljankuja 4
33300 Tarnpere
Puh.442 959

$q

N

$$

Sihteeri
Iaila Hdkinen
Lenninkaisenkatu 6 A 17
33540 Tampere
Puh. 554 330
Seija Jiinioki
H:ineenpuisto 13 A
33210 Tanpere
Puh. 147 087

Pekka lluottajarvi
35100 Orivesi as.
Puh. 935 - 54 308
Julkaisutoir0ikunta
Puheenjohtaja
Terttu llonkala
Mustanlahdenkatu1B 99
33210 Tampere
Puh. 125 569
Jasenet, Vuosikirjan Pa:itonn.
Olavi Rallionieoi
Liljankuja 4
33300 Tampere
Pfi. ta2 959
l{atti (oittola
Malinm6ki
33850 Tampere
Puh. 671 606
Vilho Puro
Hikivuorenkalu 9 A 21
33710 Tanpere
Puh. 174 781

"aw

h

Puheenjohtaja
Railo Vasara
Nasilinnankatu 9 B
33210 Tampere
Prh. 125 752

Jbsenet
Terttu Honkala
Mustaolahdenkatu I B 99
33210 Tanpere
Puh. 125 569

$

Julkaisut
ORPANA
VUOSIKIRJA
ERILLISJULXAISUSARJA
(nun. Esipolvitauluja)

Myynti ja lilauksel
Nilja Piepponen
Aleksanlerinkatu 35 B 5
33100 Tampere
Puh. 232 768
Puhtaaksikirjoitus
Terttu llonl@1a
Vilho Puro

0rpanan kansilehti

Arja (5erie

Paino
Tehokopiointi

ky

PUHEENJOHTAJAN
SYYSMIETTEITA

Syksyn tu11en luulisi
eipa

olej

joi]]a,

ei

ainakaan Tanpereen seudun sukurutki-

jotka

larjolla

ovat valinneet

olevien

distyslen

harrastusten

osallistuvat

ajankaytdsla
i!se

kullekin

eniten

tyydytysta

voiton.

olevan laipumus onia kaikki

tun!uu,

antava!

Sukututkimuksella

T5t:i tulisi

har-

tuntuu

liikenev€i aivaroa. Sallikaa

perhel11enne, ystavillenne ja

loisill.enne,

mulllekin

yhdisrystoirninnoille.

mukavasti

nainkin

Huonaatte,

menee. N6in

ymn:irryksellaan

ja

toisetkin

milen
tukeva!

harrastuksenne

saa lis:ie

Kannaausta.

Jokaisen
valitsenaan
yhteisia

seuran

luotlanuksesta

tulee

toinia

parhaaksi.

paikalla

Hal1i!usta

seuraavalle

Se on nyt toisellakin

vuosisuunnitelman

nukaan.

kaan 01e esiEtanyt.
!avasEi
listuneita

ei.

syyskokouksessa valitpuoltozizini

lullut

tay!ti

toiminlakauteni

vuosikymmenella:in toinlnut

Kokoukset,

en ole kuullut

julkaisut,

alussa

vakiinluneen

lainaustoininta

valnis

pyydettevan eik:i sit:i

vilDitliimdsEi

kiitt:imaan

seuramrrehyv:iksi tehdysLa pyyteett6nesta
tulevaisuutta

sekb

ohe11a rungon, mihin olemme tothatlitus-

onko se osoiLus paikatlepys€ihtyneisyydesta?

01en itse

Osallisluvaa

hoitaen

vuode1le. Keyrtakea zianlzinnel

muodoslaval sukututkimuspaivien
Uutta ratkaisevaa

velvoitEava!

pyyteettijnzisti,

011ee1la seuran jasenefta

Tampereen seudun sukututkinusseura
10 vuolta.

yhdistyssaannitt

hoi!amaan

jonka

jesenistijn

asioita

on osoitus

toinintaa

hallituksen,

taessa jokaiselta

luneet.

Kilpailu

ajoittain

teit.i

retket

yksildina.

vievet

ka nltrilra roiminnoilta.

.

yhdistyk-

Luonnollisimnalta

on tosiasia.

ettd

eri

useiden

rastukset

helkia

Tass:i yh-

kirjosta.

yhdessa tai

toinin!aan,

etlzi

sukututkinuksen monien

luvatussa flaassa on nykyaan yleisL€ij

perheenjasenet
sien

rdelen olevan apeana, vaan

ToivoE-

toimintaan

tyijste.

sukututkimusseuramne Darhaaksi!
Raimo Vasara
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Ruoveden v:iarinnajan

perunkirja

Aune

Perunkirjassa

nainitut

kanta-

ja

talot

Orpanassa

Perunkirjan

joten

on suonentanut fil.

vuodeita

notta

kaikki

esjneet

siitii,

nite

kaikkea

(Hanho jakaantui

Nenonen vuanna

Tethi

naist.

Nenaseen

1684

Nallinnaa-Luoto.

Esineluextela

on nainitta.
tavaraa

1767 a1i.

Perunkirjasta

pyrittiin

antanaan

1767.

Tanpereen seltduilta

pesdn vdhennykset on kdenn?jkseste jetetty

ja

Delden hinnat

nonilla

suvuissa esivanhenpia.

A1a-Hanhoon ja

vtA-ja

1634

julkaistavaksi

Manninen. Hanho ja Nenonen avat kaikki

sukutaloja,

a1evi11a on niiden

vuonna

lAhettAnyt

Ruoveden Veerinnajan Nenosen perunkirjan

kotitalansa

kotoisin

1767

vuodelta

on

Nenonen JyveskylAsft

vanhoja

ky lSn l,lenosen Lalon

nehdeen ny6s,

sananlaiset,

pois,

antaa hyven kuvan

ruoveteTeistaTossa

vauraassa

jokaiselle

etta

suunnilleen

Esi-

vuonna

tytterelle
nybte-

sanana.voiset

jaiset.

PERUN(IRJA

pelvena,

Vuonna 1767, maaliskuun 14.
kunnantuonari
Sipinpoika

seka

lautaniehe!

paatijksen nukaisesti
pitzijassa

seke viime

vuonna kuolleen

vuotEa

merkitakseen nuistiin,

kuolleen

si!ten

Mattl

seka

!ylArten

Riitan

Juhonpoika Mannisen kanssa),
Jaakonpojan

Heikki

Joosepinpoika Niemen kanssa),

rin

kanssa),

Tuonas Tuonaanpojan kanssa) ja

Juho Jaakonpojan kanssa) kesken,

Yrjijntytt:iren

(nalnisissa

t6nan

jotka

(nalnisissa

kaikki

h:inen

isannain (ustaa
talonpojan

Hanhon talonpojan
kylain

Marketan (nainisissa
Elinan

jakaakseen

omaisuuden

Vearinmajan

(naimisissa

Vapun (nainisissa

Malti

Yrjit

tekemAn

Joosepinpojan elta

pojan ja taman tilan

Marian

ja

arvioldakseen

vaimonsa Elina

heidan kuuden lapsensai teysi-lkeisen
Taavetinpojan

vuoden syyskerajilla

Taavetti

talonpoika

ja

Janingista

VZiarintnajan kylassa ja ensin-

Nenosen perintiitilalle

mainitussa

vlisi

viime

kihla

pyynndsla ja kihlakunnanoi-

perillisten

Keuruun pitiijien

allekir joiltanut

Heikinpoika

Jaakko

Seppala asianonaisten

keuden Ruoveden ja

saapuivat

lalonpojan

Hanhon torppa-

Hanhon talonpojan

seka heiden miehensa ny!

01lvat lesne.
Ennen kuin nuistlinmerkitsemiseen
La,

jonka

kasissa

on

ryhdyttiin,

kehoileltiin

hanen vanhernpiensa jEidmistii,

poika (ustaa-

llnoittanaan

valan

velvoituksella

seke se ette ayttarien

jonka jalkeen toini-

nyijtajaiset,

tus sujui kuten seuraa.
Maa e1i

kiinEeis16

naallskuuta

vilne

kzisittee

tamen Nenosen tilan,

vuonna paivatyn naakirjaotteen

joka

esitetyn,

28.

nukaan on perinn6nluon-

toinen ja kasittde 1/4 manttaalia ja t hopeatalarin 1 eyrin veron. Tilaan
kuuluvan peltoa kolmen tynnyrin syyskylvdn verrar, multa heiniijotenkuten kaikkinaisiin tarpeisiin,
maa on aika niukka, meEsa riitta:i
sanottiin

kalavesi on tyydytt?ive; joihin
tealla

olevine

ja etuuksiin nehden t:ina tila

tlluksiln
jotka

rakennuksineen,

paikkakunnan tavan nukaan
perillisten
suostunuksella ja sopi-

tyydytl€ivaisse kunnossa, arvioitiin

ovat

nuksesta 1750 kuparltalariin.

Kuparia.
1 viinapannu, painaa hattuineen
ja lyijy
vtihenneEaan, 1 leiviskan.

ja

piippuineen,

kun nokl,

rautarenkaat

Rautakaluja.
l piilukirves
1
6
2
5

rautakanki
viikatetta
katkennutta
sirppiS

l
2
I
3

rautalapio
paria peltosahroja
kaskiaura
kaskikoukkua

I
t
l
1
l
1
l
1
1

viikatetta

I kaavinraula
5 ke11oa
1nalmikello
ja -ka1uja.

Puuastioita
2
l
2
l
I
1
I
6
2

juonatynnyria
kuurna
tiinua
saavi
taikinaEiinu
matkavakka
vanha rukki
naitopunkkaa
naitokiulua

vanha saha
hijyla
truokkausrauta
vasara ja pihdit
korkonaskali
pora
kaira
kuuden kannun pata
vilden kannun pata, parenpi

2 vesikiulua
l
3
3
6
l
t
I

kangaspuut
sukkulaa
vatia
lusikkaa
kesimylly
hioinkivi
arkku

Pito-,
t
I
2
1
I
I

sanky-

harnaa sarkatakki
harnaat sarkallivit
vanhaa sarkatakkia
pari vanhoja saanisk:ihousuja
vanha musla verkarijijy
vanha rdusta sarssihane

1 vanha paltEinari;ijy
I vanha ryijy
I vanhat lanpaannahl{avii1lyt
1 vanha patja

3 tyynye
I vanha talvimyssy

Hevosia ja karjaa.

I vanha tamna
I lehma, (irjanen

t hieho,

PapuDen

1 pieni sonni
2 vuoden vanhaa vasikkaa
9 kuttua
5larnnrasta
3 slkaa

t hieho, Jouttike
Karjan arvo yht. 351 klrparitalaria.

Ajo- ja ratsastuskaluja.

l
2
2
l

2 paria lenkia, joissa
nahkareunukset
2 paria suitsia, joissa nahkaiset

natkareki
kirkkorekea
tyiirekea
tukkireki

nii

raar

i,

r'Lai

r

1 vanha Puusatula tarpeineen
Veneitii l a kalastusvalineita .

1 kayrtiikelpoinen nuotta
3 vanhaa aiirkiverkkoa
3 vanhaa haukiverkkoa

4lahnaverkkoa
I nuottavene
l/4 kLrkkoveneestZi
MyijEejeiset.

Tytar Riitta:

Tytar Maria:

I musta sarssiroijy
1 punainen kirsiinihane
I lanpaannahkavally!
1 vaippa
l tyyny
I lehnai
2lamoaeta
l sirppl
I arkku

I musta saksalainen sarssiritijy
i

n,rnqi han

h.m.

I Lanpaannahkavallyt
l vaippa
I villainen sankypeitto

2 ryynye

I lehoa
2lannasta
t sirppi
I arkku

Tyt6r Marketta:

Tyt2ir Vappu:
1
I
1
l
I

vanha verkarijijy
punainen verkahane
lanpaannahkavellyt
vaippa
villainen
sankypeitto

1 punainen verkahane
I lanpaannahkavallyt
l vaippa
1 villainen senkypeitto
2 tyynyA
1 skottikankainen hane
1 lehna
2lannasta

3 tyynye
1 lehmzi
2lamnasta
1 arkku

1 arkku
l sirppi
l viikate
Tycer Elina:

Poika Kustaa:

1 musta verkardijy
1 punainen verkahane
1 skotlikankainen
hane
I kattuuniesiliina
1 lanpaannahkavallyt
l vaippa
I viuainen
senkypeittso
3 tyynyzi
1 arkku
1 lehnzi
2lammasaa
I sirppl

keteista rahaa 12 kuparitalaria

Pesan arvo ennen vzihennyksia o1i 3046 talaria
Perillislen
josta
ja

jaettavaksi

28 eyria kuparirahaa,

jzii vahennysten je*een

poika Kustaalle tull

1120 talar].a 28 eyrie,

isan- ja aidinperintiina 320 lalaria

8 ayria

kullekin

160 talaria 1"1 eyrt-e, seka kiinteisl6n
arvosla
iyttarelle
pojalle 500 ja kullekin tyttarelle 250 talaria, kaikki kuparirahaa.
Ja koska perilliset

yksinlelisesti

haan irtainistoperintijoaan
suuden vefjefleen
heid:in v:ili1leen

ja

selittivat

lyytyvansa kateiseen ra-

luovuttavansa nyt nDistiirlllrerkityn

omai-

ja

largolleen tahan merkitysta ar:vostai toinitettiin
jonka mukaan Kustaa joutui naksanaan Riitalle
selvitys,

318 ta1. 20 aiyria, l,larialle 307 xal. 20 ayrie, Vapulle 303 ta1. 4 5yrizi,
MarkeEalle 216 Eal-. 4 eyria ja E1ina1le 273 Ea7. 20 .j,JriA.

Raine

Raitio

PITKA- SEPPA

Pitke-Seppa kuvattuna ndkkinEa edustalla.

Yksi
lienee

seppzi Penjani

Henea kuolenastaan
hanen muistonsa

on

Kallio

(a11io

Yrjijnpoika

kuitenkin

jo

paikallinen

syntyi

y1i

jaanyt

ainoan baarin

heinesta tuli

Penjani

kuvaluinpia

on kulunut

Kuhnalahden pit6jAn
ja niksi

ja

nuistelluimpia

kuhnalahtelaisia

kansanmiehiii

(Kallioinen)

Pitke-Seppe.

65 vuotta

(k.27.11.1925),

elaneian useissa

nlnesse.

eli

tarinoissa

MutEa mika han oli

nutta
sek:i

miehiaen

"kuuluisuus"?

Kuhnalahdella

Vehkapuntarin

kylassa,

syrjai-

sesse Lautasillan

talossa,

el;imaslaan han nyds vielti
laisena

Yli-Hinkkalan

Penjanin kotitalo

rusthollin

maalla.

laulasilta

sljaitsi

kelpaarnatonta polkua.

johtuen

Lautasillan

lahdelIa.

kylar

kerrotaan

Kaskiviljelyn

oIIeen

kerrotaan

n ; l k . : i v u o s i n al a l o s s a o l i

reklkelien

ja

sijainnisLa

takamailla,

nakitupa-

lahes !iett6-

paasi vain kapeaa ratastieksi

taloon

Ainoastaan talvella

Syrjaises!a

Suurimnan osan

asuen pitkeen

Eassa kotikylessaan,

takana, (esaaikana

main laipaleiden

kunnon tie.

Tammikuuta vuonna 1844.

9.

aikaan laloon

ynparijiviste

viineisie

tuottaneen

suurista

metsist;
(uhna-

kaskivitjelyksia

niin

hyvin,

johti

ettzi 1860-1uvun

ruista myyt;vaksl asti.

ollur

Suonissa aatelisverta

Penjatnin e1i

Pitkdn-Sepan isanpuoleinen

Ison-Pennon Seppatastii.

Henen 1s:insa Yrjij

1830-1uvu11a perheineen viljefem5en

linse
oli

oli

suonissa virtasi

autiona

(1798-1878) nuutti
Lautasillan

ollutta

ny6s aatelisverta,

silla

johtunut

hanen isoiiise, et!a

seppaa

kuLsullu Penjafli von Xallioksi.
yhdeks:inlapsisen

Pitke Seppe oli

Kuhnalahden

lanan kruunun uudistilan.

onaa sukuaan von Qvanten. Liekij rasta

nvijs leikilliscstj

kotoisin

Marinpoika

silloin

perinniiksi

ta1oa. Vuonna 1873 h€in lunasli
Pitkan-Sepan

suku oll

sisarussarjan

kolmanneksi

nuorin.

Sisaruksista vanhin, Kustaa (1825-1860), o1i kauppamies.Aina rekikelien
aikaan hanen kerrotaan
ja

kayneen Helsingin

pikkuveljelleen
saan yksin

lul.iaisina

"kasakkapi stoolin" . Pieni poika pelk:isi 01lesg-vuotiaana
paimenessa suuressa melsasse. (un Penjani oli
se, nit5

Karhu o1i. Eu11dt noin 20 netrin
Penjami o1i kiivennyt
suL pistoollnsa.
sepp:i o11

tuonut

Penjamiile

poikasena painenessa, k;vi

ei

myymessa kuornan voita

Eraaltei kauppanatkalEa palatessaan hAn ol.i

lihaa.

siite

lorilla

ei

"Sita

kertonut
ole

lahimnalle

tietoa.

sitte

han o1i pelennyt:

piiahiin karjasra.
kivelle

suurelle

karhusta.

Anpunapaikkaa on kuitenkin

karhun.

Sen kunmennin empinatt,i
ja

usko, kuinka hurjasEi

pakoonlehteneeste

han kohtasi

peloissaan

laukais-

se sitten

arJasi",

0Iiko

karhu

sen jalkeen

kuo11ut,
nimitetty

(arhunkiveksi.
LauEasillan

talo

periytyi

sisaruksista

1907). Vaikeat kulkuyhLeydet ja
yhteydessa saivat
velta

tuskin

h€inel myyoaan |a16n.

Kauppilan kylaste.

veljensa

talossa

lopulta

keskinmalsel-1e , Simolle
tulen

Uusi asuinpaikka

Pitk:j-Sepp:i olikln

Kauppilan Ala-Jussilassa.

Pitkaa-Seppezi varten.

riistaytyminen

sitterunin

(1837-

kaskeamisen

lijytyi

Erajar-

usein nehty vieras

Talon pajassa o1i

ollut

koro-

frouvin

tyiin

tekije

Prckain-Sepan paja
min

sijaiEsi

h5nen pajansa

aluksi

sen kalossa

ett:i

Luultavasti

0riveden

o1i

velilla
ja

voinakkaira

toiminut

l"lydhem

Rauhalahden talojen

v.i11ssa,

Paja 01i o11ut sii!:i
sepp:i sopisi

aikoinaan

erikoi-

ty6skentelerne:in.

lumen painellua

kaEon sis;an,

raLaseppana (angasalan

nyds

Ratat6issa

rakennettaessa,

miehi€i. Pitk611A-Sepa11A olikin

suuria

Han ei

jotla

syntynyt

Vaasan rataa

lautasillassa.

varre11a.

reika,

oli

reikai o1i kuitenkin

Pi!ka-Seppa

ja

Y1i-Hinkkalan

o11

nykyisen Sahalahti-Kuhmoinen-tien
nen,

kotiralossa

tarvittiinkin

pituutta

yli

kaksi

kuitenkaan

nik:ien

poikkeus suvussaan, si11a

k e r L o m u k s e n s an u k a a n L a u t a . ' l l d n

niehF

oi'va . ka kki

iretria.

o1lut

ja

r's"ejJ

hanen

la sLLr-L

kokoisia.
(Zisitydlaiset
tulivat

ofivat

entisaikaan

hei11e

taloon,

katetlin

o1i parenpaakin kuin nui1]a.
vaikka

h:inte

ei

sepiin!aitonsa

hen ei

011ul

(y1an pojat

kyennyt.

nainostivatkin

kdyltivet

pajoitLamiseen

sepan

puukkoja

niitA

kovin

ruoka
tarkka,

tai

korkealle;

rekien

raudoittanlseen

henen muistellaan

viedyn aina Kaliforniaan

kulkeutuneet

palveluja

tarjottu

he

h:inen
Lehinna hzinti on kuvattr-r rr(rouvin

hyvi.

Sensijaan

ja

o1i omasta arvoslaan

kasilydlaisena

kovin

Viikatteiden

puukot olivat

vasti

01lut

poytaan,

eri

Pitka-Seppekin

arvostetlukaan

kun ei

ry6nrr tekljaksi.

ruoka

(un

henkilijita.

arvoste!!uja

sinne

siirtolais!en

yksinkertaisemnissa

lakoneen.

asti.

nukana.

tdissA.

LuultaNaapurit

Toimeentulonsa

j o u t u n L l l e k e m ; i n m J b 5n u i . a - o L i .

lurvddniseksi Un oli

rrHauska Eias ellAiss:ianrr

PitkSlla-Sepa1le
ka leivinuuneineen .
re!u11a
hdn nyi

pihapiiriss5in

oli

Sie11a han nycjs valmisti
pannulla.

kolmijalkaisella
kylelaisllle.

Monet niitd

S e p a nh v g i F l ' d k u n o l '

v;h€inniir

Pitkan-Sepan miikki oli
ka. Sinne sai
nen

pappikin

pyhailroina
"Se

joskus

ja ijine,

pu11ia

kuilenkaan

ja

ase-

pikkuleipiai

sy6matte niit?i.

ja n;'n,

seppa:i:

suosima kokoontunispaik-

vaikka tanssiksl.

olipa

kansan asuntoonsa

paikalli-

kokoamlsesta

sek:i sopimaltomasta e1amast5.

nutta

hanen aikalaisistaan.

os!ivalkin,

monien nuorisopolvien

nuhdellut

Pitka-Sepp5kin

vehan narrinaan,

ruokansa hiilloksefle

Leiponiaan

tu11a ja pistaa

vapaasti

yhEeydessar lelpomispaik-

liiterin

o1i

hauska nies

elleissean.

Ihnisep

piti

hauska se o11.'r NAin kuvaa Pirk.ia-Sepp;A
Sepiin naine

perustuikin

pltkSlti

sire
eras

hanen kertojan-

jotka vetivet

ja hauskuttajanlahjoihinsa,

puoleensa.

Peli.oatrtri ja kertoja
Pitkeua-Sepa11e

kalastukseen.

kayttenyt

o11een myds vene, jota

kerrotaan

Vene o1i

lahinne

hdn ei

kuitenkaan

varten.

kyleileEista

Usein

soutelevan . leheisen Siuronsalrnen y1i. Toisinaan natka
o1i naapureita tapaanaan, toisinaan Er:ajarvelle sukuloinaan. Vanhenniten
ette [vahe 1ui1ta ottaa", kun
seppe oli kuitenkin todennut retkistaen,
harlen n?ihtiinkin

kavelee jyrkkee Syrjennakea takaisinptiin

Erdjervellii.

ollessaan Pitke-Seppe 01i kohdannut nonia nielenkiinjuttuja. Uutta ja ajankohtaista ainesta
toisia persoonia, joista riitti
ja sukuloinassa.
kulkiessaan aikeraan kyleilenassa
han taasen kuuli
Ratatydnaalla

Kun h:in istui

kessuja ja

taniaan
piste;

tupansa nuurin
kertoilleen
ja

television

radion

Vaikka savun kerrotaan
nehda, pois ei lehdetty.
Pitke-Seppa
Eiiangeleineen
triangelin

takana sangyllaan,
niin

nuistojaan,
kaltainen

viihdyke

ve1i11e o11een niin
Raotettin

toi

silloin

o1i

kasvat-

joukon keski-

lehiseutujer

thnisille.

lapi

tahtonut

vain vahan salaa ovea.

Sopival ostajan

tekeleitaien. laulukin
vaelte. - Kun hen oli

Mn

sakean, ettei

o1i Kuhmalahden narkkiroiden
ja hiukan h:ivyttbmine lauluineen.

sdittaja.

po1te11en itse

lijytyessa

jokavuotinen

Ezir) ei o11ut pelk5stiiiin
hzin my6s Eyi neita

sepan kateen lantin

taUiiin

esiintyia,
oiria

narkkina-

yksin tuvassaan, sieltai saattoi kuulua my6s toisenjoulunviettoon.
Pitken-Sepen
laista
1au1ua, om-. henen tliljentyessaen
Mutta esiintyesseen yleisiille
kerrotaankin
o11een uskonnollisnielinen.
hen lauloi sitii,

eiste kansa piti.

. KIJHMALAHDENSANANPARS
IA
Ei sepelTe

ok k]rnnov veisti;

EnneT Tyhkdner rikan
nJunaTa paTatakseni
souri.
rTupakkia

10

Fiielles!

eikti t:aatali77a

naasta ottaa

kun pitkii

tuuTensak kiientAk,iin!

ehjee

ftkkia.

tehTen taivaasta.

r sano akka kuv vastatuuTta

" sano Vanni kuv vihhiil*i

(HAMEENKANSAMUISTELEE.Kerennyt ja toinittanlt
Helsinki 1950)

Padsi.
Pertti

Virtarqnta.

POHrors-II,r.MEEN VA!.Tro
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Kuhmalahden sotamiehiri
Suornen sodan ajoilta uv. 1806-O9.
Suomen sodan alkane v.v. 1a0a-09 kuorhan Ja
puolu.tuk.€B6a kantot ruotuvatkilaltos.
Murtadat talol huodosilvat r.s, luodun, Tiimii kue
talsl sotamieh€n js sntot ha!€lle torpar *ritavalrsr.
Mneretyin ajoin ruolumieh€t kut6uttiin asebarjoituksiin. Muutetr be vili€liviit Faliaa., kuten toGetkin
maemiehel, Suoden srDeu.n vabvuus,robon nein
ktrului peeas'as6 .uoluviike!, muttr myais jonkun
vemn p€atattua ni€hl.taiii, nousi sodan syttyes*i vain
19 tuludteen mleieen.
Kuhmalahdenkin talot olivat tuonnouis6ti yllap i t d b d s s i ir u o t u v ! k i l . l t o s t a . k l r k o " L l r J o i s t s n i i e m m e
Nlmel
sotamiesten nlmel, numerot ja syitymiiajat.
ovat jiirjesienn ruotslla,sta. Mutta niide! kantajdt
o v a t s u p ' s u o n r a l a i s i a .A r m € i j s s q E o l i s " , l d i n e n j i i r j.styr ja tapa, .tta melkeln 6Aanndlltseti johsiseue
mt€helle a.nettlln ruotsalsin€n niml ktelta tai kansalusuutta eI katsottu, Afreij.haD oli RuotslSuoEen,
Kirkonarkiston &lrlolsls.aaDM.6i,
etti atroakaan kuhmalahtelalnen sotamie ei kaatuntrr soda$a.
Tan:i dkanr tuoll vat. yk i sotaDies, mutta hdnkin
Vdsinldn vuoDna 180, on
koton.an kelb\olautlh.
muuten klollebuu
tavattomastl 3uuri. sodan klnter€ine tllki nilke J. hudtt. Vuolna 1e03 kuollelF
ten Daiiri oD 26. S€urevaDa
35:een, Ve.iEuksen vuokli mahittakoon, €tti v. 1806
on kuollelta vaib 10, Ja en6lmn[i5€ne sodan jiilkel
sene rauhan vuonna kuulultivat Kuhmalahden klrkonk€llot j6llee! aino!.taan 22 Estkaa yli hatsen
rajan- Etehe alkot uud6t3an.,,
Seursavas3a Iuettelemm€ kuhoalahaelal3ten Botadiesten nlmet v. 180!-08 kl.konki.jain mulraan kylitr:i'r: (Kyliit ovAt lllne le.Jedyksessa kujn ne esrnt)eat s€! aikutsils5 ktrjoissa.)
Pobia:
Joona. Berg r.o 106, s. 1fl5.

Tervaniemi:
Yrjii Enrc5 D:o 101,., l?3a,
Mattl *.uth n:o 104, s. 1??8,Anttt Hopp n:o 105, s.
1??5. - Tapanilan so!ilasvirkataloE.a !3ul sltepallsi
gdjutantli Ka.l Johan Spoof, s. 1??3.
r/erkapuniari:
k l a r i n o l l nD u h a r t s l aK a a r l o
Vilh€lm Frank, s. 1fi1,
Fansbe.gin, nykyisen Rauhalahden, isiirtli kuului my6s sotilasiietyyn- Arhei
jsn Nlli3sa hideui
oli vanr&ln
sNo.
Hitr€n
nirense oli Frans t{enrik Ncpp€n3lrijm. s. 17:}6.
N.pDebslritmitkin
ovat wsnhr. ruom.latsta butrujuu.ta. suku ob liblois'n n'mrttetn vehkajirv.n
Napplleste, kuhmalahden toinen kaDpalsin€n Sisf rid
Nepplur oll NeppiEn !.ikia.
Haneue muodostettiln
koulutlelu nlmt N€ppius, jonka erdiit €uvun jiis€nGte
sitl€n muuitlvat Neppenstrijmlksl,
jeektrl Johanne. qast nio ?, s.
Iso-Perto:
1??3, Mikko Clan n:o 102, s. l??1.
Viibe'P€nto:
Johan.es SlAnbe.g n:o 100,
(lvlsarmi:
s i m o n s 1 6 r n : o 0 7 , B , 1 ? 6 0E
, erikki
Frat n:o 94, 6. 1?56,Matti Sr.Ntrand .:o 9!, s- U65.
N o k . i a i n . u ( l o k q k u u l u i K u h m . l l h t € . nm l o s .
kitr): rakuuna Johan Aspholm (kuoli jo v. 1307)
Haapasaari:
Eeilit{i Tall n;o 95, s. 1?57,
Mallt Asp nro 94, s. 1763. Eerlkkl A3proth nro 96.
!. 1?52,Talani Jast trro 84, s. 1763.
l<lrkonarklst6ss
seilyt€ltiivirtA r.lakirlol€ta €l
key udl, ottlvatko kaikki €d€llehlinllut mich€l osaa
'Ieoa selkka ollsl tutklttava Tukbo!
60tetolhlir.
man 3ot&arkt.tossa. Mutta vEmaa on, etti jo v,v.
1808J)9 Kubbalald.nkiD mieh.t ollvat puolustaDasla
Isl€n maata J. totlkontua v&inohirta vastad.
Ja
hlln o! nytktD. I3i€n telte Estlu .uojelckunta, onDa
Ltta
svdrd-yhdlsly.klo,
3en .trlalla
Paavo

Raine

vj lja nen.

Raitio

iirRJALLrsuurrA
L r s i i i i s u o M E sNo r A AK j i s r r r E L E v i iK
Varsin hyv?in esityksen joukkojen vahvuuksista, venalaisten sotatoinista
Suomessa, seka sodan kulusta antaa tutkimus:
G. Zaharov: Venajan ja Ruotsin velinen sota vuosina 1808-1809.
Sotatieteen laitos, Sotahist. ju1k. nro 2, Helsinki 1985.
Tanpereen seudun kunnista ainakin Kuhmalahdelta litytyy julkaistua tietoa
oKuhnalahden sotamiehiste on kirjoittanut
Suonen sodan sotaniehista.
heisen artikkelin
6il1oinen Kuhnalahden kirkkoherra Paavo Viljanen.
1l

Terttu

Honkala

Parkun

juuret

snvun

ovat

Parkun suvun kanlavanhenpina pidelaan
hollarla

Atrtti

Antinpoi.ka

(ankalsten
vaino

rustholliin

011 kotoisin

Antti

Parkun

Ha!tu1an

Mierolan

kun hanet

ja

henen vaimoaan Helena

is?inisa

o1i

Parkulta

Helena-tirar

vuonna 1829 vihittiin

Vanajan

muu!!anut

1781.

samasta pitejesta

Luopioisista,

pio'sl en Kuohijoe.r PijhimEjen talon
vuotta,

talonpoikaiset

Vanajan Kankaisten Parkun rust-

(1805-1889)

Parkkua

(1812-1867).

Heikintytarta

ja

heneleiset

kuin

Antin

Antin

juuri

orr

Helena-

I7

l6yllenyl

Parkun kanssa ja

Antti

Luo-

aiti.

hanesta

!u1i Vanajan Parkun emdnt:i.
jd

HelFnalle
jalkelaisia.

Antille

syrrvi

vhteensJ l/

jalkelaisisla

Neista

joisEa v.iidellii

lasra,

ol'

nuodostuvat nykyisen Parkun suvun v11s:L

paahaaraa.
ja

Kaksi Antin
Jdnseen,

Helenan Lytirtzi,

neisla narkkinamaEkoista.

Serafian

johon

sukuhaaran,

ja

lhanienen

jelkelaisiste
sessaan on

asuu
sie1la

nelje

Heneenlinnaan suuntautu-

kuuluvat

m.n.

vevyksi

sukuhaaran kanLaaiti.

Valkeakoskel1 SAaksmaellA,

taloa:

Rautialai

Si]lantaka,

ja

Hattulaan

sukuhaaran. Parkun Hilna-tyLttires!a

edelleen

enanniksi

nuodostavat Koljosen ((ihl-

lisaksi

neni

emente ja SillantaEin

Sillanlaan

naitiin

ovat Tapiotr sukuhaaraa (Selin-Tapio).

Helena Parkun Juho-poika

etelehanal:jisen
n.jen

jalkeleiset

Koljosten

ja Kdnkkijlar. Helenan jalkelaiset
Antti

Helena,

seurauksena jamseil€iisisantien

kenties

Koljosen)

ja

Serafia

Uitta,no,

aloitti

!u1i

Seeks-

osa

IIilman

Heidajn onis!uk-

Xapakka ja

Metsa-

PaavoIa.
AnEin ja

Parkun suvun Parkun sukuhaaran alolrLi
rj.n,

kirjoiltajan

Ilatildan

H:in jei

I'lati1da.

aidinaili

aviomies Juho Juntula Puntila

tdmaan Parkku-nlmee. Teima vanha, jo
seilynaan

1930. Ninenkantajla
(esalla

nan jalkelaiset
aiheena olivat

ja

]a€iketie!een

Helena
tohtori

perheineen kotiinsa
Heikki
toista

Vanajan Parku11e.

ajan tavan mukaisesti

myijs vdvyna taloon

perheelleen.

Parkku-nnni

nuo-

nini

k;yt-

on saatu

tullut

isanta

on suojattu

vuonna

poika,

vuonna

on nykyaen kahdeksan.

1958 Antti

1874 syntynyt

juhlapalkalle

ja

sen itselleen

koti!a1oon

1300-1uvu11a tunnettu

koska nykyinen,

nykypeivaen,

on ottanut

rupesi

Ilelenan lapsista

ja

Parkun Serafia
Heikki

Koljonen kutsui

Korpilahden

Anna Koljosen

lytiziren

kulLaheet.

Antin

ja Hele-

Vanhaan Maahiin.

Kulsun

Parkun sukua kereantyi

sataa henkee. Tdssa tilaisuudessa,

2,7.1958,

paatet-

Parkun sukuseura

Nyt
toiminta

on oflu!

ko.

Pari

kertaa

Pp pn.

i-

jo

toinj.nu!

y1i

kolnekynnenta

ja epaivirallisla.

vuotta.

on

Aulan-

Jens:isse.

(okousten

osanotlajam:i:iraksi

n.50 60 henkea.

Kaikkiaan

on kanravanhenpien

kokoonnutlu

ilk.l.iJ'5

P F , | , ,q ,. .

Sen

Kokoontumisia on ollut

joskus harvear,nin. Kokouspaikkana on usein ollut

vakiinEunut

on vehitellen
i

on

vapaanuotoista

joka kolnas vuosi,

dnr

perustaa PAR(UNSUKUSEURA.

Heikki Koljosen aloittesta

riin

.i

d

;

F'ud,,

Jd

Puu,

ruerrFlo

L-u,r€o

tu

n.700. Heista on elossa n.500.
Parkun

sukuseuran

lanan

pidettiin

vuoden kokols

Peiiv615n

16.6.1991

kansanoplsIossa Valkeakosken S:i:jksnr;e114. Tbnra kokouspaikka liittyy
Antt:i ja Helena Parkulla

historiaan,

saan Vanajan Parkun lisaksi
tu

ajalta.

rr

fla 6nr

kd ,(:rjoiL.d
vuonna 1855.
talouskeskus
Ronpon torpan

jo

keski-

m:ien etelarinteell:i.

Paiv6lAn naen tontin

lahjoittivat

ollii.r

P,.1

n

Hdmeen kan-

I

n^rha

aidi-a

Vd,djd.-3.

Siel:La my6s Helena diti

paika11e,

missa

t:ihiin

nlE

01i

Santin

i 'Mdliloa
kuoli

on

Santin

kokouksen

taloon,

1867.

maielta pari

PAiv6lan

siir.rettiin

sukukokouksen osanottajilla
!uluslunassa

Paiv6len

on o11ut

tunnetaan

jonka nykyinen nind on Paiv6lan kansanopisto.

sanopistolle,
Anr I i

kar.tano, joka o1i murrtet-

(Sulaneen) kartano

Sen vanha kartanopaikka

1800-1uvun 1opu11a Parkut

o1i vuodesta 1848 alkaen omistukses-

Seaksneen Solbergin

Solbergin

seterirustholliksi.

suvun

jonka

Dark"L cynlyi
Antti

kilonetria
talo.

Parkun aikana
eteliin

P;ivdlassa

pAa!teeksi

-iLlzi

tilaisuus

paarakennukses!a osa

pain,
pidetyn
keyde

on Anlti

ja Helena Parkun ajoilta.

Kut.rutsarr

u{)\'r'irnrnasd

L i s l I i L o l o l l a D s ks u n D i 0 i t t i [ r a a u
R$thollari

Kustaa
Sillantavustan
tyttil.eni

HITMAEIIELIAN
I'arknn tilalh \\'a)rajassa,Tii!tairr 14 l. Kesikuntr 18u1.
Kello I j. p. p.

,&r.rrrrfrnrru.
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Erkinpoika (p€o rr)
fryl]:i!i

€.1700
k.8.5.1763

ls.17l1
lk.[.s.1774

ei)1itty
Juho Peranloil.a P&kku
Muutti vanaja lGnkaisten tutlbUiin
gartulan t4ierolan Pdkulta l,?41.
s , 6 . 4 . 1 7 3 4 , k . 1 9 . 3 . 1 8 0 8v a i a j a

a.rtti

Juhqlpil€

Pdkku,

s.11.2.1?O2
\.23,6.7769

s.6.8.1?17
k.!2,2.\756

s.1?06
k.14.11.1773

3!,5.\741
Rist4iDjl<a

r,likkota

rom'mYllyltii
L@piojnen, Kirkonkyla
s.1?31 k.25.5.1796 lrbpiojten

s . 6 . 6 . U 4 4 , k . 1 2 . 1 2 . 1 7 8 9v a m j a

ftstlbudi

4.4.\AU
s , 2 1 . 1 0 . 1 ? 7 6H a t t u l a , k . 4 . 9 , 1 4 2 4 V a r E j a
ParkD
Antti
veajai

slkuseud
AntintDika

kartaise
Paxk&u, ruthouari

knkainen

s-20.2.1405

s.!727
k.25,!2.!784

a,1125
k,19.5.1a05

23.5.1743 v:ffja
geikki

vaG jd

k.2?.8.1?39

a k.5.2.1849 vaaja

Beata lleikintytd!
(a jdtila
INploistd
s.14.9.1?48

k.1.1.1a25

leata Heikintttii!
Kilkonkyl:in lrikLolasta
repioisten
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treikki
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.Paka.inq
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I LFpioi6tert

td.olli€n

I rardaran

tlbpioilg

l(aupilta

kuor'ijoki
s.I?16

I
I s.1?21

k.14.5.1795
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rbikki
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3 3; f..'1

EE;8..;

tl€ikki
Ir6lklnloika

Helkintyter
&irppl

Rlt"i,{n

&{.ii
,83'1 1
'E.i;

,tEl;\

IJFO
dE; g.

r-3scg
dc; &,i

Erklntyt;ir
Pelkbea

sln|,
&kinplka

t d3 x 3

31ifl.'1

Matlntytdr

Fentti]asta

.t@€edntytiir
Pada6j@r Arttokten

sorvi

entti

Heikinlbika

l,ltsa

Antt-lla

ICh{nIti
Altil<k
la
L.pdoli€n'
a,29.lL.1145, k.29.10.1801

s,1.4.1?47, k.4.1.1818

Heilki aeikinFika
li:tlhiliiki.
taloUlner
Iepioi@,
&btrl jokt
s.!4- t -1712 lDpioilg,
k.3O.11.1851 rr:opioilg

e.1,724
k,2.3.!179

s.1714
k.24.2,L786

B. 17oil
l(,7.5.1764

sil6tyt;r

Euho; saqEe, Alastalo
s,2?.9.r?50, k.15.5.1821

vihllty
1€O3

LbDloidten
".zi.t.ntt

Park@ arldrEeurm kant eitl
HeLaa Feiktntytlir
l<lrrdJoen R1t}rihii6tA
lbdoi6tq
r.2.1.1612, k.11.t.1657 Efrtld'€i<i (h.'rd. vrFj.e)

tlrttij<kal4
LtopiotrEn,

A.rttildta
k.10.12.$56

reptoinen

(irsi

Rinnetn:iki-Rantanen

IKMLINEN
350VUOTTA
Ikaalisissa

vieteEaen

juhlavuolta.

01en koonnul

kiinnostavia

lapahlunia,

kateen kirjallista
(evaal1e

!ahan

jolsla

jo!a

seuran jesenie.
1, Ikaalislen

joilakin

pitajan

Dahdollisesti

sukututkijoita

on mahdollista

35o-vuotis-

saada nytis nain

jalki-

tietoa.

jarjeslettiin

luentosarja,

vuonna seurakunnan ja

lana

3-osainen

Ikaalisten

historiaa

kasiLleleva

seuraamassa my6s Tanpereen seudun sukututkimus-

01i

Luentojen aiheet
hislorian

olivat:

esihistoriallinen

osa

2 . T k d a li s l e n h i s l o r i a n k e s k i - j a u u d e n a j a n a l J n h ' s t o r i a

paikallislehri

Ikaalisten
oci

ral

uusi aika (1641)

historian

3. Ikaalisten

mi on

p:iivaai vietettiin

Ikaalisten

Samana paivana

nuntaina.

jonka historia

peen kestlkievariin,

pohjautuu

paikalfa

t:illa

ta

vuosisadal!a.

Se sijaitsee

pohjoisella

Muistonerkissa

Psalni

liittyy

l4uistomerkki

jumalanpalvelukseen.

sivuutan

nyds

"Tie".

Ikaalisten

ma "Erln2iinen Pastoraatirr oti
Juhlavuoteen liit!yen

16

tilan

sirpilla,

sidotliin

lyhreiksi

ja

halausta
(ahvien

lyhytla

jalkeen

Ruis

juhla-

nykyisia

kahvit ja
I'sukusetvi-

klrkossa

esite!-

}iittyva

kuvael-

ohjelmistossa.

kirkon

Ikaalisteo

ja lyhteet

hulpentui

juotiin

seurakunnan hisloriaan

pe11o11a juhlaruista,

Rahkolan

Cy11in*

Tampereen hiippakun-

Kirkkonaella

nyits juhlaviikon

kasvoi

joka

tdynne vakeS; enlisia,

ikaalilaisia.

tervehdyst:i,
sie11a mon!a iloista
'rl.luistatko,
tystair:
olen onaa sukua..."
kantaatti

naininnalla.

saarnasi

01i

nain

tiin

kasi!leli

Kalmaan tilaan.

Juqalanpalveluksessa

tulevia

liiydelrAvissa.

(oska nur. Aanulehti
pelka1la

viidel-

keskustaan piin.

vehijn Ikaalisten

sen nyt

Paavo Kortekangas. Kirkko

varmasri

ainakin

on helposti

seurakunnan juhlaviikkoa,

Elokuussa vietettiin

ja

hautausmaalla nenneiden suku'rlkaalisten
vanha kirkko
on leksti:

nyijs Gylling-seninaari.

seminaaria,

gin suvun hisroria

nan piispa

145".

nykyisesta kellotapulisla

tala

sek:i Varpeen rahary6stb6n.

vuoteen 1828. Yrnpdrille lepaa vainajia

Heinakuussa oli
kesdllA

lehes kahden sadan vuoden taakse Var-

sen elzinezin, ihnislin

muistomerk&i.

oli

kesekuun ensirun?iisend sunensiesityksensa
naytelme rrAarnivalkeiden

sai

Heintikuussa paljastettiin
polvien

jalkeen

luentojen

lwhannalnir

Perinteisla

aikaan",

julkaisi

Pohjois-Satakunta

lSheisyydesse 01eva1la

leikattiin

koottiin

vanhanaikaisesti

kuhilaiksi.

Rukiinleik-

kuutalkoisiin

kulsuttiin

neiden pitejien

kaikki

en!iseen

fkaalisten

suurpitajSan

kuulu-

9.00 Ikaalisren

seura-

kyletoimikunnat .

Sukututkijaseninaari

Sukututkijasenlnaari
kuntakeskuksessa .

o1i 31.8.1991 alkaen kello
jalkeen

Tulokahvien

laanlnrovasti

alkupuheenvuoron , jonka jelkeen kuljiflre
virasloon ja sielte
edelleen kirkkoon,
historiasta

seka esiEteli
ja

sankarihalrdoille

kirkon

hautausnaalle.

Heikki

kysynyksiA

piri

f'lattila

tehden kirkkoherran-

Han kertoi

IkaalisEen

kirkkojen

vanhan esineist6n,

Kirkosta

Nairnne nyijs

mainitsenani

ede1la

l.thdinne
nen-

neiden sukupolvien nuis!omerkin.
jalkeen

Hautausnaakierroksen
kuntaan.
laisen
li,

Siella

pdasimne tutustumaan

menirnne takaisin

perinneaterian,

Iampaanpalvi,

tuonio-

seurakuntakeskukseen nauttinaan

johoo kuuluu halslralu!

kehajuusto,

Ikaalisten

silakat,

perunavoi, rosol

sek:i jelkiruokana

klimppisoppa

ikaali-

ohrapuuro

ja rusinakeitto.
Perlnneateriaa

vanhassa kauppalassa.
meninme "punalselle
puheenvuoron.
I|:ikipeAn

kou1u11e"
Han

kier!okave1y11a

pa5tEyi

Kiertokavely

ja

Ikaalisten

opastetulla

"sulattelimrne"

kuuntelenaan

kertoi

ja

lukion

yleasteen

pihaan

kirjastonjohtaja

sukututklnuksen

paikallishistoriallisista

kirjastossa,

Ikaalisten

Tytrl

mahdollisuuksista
ja

kirjoista

suku-

julkaisuista.
piti

Seuraavan esitelnzin
Kari

Rantala,

non jelkeen

kuulijoilla

kimuksessa
ottanut

Hain kertoi

tutkinuksensa
oli

Iltapaivan

arvokkaan

keraemAlla

kaikki

Syntyneiden

niniti

lahjoituksen.

lkaalisissa

Sukututkinusseninaarin
tiin,

etta

tilaisuus

ta5 toivonuksia

olisi

Kari

Luen-

onissa tu!Rantala

o1i

nukaan.

imatralainen

NiinimAen

kysynyksla

si11a

,

lehto.i

ruotusotilalsta.

eslttaja

ruotusotilais!a

luennolle

luernoilla

historianopettajani,

kohteesta,

nahdollisuus

vastaantulleista

atk-laitteet

kirjastolle

lukionaikainen

Pentti
Hen 01i

syntyneiden

NiiDimEiki antoi
tehnyt
ninet

mapeissa on kaikkiaan
osanottajia
tasta

01i

lehtien

n,70

Ikaafisten

suuritdisen
vuosil!a

urakan

1680-1850.

24000 kappaletta,
ja

toivonuksena

jokavuotinen.

esitet-

Saimmenyds esit-

seuraavan tapaanisen aiheiksi.
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(atkelma

Aarne Saarnion runosta

hankauppalan 100-vuoliskirjassa

"[,i katoisanpaa

Ikaalisille.

Runo on julkaistu

Van-

v, 1958.

paikkaa

peellii

naan

.Sa s_yrryi t Luo.jan hynyillesse

varnaan

Kun nuistan nianen, pltiston,
on kaipausta sydan tu.lvi1laan . t'

I
I

i.

Kuva on otettu
Kuvassa piispa

lkaalisten
350 vuotis juhlajunaianpalveluksessa
Paava Kartekanga ja kirkkaherra Heikki Mattila.

'

I

PenLll
listen

Niinindki

taloi.sta

ja

on laatinut
torpista

Ruotsin

Tampereen seudun sukututkinusseura
!a,

joiden

myyntihinta

seuran julkaisuja

1B

rippikirjojen

va11an aikana

on teettanyt

on 20 mk. Niita

myyviltS henki16ilte.

nukaisen

teste

luertelon

(vuoder

1734-1810).

1uellelosta

on saaravissa

tai

Ikaa-

kopioi-

rilatravlssa

:

A a r o S al o v a a r a

f,un nunnoni vaari
Aitini,

ei

ole

syatynyt

nisseen

Lyydi Matilda Nuridnen, on syntynyt. flausjervella

Silakkaneki,

hiinen kotitorppansa,

perustettu

1700-1uvun 1opul1a.

o1i

Ryttyliin

kartanon

Vuoden 1820 tienoilla

12.3.1900.

nai11a ja

o1i

torppaa ryhryivtir

asunaan numrnoni(Ananda Augustdr. s.14.4.1869) isovanhennat llenrik Mattsson ja l4aja Lena Carlsdr. l4aja Lena on syntynyt Janakkalassa 24.a.I795.
Henrik Mattsson on Hausjarven rippikirjojen mukaans]'ntynyt 12.11.1788.
Henrikin syntyniiaika ja -paikka on harnaannuttanut muutenkin vehaisen
Mlssa on tdma numoni vaari syntynyt? - Ei niss:ien! Si11?i ei
- eike kait nuuallakaan silloisessa
HausjarvelU
Ruotsin Suonessa tukkani.

o1e 12.11.1788 syntyryt l{enrik Mattsonia.
Paettelin

ongelnasta, ette papit olivat

lenaan, ette niehen syntynepitejd
kirjan

ilmoittana

1788, mutta ette
johti

nen. Tena olettanus

paivam:iare olisi

tarkenpi

nielenkiintoiseen

Vuonna 1788 Hausjarvella
lEin Kokkilar

olisi

taas sahlenneet. Iiihdin kokeillausjtirvi ja syntymevuosi rippi-

on syntynyt

sekasotkuun.
kaksi Henrik Mattssonia:

1€npuodille Matts llenrlcssonille

len

isennalle

tuli

kuitenkin aikoinaan Pirttil:in

Matts

Jacobssonille

virheeUiRytty-

13.2. ja Arolannin Pirtti-

27.7.

Arolarnnin Henrik Mattssonista
isentS, joten turkirtavaksi jei Rytty-

1an Kokkilassa 13.2.1788 syntynyt Henrik.
Ryttylao

lanpuodit

olivat
ja

o1i mennyt nainisiin

kijyhtyneite,

jaenyt

ja

kun Eenrikin

niehense kanssa kotiinsa,

ole ihne, etEe pappl o1i vuoden 1805 ripptkirjaan
n i m e nk o h d a l l e : A b ;L ( m u u t t € n u)t.

vanhin sisar
ei

oikeastaan

kirjoittanut

Henrikin

Minne tena 17-vuotias nuordkainen o1i nuuttanut,
nerkinneeksi.

Sen sijaan

koskeva rivi
1788 - Abit.

kuuluu 1dO5 vuoden rippikirjassa:

Henrikilld
Henrik

o1i

o1i
siis

nii11A eveille

fuin o1i

kirjoittanut

site pappi ei tu11ut
jotakin muuta. Herilkie
Ilenrik l4attsson 17,11.

joka o1i syntynyt 17.1I.1784,
syntyn:ipaivan ja syntynaikuukauden ja

Hedvig-nininen sisar,
saanut sisarensa

lehtenyt

naai1ma1le.

kauenrnaksi ole nennytrr, ajattelin,
kun
"Ei kai se kotipitdjaeinsa
aloin jer jestelmallisesti
kiyde lapi Hausjarven taloja.
Karhin kylan
Piijolasta

polka

liiytyi.

Sinne o1i

M a t t s s o n ,s y n t . 1 7 . 1 1 . 1 7 8 8 .

vuonna 1807 nerkitty

renki

Henrik

l(ahden vuodeD kuluttua Henrik l4atteson havisi (arhiets.
Ryttylan Sulavan torppaal ilnestyi
vuonna 1809 renki Eenrik Mattsson,
jonka

syntybiiaika

o1i

Kysymysrerkin paikalla

1?/11.1788.

oleva nunero

Renkioies Duut'ti paikkaa Ei1o1i kirkonkj.rjassa vaikeasti luettavissa.
ja pappi vakiinnutti,
julri tairoensanan Henrik
tei vuosittain,
llDelsesti
Mattsaonj.l syrtynaiajaksi 12. 11. 1788.
Tutkihuetani

hankaloitti

erinonaiaeati

se, ette
Hausj?irveUii o1i
joideo tiedot kulkevat limit-

Doina vuosina keiytijssii kakai rippikirjaa,
tain ja loDittain,

jopa hienan erievetkin.

llenrik ltattsoDin vanheinat kuollvat

vuonDa 1809. Perunkirja

1a Eikrofilrdlle.

Siite

key nn.

henkil6kohtaisesti

liisnii

perunkirjoituksessa.

on paperin

a11a. Tolmituksen

selville,

suorittaja

ette

on tallelllenrlk

2l-vuotlas

oli

H:inen puunerkkihaarukkanea

ei

vain

o1e huolinut

[ainita

Henrikitr syntynaaikaa elke asuinpailkaa. .
Henrik l4attssol
ojan

torpan

tytteren

ovat kuLtenkin
puotitaloo
tai

Yritin

sitoa

vuoallta

Kokkilan

1am-

KAvi Liipi kaste- Ja
nui11a sukulalauussuhteilla.
josko lleqrik Mattsson olisi
ol1ut sisartetrsa lasten

peinvastoin.

f,umiyhteyttd

Joa l{enrik 17-vuotlaana ldhtl
koskaan palanneet. Mutta Jos llenrik
etta

neene ja

noilta

Henrik Mattssonia

ei kuitenkaan ollut,

koko sukuyhteyden hieBan kyseeralaiseksi.

taa

ve11in8in-

mennyt nai[isiin

kanssa. Fausjarven vihkiluettelot

hevinlreet.

pojaksi

kunniluetteloita,
kundna,

on vuoden 1815 vaiheilla

17.11.1788 syntyneeksi

kotoaa[

Toisaalta,

riidan

jiilkeen,

nike aaetvoihan oLl.a,
velit

eiviit

Mattsson 13.2.1788 Kokkilassa syntymerkittyne on nuuttanut Karhiin - Ja

e11ei hiin ole se sara Henrik Mattsson, Joka 12.11.1788 sjrntyneeksi nerkittynd aukeltaa uudestaan esiin Ryttyliissa, niin kuka sittetr on nunnoni
vaari, Misse han on syntynyt - kuka hgn on?
Eipe taida kukaan antaa vinkkia? Teytyy 1uul1a vain,
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Pekka NuottajArvi

SUTUTUT(IJOITA

TOOLLA VAMMALASSA

Syyskauden l99l
alkajai sti l aj suudessa seuranne puheenjohtaja
Raino
Vasara kertoi
Vannalassa pidetyste
sukututkijoiden
seninaarista.
Si ihen osal 1istui
nyijs ki r j eenvaihtaj anne Pekka Nuottajervi :
Viine kesAna, 8. ja 9. kesdkuuta, Vamnataan kokoontui
joila,

joiden

afuee11a.

sukujuurla

Kauniina

innokasta

kesaisena

varannut

Han 01i

kokoustilan

sekzi

Vastaavan kokoontunisen
kin,

edellisen

ja

tunnetulla

vilkkaasti.

kuten

jo

Taisto

aiemminkin,
laatinut

ohjelnan,

pi.tkanatkaisille.

najoituksen

o1i

antanuc

nuutaman kerran

komean nimen:

aiemoin-

kokoontuninen
ja

juuristaan

ja

ravintolassa

sa t:ine vuonoa I00 vuotta

Suontaustan

SiinA

sesli

sen alakerrassa

vana

paljon

sieft:i

yksi

sijaitsevaan

sukututkijaa
tai

laas vaihdet-

lijytyi,

lounaan jalkeen

kavinune tutrstunasja

Tyrvadn kirjakauppaan,

Kirjakellariin.

kiinnosLavaa

useampikin kirja

ker!oivat

osanot!aja!
joita

Alakerrassa

kirjallisuurEa,

kajnalossa,

lamrninjzilkeen

tervehdyssanojen

tuLkimus!uloksistaan,

tay!rav:i;n

tuntuisesta

melko vapaamuotoinen ja

o1i

nautitun

"Tyrv2i2in seudun

Virallisen

tutkijaseminaari".

Uusia sukulaisuussuhteitakin

Viereisess:i

erityi-

on nyyta-

l{oni

lahtikin

luvaten palata joskus uudel-

paremmanajan kanssa.

leen,

Kotiseutuneuvos
(irjakaupasta
si11a,

Antti

Prusi

kertoi

Vain6 Selanderista

palattuamoe puheenvuoro 01i

joka 01i yksi

kotiseutuneuvos

tapahtunan osanotlajista.

kaasta Tyrvaen seudun suku- ja paikallishlslorian
derista

ja

henen eI:inanvaiheistaan.

on aikanaan julkaissul
ta,

parikynnenta

keraantyi

taldollaan

"tutkimuskartoituskeskustelu".

vuorollaan

tiin

laas,

jerjesliinyt

Tervetuliaiskahvln

aloitettiin
kukin

Suontausta

huollmatta

henkinen.

oli

han on jerjest€inyt

henkiliihis!orian

ninestaan

Suur-Sastarnalan

kerran toukokuussa 1990.

Tapahtunalle
suku-

lauanlai-aanuna

Kokoonkutsujana

Suontausta Va:iksyste,

e1i entisen

Vannalan KoP:n kokoushuoneeseen, joukossa usei!a

sukututkljaa

seuranme jasenia.

on Tyrvaan seudulla

sukututki-

niit;i

Liseksi

Tyrveen

Han kertoi
tutki-jasla

Antti

meille

on

julkaistu

anslok-

Veinij Selan-

seudun kotiseuluyhdistys

lahes parikynmenl:i Selanderin kirjoittanaa

paikkakunnan lehdissa

Pru-

kirjas-

lukematon meara hanen

Tunnetuin Selanderin kirjoista
1944, josta tan:i vuonna on julkaistu

vtl,ta

K-AXKUN
MTSUTILAT

lienee

kirjoituksiaan.

uusi

nakijispainos. Taman
neille ja luki nuutamista

seke nuutkin Selanderin kirjat Prusi esitteli
katkelmia. Kiinnostavan ja nielenkiinEoisen

esityksen jelkeen asiasta

syntyi vilkas keskustelu, jota jatkettin iltapaivakahvir aikana.
Kahvin jdlkeen tehtiin
viela yhteenveto pziiven aikana esilleolleista
asioista seka sovittiin
seuraavan pdivan ohjelman yksityiskohdat. Kun
peiven viralllnen

nei;

Lahiseuduilla

ajaksi.

joukko hajaantui

kayty lavitse,

ohjelna

oli

asuvat

koteihinsa,

muutanat

sukulaisiinsa

?uolenkymnente meista piternpimatkaisista

tuttaviinsa.

y6n
tai

yijn Lieko-

vietti

ranaan natkustajakodissa.
'Risteilye

juurilla"

kirkon pysakiilntipaikalSunnuntaiaanuna kokoornuimne kaksitornisen
1e, josta l€uhanlon bussi nouti neidat f,erttu Ryiidin opastanalle kotiseuVanrla1all ynperist6ssii. Erlntukierrokselle,
"risteilemeain juurillamre"
onainen oppaanne (hdnkin yksi

osanottajista)

neita

tutustutti

usei€iin

ja taloihin
ja kertoi niiden vaiheista.
seudun kyliin
Poikkesifime my6s
katsonaaD (iikan kaunista kirkkoa ia hvvinholdettua hautausnaata,
VShdhaarassa
Seuraava kohteenme o1i
kyletoinikunnan
leiksi.
jalkeen
keytti

edustajat

Alkajaisiksl

jorne

Vahiihaaran kotiseututalo,
toivottivat

ineidet

saavuttuarnme

sydzimellisesti

tervetul-

lauloinme Erkki Ryitnen saestam:ind suvivirren.

tarjottiin

ja

kahvit,

retkikuntamne

veteje

Talsto

Tiinen

Suontausta

puheenvuoron. Seuraavaksi kylaitoinikunn€n puheenjohtaja Reino

Numni kertoi

Vahdhaaran historiasta.

(Vahahaara nuodostuu Nevon, Vehka-

korven ja Kortejerven kylistd. )
Vahahaara on vuonDa 1989 valittu
teen vaalimisessa
ta,

nutta

ja

"Vuoden kylziksi", ansioistaan perinKyl2issii on 140 vakinaista asukastallentanisessa.

kyltitoiminnassa

on nukana n,600 henki16a.

Tane kertoo

siita

innosta. rd11a tahan asiaan seudulla suhtaudutaan.
Enanta U11a Seppa kertoi
on vuosiluku

1540, nenneistii

seututalosta

kivenheiton

vesivoinalla

L*"

herkullisen

l$

kotitalor€a
vaiheista,

paessa

keyvae perehiiylae.
perinnelounaan:

olevaa,

Setelan,
Icivime

viele

sukuviirisse

katsonassa koti-

kylatoimikunnan

Sen jEilkeen talon

klinppisoppaa,

jonl€

kunnosEamaa

enennat brjosivat

kutunjuustoa

l4r. Jalkiruuaksi

saatujen kakkukahvien jalkeen
Han on tutkinut
Takaisin

laajalti

HyvAsteltyemre

naan
vain

pleni

nuseoon.

kokoontunlsessa

tien

seon, ja Irneli
Matkan

tutustu*

vaikka

arvoinen,

poikkesifirne

saapunistanure

onkin

(nuutin

kytean,

Nentdlan
jota

synnyinkotiin,

hanen

edustavan kotinu-

Saimne n5hda talon

isanniil.

Raimo Vasara

osuuden aikana

tapahtuman jarjestajaa

puolesta

toivonruksen,

etta

Taisto

voisinnne

kiitti
ja

Suontaustaa,
laas

kokoontua

natkalaisten
kaikkien

esitti

nziisse

nerkeissS'

aika.

Hajaannuim-

parin kuluEtua.

vuoden tai

Varunalaan saavuttuanne olikin
kolimatkallenme

sitEen

Kuudennet serkutkin

ja

jo hyvastij:itijn
saatuaflne

tyytyveisine,

kaan harrastukserune parissa
s1a.

pysahdyinne

talon nenneistA vaihelsta.

kertoi

vilneisen

kotiseutukierros-

varressa.

puolesta

me kukin

lutustumisen

nukana o11een Irneli

perhe nykyisin

sisarensa

jatkoiflne

Vanmalaa. Matkalla

Se on ky11a

Vanrnalaan

ennen

jasenel

kohti

takaisin

hannaa niikki

Viela

TyrvAan seudulta kotoisin olevia esivanhempiaan.

kylatoinikunnan

kautta

Sarkian

omasta suvustaan.

Vamalaa

kohti

ta (elkyan

ldarja Koukku kertoi

o11a kaksi

ovat

naisszi

piireissa

vield

rak-

ja

sukulai-

l]elko

laheista

ystevl:i

tavalluamme tuttuja,

paivae

sukua.
l{illoitr

vastaavia

T:i11aisel
vaihto

on

tapahtumia

kokoontumiset

niisse

muualla?

ovat

vilkasta.

Ldlrr

hyvin

tervetulleita

monille

Vastaavanlaiset
rrui11ekin

ja

tutkimuslulosten

saa

nahda paikkoja,

antoisia

(oliseutuklerroksella

nissa esivanhenr,natovat elenneet.
tani

eritteln

tapahtunat

seuduille,

ovat mieles-

Sellaisia

kannat-

Jr r LLoo

TUTUSTI'XISKOETEITA

VAT{IIAIASSA

Tyivaen Pyhen Otavin kirkko
( 18ss )
Tyrvein kirkko
Kalkun sastanalan kirkko
fylvaan
seudun nu6eo
Aksel i cdllen_ka1lel"n
ldpsuuden-

TCTUSTTTXTSKOSIET?AiAf SiSSi
vAh5baara, vuoden kylA 1949
sarkia nu6eo ja sarkia_po1ku
( 1912 )
KeikyA! kirkko
(
1
406-07)
Kiikan kirkko
malloo (1e2rr

23

XUVIA
VAMMALASTA

ylinne: Kotiseutuneuvas Antti Prusi esiteindi.
Keskella.
Raino Vasara kertoo onista tD tkinuksistaan
Allat Vehehaaran kotiseotutaTon pihanaalla,

24

.

Olavi Kallioniemi
Kevitmattan muistoia
Sukututkimusseurao
keviiinen matla 27-28.4.rchriin Tammisaareenja Hankoon ja
matkalla poikettiin muissakin tien va.rella olevissa mielenkiintoisissa kohteissaAutossasuoritetur kyselyn mukaanndmd seudutolivat suurimmalleosallemukanaolleistaennestaanoutoja"
HvittreskisteSnaDDertunaan
Ensimmeinenkohde oli Hvittresk Kirktooummella, arkkitehtienEliel Saarisen,Armas Lind$enirr ja Herman Geselliuksenvuosisadanalussavalmistamarakennuskompleksi. Melkein kaikki hroneet olivat eri tasoilla- Huonekalut olivat erikoisiaja vain
neihin tiloihin suunniteltuja.Eriien tpaston laatikkoa salaaraottaessamme,
ld)simme
sieltii laajan ex-libriskokoelman.
Enten ldhtdemmekevimme viele alasrantaanjohtavao polutr varrella olevalla Saarisenhaudalla. Sukututkijankannalta oli mielenkiintoista kuulla, ette Saarinelja Geselliusvaihtoivatsulassasovussavaimojaa& Nein on
aina sanottu, mutta pitAisikii nykyisin sanoa, ettii vaimot vaihtoivat miehiiiAn. Puolilta
pAivin piiiistiin Tammisaareenja aloitettiin siihen tutustumien Svenska klubbenin
ateriallanauttiensaaristolaispdyden
kalaherkLuja.
Snappertunankirkko korkealla mdellii on yki harvoja l60Gluvunpuukirkkoja- Sitii ennen oli Raaseporissa linnankappeli. Osittain sen hirsiste otr nykyinen kirklo
tehty. l70G luvun lopulla koko rakennusnostettiir maastaja tehtiin alle kivijalka" Samalla korotettiin seiniii 7-8 hirsikerrokella ja tehtiin lehterit Viimeinen suuri
ko{aus on tehty lgso.luvun lopulla. Senjeljild krkko on sisiiltakaunis,vaaleasiivyioerl Setrsaamatuolitrmaalauksetotettiin esiir viime vuosisadallatehd)'nmaalauksen
alta.
Raasepori
Kirkolta ajoimme oppaanauton perdssapieni[ teite suoraanRaaseporin linnan
luo. No.maalisti olisi tehtiiva parin kilometria kienosja silloin autojiiisi kauemmaksi. Kuvistatutut lionanrauniotkohosivat edessiimmekorkeankallion laella- Muurien
siselteeiviit kuitenkaankohonreet puidenlatvat,kuten kuvissa.Pieni joki virtasilinnan
ohi. K/me kevaftuuli puhalteli mereltii, jonne ei ollut pitkii matka, vaikkei se
triikytrytkiien.Kulkemammetie oli linnan rakentamisenaikana ollut merenpohjaaja
merenpintaoli vielekinvain hiukanalempanaPorttikej'tevel Epi tulimme suorakaiteenmuotoisellelinnanpihalle, joka joskus on
muistuttanutahdastapikkukaupunginkatua. Ny't sielld oli raunioitaja pihaa kiertiivd
puutasanne,josta paastiir ylempiin kerroksiin. Linna on valmistunutja laajentunut
vehitellerl Rakennushistoriastavoidaanerottaa liihitrna kolme kautta, jolloin muu25

tokset olivat suurimpia, dmittiiin Bo Joninpojan, Kaarle Knuutinpojaoja Laurens
Akselinpojan (Tott) kaudel Linnan kukoistusaikaoli ollut w. 137G155OSe on silloin ollut seke taloudelliner ettii poliittinen keskus. YhteydetTallinnaanovat olleet
kiinteatia valin on jouduttu vastakkain tanskalaistenkanssaja viilillii tarskalaiset
ovat isiinnijineet linnassa. 1550 perustettiin Helsinki ja linnan tehtiivet ja osa
siirrettiin sinne.Sen kiviii kiiytettiin muihin rakennuksiin. Linna jai
omaisuudestakin
rappeutumaan.Se "lijydettiin' uudelleen 188oluvulla,kun mielenkiinto muinaismuistoihin ja matkailuunlis?iintyi Senjalkeen siellii on tehty kolme huomattavaatutki
mus-ja korjaustyiitii.
KierrellessAmme
linnassaautomme seisoi nokka alasp[in Linnannihdin tuvan lAheislydesse.Kun meidiitrpiti lehten seuraavaankohteeseen,ei auto suostunutkaan
lehtemddn. Meite hakemaantilattiin toinen auto, joka vei meidiit TammisaareerL
Kaikki tavarammejiiivAtomaanautoon, koska$enoli miare tulla pian peresti
Tammisaari
Tammisaaressa
teimme jalkaisin kaupunkikierroksen. Kevimme kirkossa,jonka
vieressiioli ensimmeisenallakantekijin Sigfrid Aronus Forsiuken muistomerkki.
Forsiusoli oman aikansahdirikkai. Hen oli pappi, mutta oli enemmiinkiinnostunut
tihtitieteestii kuin saamanpidosta.Toinenkin tunnettu henkild, Heleoe Schjerlbeck
on asunutTammisaaressa.
vanhan kaupunginrakennuket ja kapeat kadut on pidetty
hyviissiikunnossa.Katujen nimissdon seilynytmuistovanhoistakiisitytiammateista.
Oli
porvaLiinankankurinkatua,
Maalarinkatua,Nikkarinkatuaym. K:ivimme museoidussa
ja aukiolla,jossarikollisia otr ennenrangaistu.
riskodissa
Oli viela varhainenkevea Kesiiel6maei ollut alkanut ja kaupunki oli hiUainen.Laivat ovat jo jiittiineet kaupunginmatalat vedet. Purje-ja moottoriveneitiinekyi jonkin
vefan. lalla kiivimme vielii kiivelyllii aivankaupunginvieress:iolevassaRamsholmenin puistossa,tammienja lehmustenkatveessa.
Senjiilkeen saimmevihdoin matkatavarammekin.
Hanko
Suonuntaiaamuna
lehdimmeHankoonjossaemmepdiisseetkuljettajatrhyvistiiFityksiste huolimatta satama-alueelle.Pysiihdyimmehetkeki Haagon kasinon kallioiden
luo, kevimmeNeljAntuuler tuvalla, jonka luona aikoinaaroli ollut mydsMannerheimin
huvila. Kun hen ei pitiitryt tuvan vilkkaasta ja heiritsevesaaehmasta, hiin osti
rakennuksen
itselleen.Mydhemminon kuitenkinhuvila palanut tupa seisooyhe paikallaan.Kaupunginlaidalla kuntrostettiirhuviloitanykykelttaiiin.

Fiskania Billnes
HangostaajoimmeFiskarsiin-Senteollisuuden
alku luotiin vuonna 1649,jolloin
PeterThorwiisteDerustisinneensimmiiisen
rautaruukin.Isotrvihan aikana Fiskars
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raunioitui 17OGluvun
lopulla huomattavitromistajaoli Bjdrkmaninsuku, kunnes
joka oo Fiskarsintoinenperustaja.
Paitsiostamalla,
tehtaatsiirtyivet1822J.J.Juliniue,
hiin saihaltuunsaereaosuurertalon korttipelivoittona- Nykyiretr niikymt on peAasiasvoudin
sahAnenjiiljiltiidn. Vanhinjeljelii olevistarakentrukistaon 1765raketrnettu
asunto,nykyinetrkontto.i Huomattava
rakeulrus
on mydskivitalo,joka oo raketrtrettu
ennenja jelkeenSuometrsodan. Taloaovat suunnitelleet
ensinBassija myiihemmin
Engel Muutamat rakennuksetolivat ulkonAoltAiherikoisi& Ne oli rakentrettumustastakuotratiilestd.
Jossakin
vaiheessa
sielli oli oma rahaki4 ruukinraha eli sysiraha,
joka kiivi maksuvdlineene
ruukin kaupassa-1824perustettiinkoulu,joka toimi BellLancaster-jerjestelmiin
mukaan.Kauniskellotorni on Engelinpiirtime vuodelta 1840.
Useidetrtehdasrakelnusten
fisAksikyliissii on eri aikoina rakennettujatytiliiisten
Kaksivuosikymmente
asuntoja.
sitteohevisitehtaistaneUesse
vuodessa
600tyiipaikkaapanialkuunruotsalaitren
Bilhes on tunnettuki.rveistee&
Karl BillSenteollisuuden
sten vuonna 1641.Kirvesmuseossa
on suurijoukko eri rnallisiakirveitii,kutel Kemi
vuodelta1914,Pietarhovi1899,Karjalainen1810Pori 1914jne- Kirveenvalmistamisessaotrkaikkiaan34 vaihetta.
Fiska$ja Bi nesovatPohjankunrankyte Niidenja krkonkyltn lseksi sie[e otr
vieleAntskogjaOmitrefors,
KirkorkyliisseotrPyheo
kaikkisiistuttujateollisuudestaan.
Mariankirkko!'uodelta1480Pitiijesse
on 5300asukasta,joista
60 % on suomenkielisii.
Seon muodostunut
Pohjatrpidjinlahden,oikeastaan
s)ryenjakapeanrnonor ymperile.
Mustionlinna
Matka jatkui Mustiootr-Siele oli v. 1560sulatto,jossajalostettiin Ojamonkaivoketr
malmia. Viil la lakannut toiminta alkoi 1600luvulla uudestaaoja or jatkunut
nykyaikaan saakka. T?imiin pAiv?in Mustiota hallitsee Magnus Linderin 1783-92 rakennuttamasuuri keltainenpuurakeDtrus,linoa, niitrkuin opaskilpi kertoi Rakennus
on kuulemma silloin linna, jos siellii otr yitpyn,.t kuoirgas. Linnamainen talo onkin, onhan sesuurinsuomalaineneikirkollinenpuurakenaus.
Pohjake.roksessa
on Roomar maisemiaesitteleviitmaisematapetit,juhlakerroksessa
suu.riFredrik I:tr muotokuya, lahja kudnkaalta siksi, ette Linder oli adoptoinut kuninkaaoerddnaviottomanlapsen Ruotsillaoli aikatraanvallanperimysvaikeuksia,
kun
'erotiikatr
Fredrikin ja Ulrika Eleonoran avioliitto oli lapseton. Fredrik oli kuitetrkir
vesymdtitnsatrkari" ja hdnellii oli 70 aviotonta lasta" VaikLa tato on arvokas, oo siellii
oleva Mariebergin uuni taloa arvokkaampi Kartatroo sisustuson seilytetty mahdollisimrnanalkuperiiisere. Ansio tistI on paljolti nykyisenomistajanMagous Linderia,
joka otr seitsemdttiomistajapolvea-Museovirastotr
kautta on saatu huomattavia summia raketrtruksen kuarostamiseen. Vuodesta 1987on talossapidetty kartatrohotellia"
Linderin suku on motrella tavoitr vaikuttanut Suomenhistoriaan. Esimerkiksi Emst
Linder oli Ruotsioarmeijankenraalimajuri Hin palasiSuomeenja joutui heti eveNtine vapaussodassa
Satakunlan ritrtaman kometrtajaksija osallistui mnl Tampereen
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piiiillikkiineja Laruotsalaisenvapaaehtoisioukon
taisteluun.Hiin oli vielAtalvisodassa
pin ryhmiinkomentajana.
Hjalma. Linder omisti Mustion kartanonja isdnsdkuolemanjelkeen myaisKyt;ijer
Hanellaioli teollisuuslaitostenlisiiksi maata 64000ha. H:in lahoitti Helsingin yliopistollevarat taidehistorian professuuriny[epitiimiseenja taidekokoelmanSuomen
Taideyhdistykelle. Hen toi v.1898 Suomeen ensimmeisenauton, jorka saamisesta
kilpaili Belgiankuninkaankanssa.Han maksoieremmenja sai sen. Hir noudatti teh
taillaan jo tuolloin 8 tunnin tyiipeivieja senlisdksih?inmaksoiverot tyiildistensepuolesta. 1918 hiin sanoi: "Nyt riittee veril6yly", myi tilansamatkustija tuhlasi koko
omaisuutensa.
Hen asui Tampereellakinkolme vuottaja paitti itse peiviinsA1921.
Mainittakoonviele Kitty Linder, joka oli usein marsalkkaMannerheimindaamina.
Hanenpassissaan
oli maininta "kiihoittavankaunis".
PaUonmielenkiintoistamatkallakuultiin ja niihtiin. Historiaa tihkui lahesj oka paikka, missakAvimme. Ereita merkitteviii kohteitajei nekemettekin, mutta kaikkea ei
yhteenmatkaansaasopimaan.Kiitoksia Leilalle,joka oli suunnitellutmielenkiintoisen
ja Matille matkanmuustajiirjestelystii.
matkaohjelmao
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Olavi Kallioniemi
ELISENVAARA
Hameensydiimessiielevii sukututkijaolisi varmaankiinnostuneempiHiimeen tai Satakunnankyllkuvaukista, mutta monentutkittavan su!1rnhaaratleviAvetmyiis kauemmakikin, Pohjanmaalle,Savoontai Ka{alaan. Tellii kertaa tutustummekarjalaiseen
kyliien, ei kuiterkaan mihinkeentunnelmalliseenrunokyleen,vaan vilkkaaseenrauta,
tieliikenteensolmukohtaan,Elisenvaaraan.
Aihe on ajankohtainenlehdistdss?i
keytiiven
Karjala-keskustelun
vuoksisekesiksi,etteparin vuodenaikanaovat kadalaisetpiiiisseet
tutustumaanentisiinkotiseutuihinsaTuhannetihmiset matkustivataikoilaan Elisenvaarankautta, kuka Sortavalaantai
Viipuriin, kuka Savonlinnaantai Punkaharjunmaisemiaihailemaan.He jaloittelivat
hiukan laitu.illa junaa vaihtaessaan
ja ostivat marjakauppiailtatuokkosel puutarhama{oja matkaevdiksi.Tuhannetsotilaat kulkivat vuorollaaoAenislintranjunassa Elisenvaarankautta, h)?piisivatfikkuvasta junasta ernattaiitseeneosimmiiisitrai
ravintolaankorvikettarauttimaar Elisenvaarasta
olijo enneosotaakehittynyttiirkee Kadalan
radanristeysasemaja
seoli sitii mydssodanaikana.
Kurkiioki
Elisenvaarakuului Kurkijoen kuntaaL Kurkijoki Laatokal rannalla,Laikkalaolah,
den pohjukassaon ollut vuosisatojenajan yksi Karjalan huomattavimpiaasutus-ja
kauppapaikkoja.Se mairitaan ensimeisenkerrar asiakirjoissa1396 Kjurjeskij- ja
Kidekij-muotoisenaadjektiivita sanalle pokosts-Asutus on kuitenkin huomattavasti
vanhempaa,sill?isieltii on ldltFyt runsaastikivi-ja rautakaudenesioeitA.
Kurkijoen alue jAii ulommanSalpausselan
ja Laatokanviiiin. Liihell?irantaa maasto
oli h)'vin miikistil Monet korkeat kohdat osottautuivataikoinaansopiviksivartiopaikoiksija niinpii Laatokanrannikolle,Kurkijoelleja seniiihialueillemuodostuilukuisten
mdkilinnojen ketju. Vuorten ja Salpausselenvlliin jiiiiviin matalampiin paikkoihin
keriiiintyijdiikaudenjilkeen savea,joka Laatokanpinnan laskeuduttuapaUastuija loi
pohjan tulevan Kurkijoen maineelle viljapitdjane.Vaikka rannikon liiheislydessaon
paUonkorkeita mekiii, Elisetrvaaraon tasaista.Suurimmatkorkeuserotovat vain 2G30
m. AsemaNeutuon silti 95 m Laatokanpintaakorkeammalh-Muutamatpieoetjoet laskevatpitejiin lepi Laatokkaan,Elisenvaaranliipi virtaa veheinetrKotavaaranjoklJiirviii
ei kylessiiole eike niitii ole koko pitiijessekAen
kovin montaa.
Elisenvaaraoli kunnansuurinkylii. Senpinta-alaoli n. 4000haja asukkaitayli 2000,
kun koko pitejessiitiita of noin 10000..Kurkijoen asutuskehittyi ensinLaatokanrantakyliin. Vlhitellen syntyi kaukaisempiasalopalstoja,joista Elisenvaarakinaikoinaan
muodostuiroin puolentoistapeninkulmarpaiehelrLaatokatrrannasta.
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Nimi.
Monenlaisettarinat Elis€-t)4iistiija karhu- tai susivaarasta
ovat pyrkineetselvittamiian
Elisenvaarannime[. Luotettavimmanselvityksennimel kehitykeste oll antanutnimimerkki "Rehennys"Ka{alassa6.2.19&:
ja ruotsalaisten
Jeliseinvaara Eliseinvaara- Elisenvaara...
Verriileisten
rekisteriviranomaistensaoojenve:intelytovat aiheuttaneet,ettii paikhakuntaon saanut
nimekseenElisenvaara.VeneiAnkielenE luetaanJE. Niiin ruotsalainelrekisteriviranomainenmerkitsisenE-kidaimella.
Ka{alassaon ruNaastivaaroja,jotkaesiint}.r'iitpaikkakuntieroimissA.Kur kij oellakin
oli viisi vaaraloppuistakylAnnimeA.Tuleemyiismieleer, voisikovaara-osatulla entisen
perevaarannimestii.Seoli pokostanosa,siiskyld.
veronkatoalueen,
Kun aikoinaanrakennettiin Hiitolan ja silloisenRaasulinviilista rataa, kirjoitti Emst
Lampenkirjassaan"PikakuviaKarjalasta"( 1922):
"Josminultaolisi kysyttyneuvoa(radanpii?iteasemista),
olisinsilmderapa),ttAmiittii meiiriinnytElisenvaarantoiseksiliihtdkohdaki. Paitsi,ettii Elisenvaara
on Punkaharjunradanlahtiikohtana,on sesoinnultaanSuomenensinm?iisi[nimie. Ajat€lkaammepavair, ettii kreikkalaisetnimittivAttaivastaanElysiumiki
on PariisinChampsElyseesse.
VeniiJa ettd maailmankauneinkaupunkitrekitala
jiin puoleltataasolisi voinut hakeasopivanvastineeo,esim.Lempiieliir Taivaaf
linen ihanuusjaveniiliiinenlempi kytkettyinetoisiinsarautatienkiskojeokautta.
Sehin olisi ollut ihanneyhryme.'
Vainonaikoia.
Elisenvaaralaiset
ovat aikoinaankokeneetsen, mitii muutkin ka{alaisel 1570ja -80,
luku olivat Karjalassakiimimystenaikaaruotsalaistentehdessesinn€tuhoamisretkiaiin.
HermanFlemingsaapuijoulunalla 1572ratsujoukkoineenKurkjoen seudullejailmoitti sitten kuninkaallepolttaneensasiellii tuhkaksi "kaki komeaakirkkoa ja luostarin".
1580Pontusde la Gardie valloitti KAkisalmerlilnan ja sai haltuunsaKarjalatr.N]t al
koivat novgorodilaisetAuruksen Karjalan miestenalnstamara kaydAtuhoamisretkilliien. Karjalaiseteivdt luottaneetruotsalaisiin,jotka olivat tdhen asti vain tuhonneet
heidan alu€itaan,vaan pakenivat Veniijtile. SFtyi rutrsaastiautiotiloja,joita ruotsa
laiset py'lkivAtasuttamaanlupaamallatakaisin palaavilleverovapauksiaja siirtiimete
tyhjille tiloill€ kaonakelaisiaperheitA.1589-95Elisenvaarassa
oli 13 autiotilaa.Alkoi
.uotsalainenhallinto, laadittiin veroluetteloja,annettiin liietrirykia sotapeAllikttille.
Mm. Pontusde la Cardie sai useitatiloja Kurkijoelta.
1583tehty viilirauhakaanei ryiistdja lopettanut Vasta kuningasJuhanaIII:n kuolemanjiilkeen saatiin aikaar TAyssinenrauha 1595.Kurkijoki jei edelleenveniil?iisille.
Ruotsalaisethallintomiehet poistuivat ja veniileiset tulivat tilalle. Temii aika oli
Ven:ijiill?ilevotonta valtataisteluidenaikaa,jolloin Boris Codunovja kolme Vale Di
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1609
mitria]TittivAtpeestetsaariksi.Nuo kaukaisetkiistattuntuivatmytisKadalassaRuotsille,koskaRuotsiavustiveriilaisiii
sovittiitr,ettaKiikisalmen
HAniluovutettaisiin
liihettiimiilliiJaakkode la Cardier selvittelemdiin
Moskovan.iitaisuukia-Kekisalmen
piispaSylvesterei kuiteokaantunnustanut
vaansai houkutelluksi
te[aistasopimusta,
niimiikiirvastaan.Taistelussa
suurenjoukontalonpoikiakin
taistelemaan
ruotsalaisia
sivat tappionja pitkdllisenpiirityksenjekeen Kiikisalmenlinna antautuija uusi
rauhassa
1617.
ruotsalaisaika
Karjalassa
lopullisesti
Stolbovan
alkoi.Sevahyistettiin

Ruptuurisota.
Karjalaiseteiviitnytkdenluottaneetvalloittajiin.Vastustusta
aiheuttimm.luostarierja
kkkkojen hiivittamitrenja luterilaisuudenpakkosyiittd.Niinpii, kun veniildisetaloittivat
1656suurhydkkiiyksen
Karjalaao,huomattava
osakarjalaisista
siirtyiheidiinpuolelleeo
taipakenimaast&Alkoikaksivuotinenruptuurisota.SodaoaikanaKurkijoenseudut hevitettiitrpahoin,monettalot poltettiinja tilat autioituivat Suuri osavdestdstatuhoutui tai vietiin Ven;ije[e tai muutti sinneitse. Verotusoli kova.Kun katrsapDsi
helpotusta,
sitiiei allnettu,muttaVenejd[dluvattiinseitseman
vuodenverotonaika-Oli
helppotehdavatnta. Kurkijoeltamuuttijo ernetrsotaa1623-56yhteersa44'75asukasta.
TiilldinVeniijiillepaenneista
karjalaista
muodostui
TverinKadala"
aikanaatr
AsukkaaL
Karjalanalueenersimmdinenvlestiiluetteloon Vatjan viidenneksenverokirjavuodelta
1500.Kaikista nimistii ei ole pysB'tty ldlt?imiiiin oikeaa suomenkielistevastinetta- 150G
luvulla Kurkijoen pokosta,jokatuolloio kiisitti useampiamyiihemmins),ntyneitdpitejia,
jakautui kymmeneenperevaaraan.Elisenvaaraaei tuossaluettelossamainita.
Ruptuurisotaon drkee viiestiillinenraja. Toivo Immosen(Kurkijoen historiaI-III) eri
asiakirjoistapoimimien nimien perusteellalaatiman luettelon mukaan Elisenvaarassa
on asunutennenruptuurisotaakantaveestiineseuraayiasukuja,joista ruptuuriajanyli
s?iillneeton alleviivattu:Hamunen-Hirktanen, Jaatinen,Kammone4 Kananea,Egi!:
49, Kuktotrel Kurkoinen, !!ij!pg1i, Peaine4 Pdksy, Rautulaioer ja Seijko. Luettelo on
puutteellinen,sillii vaikka sukunimet olivat, niite ei paljon kiiytetty ja ruotsalaiset
kidurit kirjoittivat, mitAkansasanoi Onpaluettelossarimi Atrtti Herla Jumala.
Ennenruptuuriaikaatullut uusiveestdailes:Jauhonen,Jukonen,Juntinen,44ryi491,
Kesseli, Korhotren. Kosonen. Kouhuri, {ql4i, Kouvonen. Kiirkkeinetr. LaapanenLarkinen, Laukkane[ Littuneq Lusikka. Maodnen. Meronen, Mielonen, Miikkulainen, Miirkeliiine4 Miiltsi, Pitkanetr,Poutanetr.Puigli, Purmonen,Rautiainen,Reoo(nen), Riikonen. Riissa(:Redsin), Ropponen,Ruotsalainen,BIi!!t4 Salakka.Salliaen,
Savolaineo,Sihvoqen.Sinkkonen-Soikkeli-Sokero,Suikkaneo,Tervotren.Tuunainen.
Ulanen,Utu(lai)len, Vaittinenja VehvilAitrel
RuptuuriajanjAkeen tullut uusi vdest6: Auvinen, Hovilainen, HAISkitreqKainu31
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lainen, Karikka, Kylliiiinen, Meronen, Mertinen, Miettinen, Murta, Mammi :Menni
Mdnd, Neuvonen,Niininikku, Niippi, Printz, Pulkkinen,Reuskanen,Ruippo, Ruopio,
Satiainen,Saukkon€n,Siisi(d), Sirki?iinen,Siukolen, Taskneo, Torikka, To inen ja
Viuhkonen.
ja Lapinlahti olivat Kurkijoen suurimmatkyl:it l600luvulla. Muut kyliit
Elisenvaaara
olivat suulimmillaan noin puolet niist:i. Kurkijoen kaupungissa,joka oli perustettu
Lopottiir 1668oli kuitenkinkaksike aa enemmiinviikeii kuin Elisenvaarassa.
l600luvun alkupuolellaKekisalmenliieni oli vuokrattu alueenvalloittajalleJaakko
de la Gardielle.Vuosisadanpuolvalissiiliiheskoko Kurkijoki luovutettiinKruunuporin
kreivikuntanaAkseli Oxenstiemanvetenpojalle,Ture Oxenstiemalle.
Ruotsinvallanaikaansaakkaja viela viihan sen aikanakinoli Elisenvaarassa
sdssynii
eli tsasounaja sen ympiiri[e hautausmaa.
Lutedlaisenuskonnontultua valtaan,ei sen
vuoteenuskonnonkirkollisiapaikkojasaatuElisenvaarassa
aikaankolmeensataan
lT0Gluvulla ison vihan jiilkeen Karjala siirtyi jiilleen veniiliiisille. Sodanaikaiset
kersimyket olivat kovat Sit:i osoittaamm. se,ettAKurkijoen asukasluku,joka1708 o1i
3000henkeiioli laskenutvuoteen1724mennessa1339henkeen.Olot alkoivatkuitenkin
parantuajasenhuomaamyosasukasluvun
kehityksesse.
l70Gja l80Glukujen tilastoissa erailta vuosilta voidaan todeta, ette Etsenvaara on edelleenpitejiin suurin kyle
ohittaenselvestimyiis Lopotin eli kirkonkyliin. 1724Elisenvaarassa
oli asukkaita158,
1745:M2- l8l8:495- 1870:536.
Elisenvaaraoli mytishovin aluetta.Kun Vanha Suomi oli liitetty muuhunSuomeen,
alkoi ennenpitkiiiihovin valta loppua. KurkUoki oli jouturut Etter-suvulle.Omistajan
huonoienraha-asioidelvuoki se oli melossakonkurssihuutokauppaan.
Suomenvaltio
osti senja jakoi talonpojille. Hiukan myohemminsamaltaomistajaltaostettiin loput,
muunmuassaElisenvaara.
Rautatie
Aivan uusi kehitys Elisenvaarassa
alkoi, kun sinne valmistui rautatie 1893.Monista
eri vaihtoehdoistaoli valittu Viipurin ja Sortavalanv?ilinenyhteys.Elisenvaaraalkoi
ja rakentajatjAttiviit kyliiiin paljon ravaurastua.Vakeii tarvittiin jo rakennusvaiheessa
haa. Taryittiin majoitustaja ruokaa,rataptilkkyjaja kuljetuksia.Avajaispeiviiriivaltio
tarjosikaikille halukkailleilmaisenIII luokan matkanAntreaan,mutta vain merolipun.
1908valmistui rata ElisenvaarastaSavonlinnaan.Elisenvaarastaoli muodostunutrisja tyiipaikat lisiiAntyiviit.Kolmas vaihe
teysasema.Rakenlettiin uusi asemarakennus
rautatienpiirissdkoettiiq kun 1937saatiir yhteysmyosLappeetrrantaan.
Ratapihaalaajennettiinja senalitsekulkeva"Pusutuntreli"
pidenrettiin sataanmetriin. Rautatienpalvelukessaoli sodanalkaessanoin 300henkee.
Rautatietoi Elisenvaaraanmydslisiie asukkaita,tuli uusiakauppojaja villiii rakentamista plTittiin saamaanjiirjestykseenasemakaayanavulla,jonka valmistuminenjei
kuitenkinkesken.
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LaDsuuteni
Elisenvaara.
jotrkaitsemuistal Laajankyltn moSotaaedeltiitrytElisenvaara
oo se Elisenvaara,
nistaeri alueistatuli tutuimmakiliihiympiiristii,asemalta
Kurkijoenkfukollemenevan
tienvarsiymparisttiioeen.
Tie kulki ldheskilometrinViipurioradanvieresseKun kotini
kohdaltakatselintienyli, rAin Viipurinja Lappeenrannan
ratojentakanaolevatSuohovin laajatpellot,joilla keviiisinkdvimmehankkimassa
katranetrsimmeiset
ansiomme
kaalejakitkemalAPeltojentakaanAikyivat
maanviljelyskoulunja
metvielekauempatra
siin laidassaolevanka{anhoitokoulunrakentruksetSuohovinpellot oli yuokrattuEvald
Relanderille,presidenttiRelalderin is:ille ehdolla,ettd hen aloitta siele maanviljelyskoulun.
Koulualkoi1895jaIt?i-Karjalan
Tietopuolinen
Karjanhoitokoulu
1904.
joukko rautatiehistenasuntoja,
Maantietrvarrellaoli asemalta
"kasarlihdettAesse
meja"ja niidenjiilkeen erilaisialiikkeita Niitii oli kuitenkitr vain tien toisellapuolen,
koskarautatie vei toisenploler, kunles tie keentyij]rkesti lehtiel kohoamaankohti
kirkonkyliia.Nlt oli tienvafii tiheastiasuttuaharventuakseen
Saavatrmeen
seuduilla"
Korkealla Saavanmeele,jonka ymperistii oli aikoinaankyliin keskusta,kohosi suuri
hi.sinenyhteiskoulurrakennus,jonne
pdivittainelisetrvaa.alaistetr
fseksisaapuikouluja Hiitolastaym.lehiseuduiltslaisiajunillaPadkkalasta
Asemanliihelliija senitepuolellaoli myiisruqsaasti
asutusta.
Kyldssiioli hiukanpienteollisuutta,mn neljAtiilitehdasta,pari puusepeintehdastaja
vehndmylly.
Kyle o[ suuri, muttajotain puuttui. Elisenvaaranasioistapeetettiitrkirkonkybssii,
Lopotissa,joksi sitAkutsuttiinja missiioli mytisseurakurnankeskus. Tosin viimeisinii
ja riitojenjiilkeenseurakutrtatalo.
vuosinaoli meilldomapappija vuosienhasveiden
Elisenvaaralaisten
mielisseiti kuitenkin ajatus piieste eroon Kurkijoen kunnasta ja
seurakunnastaja
saadaitseratkaistaomatasiansa.
yhdlskunSuunniteltiin
taajavekiste
taa,jokatuolloiqolisiollut eNimmditenaskelkauppalaksiSotaselvittikerrallakaikki
.iidatja katkaisialkaneen
voimakkaao
kehitykserl
Samadaisista
rajar tdllepuolellejeiineistaasemaseuduista
on 50 !'uodenaikanakehittynytvoimakkaita
kaupunkeja.
Niin olisi varmaantapahtunutElisenvaarallekin,
olihan se sopivanmatkanpa[ss6lehimmistiisilloisistakaupungeista
Vilpurista,Sortavaja Lappeenratrnasta.
lasta,Savonlitrtrasta
Sota-aikaia nuoruuteniEliseovaaraTerkeenii rautatieristeyksenAEfisenvaarajoutui talvisodao aikana voimakkaidetr
pommitustetr
kohteeksiSitepommitettiin39 kertaaja ponmitukissakuoli 35 siviilihenkiliie.Pudotettujen
pommietrmAiireksiarvellaan7500:aa.
Pahinpeiveoli Tapaninpeiv,i,jolloinkahteensirpalesuojaao
tuli osumajayhteeNa12henkilOd
kuoli Kummassaktusuojassayksi ihminensiiili hengissiiEliimii kylessepysiihtl. Sekeasukkaatetta
ja kauppojaavattiinmuutamatkilometrinpeessekesliitkeet muuttivatkauemmaksi
joutui muuttamaatr,
kustasta.
Mytismeidenperheemme
kun heti elsimmiiisesse
pommituksessaserkyivetikkusaL KeskyUhteAviiden tuodn sise e Efsenvaarastaoli tullut
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aamulla 13.3.Kun sitten rauha tuli, voitiin liihtde lykiite ja saatiin vehiin liseaikaa
evakuoimiseen.Tienvarret tiiyttivet tavaroista,jotka keriittiin autoihin ja asemalta
lahti 108junalastiakohti Keski-Suomea.
Mooivaiheisen,noin kolme viikkoa kestaneen
matkanjiilkeen piiadyimmeViitasaarellejamuutimmesieltii syksylliiSuolahteen.Neme
Keski-Suomen
alueetoli mearettykurkijokelaistensijoituspaikoiksi.
Jatkosodanalettua havaitsivatlehestyvetjoukot elokuun 6. peiviina l94l Elisenvaarastavoimakkaita rejiihdyksieja savua. VenalAisetalkoivat poistua ja g.peiven
aamuna klo 7.00 luutnantti Tofferin partio valloitti Elis€nvaaran. Mutta missa
kunnossa?
Laheskoko Lylii oli poltettu Vain parilfmmenta taloa oli pystyssa.
Naky oli lohduton,kun 5.9. pedsinsirne. Vain muutamatkasarmitja jokunen talo
Mikrilin tien varrellaolivat seestyneelVehitelleneliimealkoi kuitenkinelpye.Poltetut
rautatieleisten
kasarmitrakenn€ttinuudelleenja laajajelleenrakennustyii
alkoi. Muissa
kylissiirakennuksetolivat seilyneetl?iheskokonaanja niihin muutti veked,joka ta itsi
Elisenvaaranrautatienpalveluja.Talvisodassatuhoutuneenasemarakennukentilalle
rakennettiinuusi. Rakennettiinpostitalo.Kansakoulutja yhteiskoulualoittivat toimintansa,viimemainittutosin maitokaupanylekerrassa,
kun omatalo oli tuhkana.
Sodastahuolimattael?imiioli rauhallista.Muutos tapahtuihyitkkiiysvaiheen
alkaessa
kesakuussa1944.Asemaa pommitettiin kolmesti. Ensimmeinenpommitus tapahtui
15.6,jolloin yhdeksenhenkilaiii
kuoli.Temenjelkeenasemaseudun
veki muuttijiilleen
Toinenpommitusoli 20.6.Se olijatkosodan
sivummalle.
tuhoisirpommituskoko maassa.ErikoisestikarsivetRiiiselenevakot.Heidiin matkansaoli alustaliihtien tdynnevas"PaluuKadalaan":
toinkeymisieSeppoSimonenkertooteoksessa
17.6.kokoontuievakuoitavaaviikeii RaisalAnMyllypellonasemallejunaaodottamaan.Mutta sesaapuivasta19.6.ja oli illalla teyteenlastattunavalmis
liihtemeen.Vaihteidenveerinyhdistamisentakia veturi kuitenkinkaatuija
niin oli asemallaodotettavalisaiakahdeksantuntia. Seuraavana
aamunaklo 8
evakkojunasaapuiElisenvaranasemalle.Si€ Asenvierslle ajoi toinen evakko
juna ja sotilasjunaja muutenkil liikenneruuhkautuijajunatjoutuivat seisomaanodotettuakauemmin.Klo 10saapuiElisenvaaraan
useitakymmeniekoneita kiisittAvavihollisenpommilaivuehavittejiensuojaamanaSeteki kolme hyiikkeystiiasemanratapihaavastaanjaj?ilkioli hirvei. 134evakuoitavaan
vaestiidn
kuuluvaakuoli heti tai mytihemminsairaalassa.
Heistaiot raisaliil:iisiii90.Lisiiksisai pommituksessa
moni vakaviavammoja.
Eikii oleunohdettavasite,ettii asemallaoli sotilasjuniaSurmansa
saaneiden
sotilaiden
lukua ei ole koskaanilmoitettu.
Syksyllii1944oli Kadalastajiilleen lehdettiiviija sillii matkalla ollaan yhii. Kun olin
silloin tiiissarautatielle,lehdin viineisen junan mukan& Matka kotoa asemallehalki
hiUaisenja aution kylan on jeen),t miel€en.Joskuspaljon mydhemminkuvasin tuota
matkaa pitkin rautatienvieressAkulkevaaTervaportintietii niiin:

Kun muistoissaniasteletrtaaskohti aseoaa,
niio Tervaportin
tie munsinnejeleenjohdattaa.
Syyspeive
on,kunyksineintienlaitaaasteleL
Ei kukaanseuraajdlkiiiia,
on kyldhiljainen
Ei laulakukkoTaitoseo,
ei Hovinkellosoi,
junien,
ei kuulu eiinte
ei lapsetilakoi
Niin mustat,tyhjetiktunat otrkasarmeissakitr
vievetmuistotsodanp[ivihi[
Japomminkuopat
Kun kerranvieldseisahdanja
katsontaaksepein,
miekotikylenkansanrlen tieuaedessdin
Kas,tuossaastuuisiini niin reippainaskelin,
on matkapiiv{junille kuin ainaennenkiDJasiinema$siiohitsenivanhattraapurit,
ja tuollatruortefljoukossaon koulutoyeril
On siell,ikultakutrinen
myiisneitoKarjalar
HAntervehdykseo
kaukaisen
tuo luotaLaatokan.
Poishiiipyyhaamutkulkijair,taassiinAyksi! oon
ja kiiinnlmkohtiasemaa,
vietieni evakkool
Mie jatkan yerkkaatrkulkuain,on kaikki hiuaista,
kunlehteejuna viimeinenElisenvaaraskKurkijokelaiset
vietiinaluksiSeindjoen
ympiiristdtin,
muttamyiihemmin
sijoituspaikaki tuli Loimaanseutu,missasuuriosakurkijokelaisia
ja heidenjakeliiisiiiiinedelleenasuu,Elisenvaaran
rautatielaiiset
sijoitettiinmonilleasemille.Suurijoukko heitA
siirtyi mm. Tampereelle.Niiden,joila on siirtolaisiasuwisaan, pitiiisi tallettaa
jiilkipolvillekitrsamoinkuin on talletettuesimerkikirinheiddnvaiherikkaat
ma&ansa
tamamiesten
kertomuksia.
Vanhuuden
Elisenvaar&
Heinekuunlopullaminullaoli tilaisuussisarusteni
kanssa
keydeka$omassa
nykyiste E[senvaaraa.
Kun saavuimme
sinneLahdenpohjasta
piiin,neimmeensitrne taloljotka olivat seilyneetsotiaedefteneeltaajalta"puurakeroustetrulkoniikooli kuitenkintoitren.Jokone oli naalattuvoimakkaa.lla
esim.vihreiilii verilletai niille €i oltu tehtymitiienlehes50 wodetraikanajane olivatkunnoltaan
senmukaisiaUusiasemaoli rakenoettu, mutta ratapihaapietreon€ttyja etrtisetvelilaiturit purettu paljon oli rakentrettu
uusiasekekenos-ettepientaloja"
Ne olivathoitamaftoman
nekdisiii.Kasarmerssa
asurtiin, olipa re maalattukin.Asukkaitaon nltkin parituhatta,heistesuurin osatvdsken35

teleeSuohovinkolhoosissa.
Vaikka asemaon pienentyn)'t,sensanottiintyiillistiiven600
henkeii,joista tosin osa on elekkeell:i.Vain yhden rautatieleisennain tyiipaikallaan.
Hiin seurasikuljeskeluamme
asemanikkunasta.Yksi miehittiimatiinveturi seisoiratapihalla-Muuten oli asemaautio. Lappenrannanradantilall€ oli rakennettumaantieja se
oli koko matkanparas.Onhansillii h).r'epohja.Vanhatiestii oli heikkoa,ojat olivat tAyttyneetja korjaukseentuotu hiekka oli kipattu tielle,josta sitten sadeja ohiajavatautot
sitA vahitellenlevittivdt Kiivimme myds entistiikansakouluamme
katsomassa-SitA ol
laajennettupaljotrja uusi laajennustydoli tekeilla.Lapsiasiis riittee Sodanaikanayhja saimmesieltii
teiskoulunatoimineenmaitokauparpihassajouduimme sotilasalueelle
Paasimmeaikanammemyajs"omaanpihaan".SiinAolut sodanaikanavalAkkilahdatn.
mistunutrakennusoli purettu.Kivijalka osoitti, ettd olemmeoikeassapaikassa.Senyli
kulki lehitalojenoikopolkukauppaan.Huomasimmekuuluvammekarjalaiseen"kivijalkakansaan".
Kaivo oli ainoa,mikzioh jeljell,i. Sen eAreIApidimme"kotiinpaluujuhlan",
ruokailutauon,jota autorkuljettajammehalusijuhlistaalahjoittamallameille samppanjapullon.
Sellainenoli Elisenvaara.Sitii ei ole enii?i.Kaikki on muuttunul Ei ihme,jos siellii
syntln]'t kaipaasita,siite piti myiisEiao Leino,joka useitakertoja oteskelisiellaasuvan
ystiivensiiluooa. Hdn kammoaaHelsinkieja kirjoittaa runoilija L.Onervalle:
TliillA on h].vetehdiityiite -ja muutakin- sii?itovat ihanat,illalla helottaa
ikkunaaniymmy'kdinenkuu suurtenhopeistenpiilipuidenlomitse,aamullayhtii
hopeinenaurinkousmaistenpeltojenpoikki. On ilo eliiiija ilo runoilla.

(2.9.t9r7\
Tiieliionhyveolla.OlenedelleenkiD
aivanhassahtanut
maalaiselemean,
etenkir KadalaaL Nautil enemm[n,teen tydtii enemmAn,mietin enemmdn,hoidar
hermojaniparemmin,tulen toisinsanoenparemmaksiihmiseksiJa seei ole viihin, kun sekaikki samallatapahtuu,ei elamentuhlauken,vaanseistonmuodossa.(2.10.1917)
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