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P u h e e n j o h t a j a np u h e e n v u o r o
palionsellaista,mita ei
isen vaiherikaskohdallani.
On tdpahtunur
Kulunutvuosion ollut poikkeuksei
koin hautajaismatkan
Amerikkaan,saattamaan
haudan
muina vuosinaole eteentullut. Ainulkerlaisena
vllmelsta,isani enoa Vihtori Hujua hanensaiavuotissyntym;paiv;na;n
3.6.1993.
lepoonsuk!polvensa
Parl kuukauttaalkaisemminj;in tyiitt6mijksi,samanapaivanakun liiakari oli todennutn.jkdkykyni
ja
oikeuitavaksi.
Kuitenkinolin jo kauan alalellut kutsuasukulaisiani
alentumisasteen
salraslomaan
yst;viani viettamaankanssanihetkeii,iolLoiniAytin 5O vuoita. Vaikka aiankohtaei kaikistatuntunut
otollisimmalta,
toteutinsilti aikeeni,enka kadu.
kannaltani
Tydpaikat ovat yleisestikin v;hentyne€t ia tyitpaikkansasail)4taneilta vaaditaan yha tiukempaa
tyiitahtia. Tydelamastapoissaolevienkirjo on iso, eivatk:i pienentyneettoimeentulolahteetsalli rahaa
vaativiaharrastuksia
kuin rajallisesti.Moni meista haluaasilti olla mukanahyvisseharrastuksissa;
asenneyhdistystoiminnassa.
kaikkientulisikinmuistaatoiselhuomioonottava
massana,
mutta
Yhdistys
kokoaayhteenrunsaasti
erilaisiaihmisi;.Osa heisd haluaapysyahiilaisena
Enemmistijn
iahto
heid:inkinmielipiteens;pit:jisi iotenkinsaadaselville. ennenkuinasioistapaatetaan.
tulisi toteuttaamyds pienryhmatkin
huomaten,tavalla jossa ei ainoastaan
muulama;anekkainsaisi
esillealati. Niita ei tulisi kuitenkaan
heti noinvainl;hte;i
tahtoaanl:ipi. ULrsiaasioitatuleeyhdistyksessa
ioteuttamaan,niita jostakin kuultuaan, vaan ensin on pohdittavaniiden ennakoitavalhyv:it ia huonot
puoletsekAvaikutusseurantoimintaan.
Pohdintaa
saattaislauttaamuutosesityslen
saattaminen
kiriallisina
hallituksen
kasittel)/n.Nain ei syntyisiva;rinkasiryksi:i.
kasvaaia aika kuluu. Osaakoseuramme
tarpeetovat moninaiset.
Sukututkijo'den
Jesenma:iramme
muuttuasen mukana?Saantdmmeluovat toimintaaohjaavatsuuntaviivat,
i:ituen silti melko laaian
muuttaa-Toivonkuitenkin,
liikkumavaran.
Elleivatsaannotvastaaaikaansa,voidaanne toki tarvittaessa
ett;i jo kauan ka),ttamammeja hyvin hioutuneel toiminiamuotommeeiv;t vasiaisuudessalainehtisi
puoleltatoiselle,vaan uusia muotojaotettaisiinka),tionainoastaan
siina ma;rin kuin mit; t;llaisen
ja pienella jasenmaksulla
pydritettav;nseuran rahkeet ilman ylikierroksia
vapaaehtoistydvoimalla
iukeminentulee parhaiden
tehdyksi.
kest;v;t. Silloinpa;asiaeli sukututkiioiden
ja pysahtyysamoilla
Se ajaa tutluareittia, k:iytlaatuttuaaikataulua
Seuratyiion kuin paikallisjunal
seisakkeilla.Kyydittavatosin vaihtuvai, mutta kaikki he tiet;vet ennakkoonmlta tapahtuu,eika
pettymyksi;tule, ellei lokin klikkaa.Mikali kyyd;ttiivat
haluavattoisenlaisen
reitin, he vaihtavatiunaa.
Nainon yhdistystoiminnassakin.
Rauiateijla
ei lopetetakannattavia
vuoro,a,mydskean
ei seuratoiminnassa
tulisi lopettaasuosittuja
toimintatapoja.
Kiskoillemahtuuvain raioitettum:j:itajunia. Vaunujavoidaan
toki lis;U, mutta ei raiattomasti,muutenvauhii pysahqy kokonaan.
sukututkiNain symboliikan
keinoinjutluaniv;rittaentoivottelen
i;senemmerakkaanharrastuksemme
jokaisenvoimien
yhdess:i
Toimikaamme
kaikkienparhaaksi,
muksenpariintaastaniikintoimintakautena.
mukaan.
ia mahdollisuuksien
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H€lenaSeppala

Mitli muistan vaaristani
Bdrah e\4ht 6ai ahwl?be* arareltrurr niigtpimiiiindA Pu.ntilan iaiintii ja hiinzn
4.e,nhinbA
Mafiti oUp/r\aatunaa,rlpaa45aHa,,l,laWualiioen n*tufi,lal,la litiA6A. KeAiiuii
1940 Hd,b Wual,iiow ha.rrai evahkillp, "hiiniiliii,tetui Bacdutl?ae,ita",elz-midwbA
Su,L Uualiioen h,@ha,li,i^e4t4.e^latita RooW Juhtdi&4 (1871-1952). Tii6tt
hukiln6tii He. a oli WoUfarwt nngtulmiin, ionha tzksbin hiin 6an2,li 6ahaa.l?ai
&\oc]rtatu6ihlpp4'il'Lo. - Sq)Aiapaa a, Punhi'lan aijnniin e,Sihupo,nRoope Junhl.la,tr
tgttii^attytiih Holzra Seppiiki ( 5.Pe'l a-L
) kp^tbo ii'iditti^ii^t:iiirl.
jostain1930luvunpuolivalista,
jolloinhanoli l0
Muistikuvani
Roope-vaaristani
alkanevat
vuotta vanhempikuin oll€ssaan
mallinaPuntilanisann?ille.
Tuolloin han oli jo raitistunutja
niinpa en koskaanpaassyttutustumaanhanenrentoon ilakoivaanpuoleensa.Viinan ilojen
jalkeenoli jaanyt vain tydnilo. Ahistenja puhistenhan toteutti omia paamaziriaan
juurikaan
muisu valittamatta.Pziamaarana
oli rakentaaJuntulastakomeaja uudenaikainen
maatila.Jos
rahatja metsatloppuivat,lainattiinvdvylta.
Seurallinen
Roopeei ollut eikaikuulunutyhteiskunnan
tukipylvaisiinkutenveljensaVanajan
ja
Parkulla.Tuskinhaneilaoli yhtakaanystavaa.Enempihiin6 vieroksuttiinaksynluonteensa
teriivenkielensetakia. Roopelieneeparhaitenviihtynyt omissaoloissaan.Tydvaki vaihtui
us€in.Kulkumiehia
tuli vah6ksiaikaardihinja lahri taasen.Rakenramiselle
uhrattiinkaikli aika
ja voimavaratmita maataloudesta
pidettiin. 7o-vuotiaanahiin luopui
Iiikeni. Kesavieraitakin
talonpidosta.
Senkinjalkeenhzinvielajaksoi rakentaatadillenihuvilaaKonnaanjarven
saareen
ja luomisvoimaa
(vai pitaisikdsanoa-vimmaa)-Niin hassukuin
Roopella
oli kauneudentajua
kirjasiokohtausPuntila-naytelmassa
onkin, on siina ripaus totuutta. No, kirjastoahanei
Roopellaliene ollut kymmentakirjaa enempaa,mutta ajatus,etta han rakennuttirengilliian
huonekaluista
vaikkaHattelmalanvuoren
toteuttaakseen
omia kauneudenunelmiaan.
on iotenkin
osuva.Viis siita, vaikkasamallasarkyi paljonhyvaatavaraa!
Frakkijuhlatja diplomaatikutsuteivat kuuluneetRoopenmaailmaan.Ne olivat Hellan
jossaRoopeoli kerran kutsuilla.Roopella
ja Hellallaoli yhteisiapuutava.aliikeMarlebackia,
hommiaja sitapaitsiHella oli ollut naimisissaRoopenserkun kanssa.Marl€bdckinhienoilla
kutsuillaRoopelieneeollut kuin norsu posliinikaupassa.
Vaanoli Roopenvaatekaapissa
kylla
bonsuu.i.Missdhiinhan lieneesitd kdyttiinyt?Ehki juuri Marlebackinreissullaan.
Juntulassa
oli piano,jonka Roopenappivanh€mmat
olivat ostane€tpappilanhuutokaupasta.
Sillii muistanjoskusRoopensoittaneen:"Ostasina heilanikukkuvakello..-"
Roope eli lahes 80-vuotiaaksi. Viimeiset seitsemanvuottaan hatl istui kamarinsa
keinutuolissa
kuunnellenradiotaaamustailtaan, ruotsalaisetja suomalaiset
ohjelmatyht€en
pdtkd6n.Seindllaoli Mannerheimin
kuva.
2

Eeva Anero

Lempiiiiliin Kuljun kartanon omistajia vuoteen 1910

'4t';,/ll
Kuliunkartanonpaarakennus
entisess:i
asussaan.
Piirt. Minna Soukka.

Kuljun kartano sijaitsee vanhan Tampere

Lempzialamaantien varrella. Sen tonttialue
kohoaa loivasti alavasta ymp:iristdsta. Rakennusryhmanja puiston takana on ikivanln
helaavalkeakallio.
Maantien toisella puolella, jokirannassa,on vetinen syvanneeli kulju, jossa
pikkupojat ennen luistelivaa.

Kartano muodostetaan
Ruotsi Suomioli sotien tAhdentullut .iippuvaiseksiaatelista.Sen taytyi ko.vata aatelin
tekematpalveluksetja vakuuttautuasen jatkuvastasodankannatuksesta.
Koska valtiollaoli
ja lahjoituksia,joilta aatelisetsaivattalonpoikien
rahapuia,se aikoi luovuttaalazinityksia
verot
kannettavakseen.
Tallainenlzianitysoli Kuljunkylaistaannettuvuonna1629Carl Sigfridinpojan
leskelleelinajaksi.LaanityskzisittiNikkilan,Lujalan,Jussilan,Annalanja Makelantilat.
Vaikka la:initetyt tai lahjoitetut tilat olivat palautuneetkruunulle saajankuoltua tai
viimeistaAnisossa reduktiossa,muodostettiinjostain syystA kerran luovutetuistataloista
mydhemmasse
vaiheessa
useinkartanoita.Nain tapahtuiKuljussakin.
Kuljun kartano pe.ustettiin vuonna 1670 yhdistetyistaLujalan ja Jussjlan tjloisaa,
mydhemminsiihenliitettiin muitakintalojaKuljusta.Kartanonmuodostaja
oli kruununvouti

Erik Spoof.

Spoof - suku
tosin sen vanhimmatvaiheet
Sikali kuin tiedetiiiin,Spoofiensuku on taysin suomalainen,
ovat viela selvittzimatta.1600-luvunjalkipuoliskoltatunnetaanTurun linnan muonakirjuri,
mydhemminYlisen Satakunnan
henkikirjuri Mats ErikinpoikaSpoof. Henenkaikki kolme
poikaansa,Erik, Juhanaja Jonas asettuivatasumaanLempa?il?ian.
Erik oli aikaisemmin
vuoteen1723. Kukkolankartanon
mainittuKuljun omistaja.Tila sailyi hanenjalkeliiisiuaan
han hankkivuonna1678.Se kuului hdnensuwlleenainavuoteen1800.
Erikin jalkelaisetomistivatjonkin aikaa myds Nappilan(Laurilan)rusthollia Hemmilzin
kylassa.
JuhanaaateloitiinSpofvenhielm
nimella.Han osti LempziaHn
Sotavallan
asuinkartanokseen.
Juhanalla
ei ollut lapsia,joten aateloituhaarapaettyih:ineen.
Jonaspuolestaan
lhamaanrusthollin.Hanellaoli ainoastaan
tyttaria,joten
osti Lempii?ifiist?i
kohdallMnjatkunut.
Spoofnimi ei hanenkaan
Kansanomaisesti
tunnetuinsuwn jesen oli maanmittari,nimismiesja selvityskomissaari
jossaisa oli
MatiasSpoofinpoika KaarleJuhana.Han oli syntynyt 23.3.1773Paltamossa,
jossa
virkamiehene.
Vuonna1778Kaarlenollessas-vuotiasperhepalasitakaisinLemp:ialazin,
isa otti haltuunsasukukartanonsa
Kukkolan.
MieheksivartuttuaanKaarle Juhanaosallistui ruosien 1788-90 ja 1807 sotiin, mutta
kuuluisaksihan tuli vasta1808 09 sodasla.VzupeliRuuthja kersanttiSpooftuhosivatsilloin
venAlaisten
varastojaja kuormastojaYla-Satakunnassa.
Venalaiset
nimittivatheia
sisseineen
"kenraaliSpuffiksija amiraaliRuthiksi
Petter JobanAustrell
Taloustireht6driPetterJohanAustrell piti Kuljun kartanoaSpoof-suvunjalkeenvuoteen
yksityiskohtana,
kirkonisantand.
Mainittakoonhuvittavana
1760.H?intoimi myiis Lempd;ilan
etta han oli tata virkaa hoitaessaansaanut tehtav:ikseenhankkia Turusta mustan,
kultakirjaimisenmessukasukan.
.Kun kasukka tuli perille, kirkonmiehet huomasivat
hammastyksekseen,
etta Austrell oli teettiinyt siihen mosiluvun tilalle omat ja vaimonsa
nimikirjaimet.Austrell ei siEnut maksamaansa
hintaa pois, ennenkuinnimikirjaimetoli
vaihdettuvuosilukuun.
Austrell oli myds Tammerkosken
saterin omistajan,monimiljoonikkoClaesDetloffsson
ja temAnkuoltua hanenalaikaistenperillistensaholhoojan,Sotavallan
Barsin palveluksessa
apuiaisena.
omistajanMartenSegercrantzin

Granfelt

suku

AustrellienjalkcenKuljua pitivat vuosina17417 1809 hanentyttarensaAnna Christinaja
taman puoliso luurnantriKristcr Axel Granfelt.jonka suku polveuruiturkulaisestaBerend
Ee.ikinpojasta.
Lempaaliin
historiakertoo Krister Axel Granfeltista,
etta hanenomaisuutensa
vuonnaIE00 tchdyntutkimuksenmukaan.Kuljun cdelLa
oli viidenneksi
an,okkainLempaalassa
olivat Las!unen,Toh'ila, lnnila ja Viiala.
Tila siirtli nyt edellisenjsAnnanpojalle,taloustirehtdoriAdam Granfeltille,joka onisti
kyvykkaaksi,tarmokkaaksi,
uudistus
myos Kukkolan.Granfeltiamainitaanominaisuuksiltaan
haluiseksija taloudelliscksi.OsrettuaanNiernenkartanon KalvolastaAdam Cranfelt siirtyi pois
Lempaalankuviojsta.
Perimatietoa
Cdsta Palanderon kertonut perimatietonaseuraavaa:"Kuljun kartanoonkuuLuiennenmy6s
Hdytam6isestaitaan pistava pitka la kapea Merunlahti ympiiristdineen. Granfelt .akennutti
paaluaidanMerunlahdenkapeikon poikki. Aidan kcskellejat€ttiin aukko, johon sidottiin
vcrkko. Torpparit lahtivat souramaanlahden perasta ja samalla hatistiv:it verkkoon kaloja.
jaiiteitaon ollut pi*aan Merunlahdenpohjassa."
Paaluaidan
Mainittakoon,etta Granfelt-sukuomisti paitsi Kuljua ja Kukkolaa, m)os Listusta ja
Sotavaltaasek?isillorn Lempaalaankuulunulta Viialan kartanoa.
Palander suku
GranfeltienjrilkeenKuiju oli 1829 38 talonpoikaisellaAnfti Matinpojalla. HaneLtasen osti
kihlakunnantuomari Fredrik

Vilhelm

Palander. Hanen sukunsa polveutuu Axeiius

T h e o d o n c r s rRdc, r r- uu r l r r k k o h e r _ a s t a .
pojastaKnut Viktor
VarsinaisenkunnallisenmerkkihenkildnLempaalasai F.V.Palanderin
(13.2.1828-25.10.1915).
Han omisti Kuljua vuodesta1852 noin vuoteen1900.
Palanderista
Tultuaan kunnallislautakunnanesimieheksi vuonna 1866 Palander joutui jarjes*ima:in
uudisrettua kunnallishallintoaLempaalassa.Tastaiiahtien kuntakokouksellaoli paatdsvallaja
kunnallislaurakunnalla
toimeenpanovalta,entiset pitajankokoukserpoistertiin
Palandertoimi vuodesta 1872 lahticn yhteensal2 vuoden
Kuntakokouksenpuheenjohtajana
arkana.
hoitajana.
Nalkavuosienarkana1867 68 K.V.Palanderoli myds kunnan viljamakasiinin
Kunnallisiatehtavia suorittaessaanhan kirjoitti pdyt?ikirjatkinitse, vaikka hanensuomenkielen
taitonsaolikin heikonlaista.
Vuodet 1866 ja 1867 kaikki kunnan virkoihin valitut olivat roimineet palkatta. Koska tyo
oli ollut poikkeuksellisenrasitlavaanalkavuosientahden, esimiesKnut Palanderja kunnallis-

laulakunnanjasenet pyysiva! 1868 pienta palkkiota vaivoistaan.Siihen kuntakokousei
suostunut,ei edes matkakulujakorvattu. Mydhemminkuitenkin kunta joutui maksamaan
Palanderille525 markkaa "kirjurin apurahaa"kuvernddrin mtiariiyksestA.
Knut Palanderiaon pidettiiva myOs sazistdpankkiajatuksen
toteuttajanaLempZialassa.
Varsin
mielenkiinroinen on sziiisrdpankinyhteyteen suunniteltu ns. elinkasvilaitos, jota voidaan
verrata nykyiseenkansanelakelaitokseen.
Ajatus ei keytannossAtoteutunut, vaikka sazinndtoli
jo hyvZiksytly.
Palanderperusti 1881 alustalaistensa
lapsillekoulun, joka toimi Kuljun kartanoonliitetyn
Puskiaistentilan pZiarakennuksessa.
Knut Palanderinpoika, Nils Palande., omisti Kuljun kartanoa vuoteen 1910, jolloin tila
mD/tiin suvun ulkopuolelle.
Nils Palander tuli vuoden 1925 alusta kunnallislautakunnanesimieheksi ja hoiti tate
tehtavZiaaina vuoden 1945 loppuun. Varsinkin sota ajan vuoksi hanellao1i usein suunnaton
tydtaakka.
Kuljun kartanon pii?irakennuksen
runko on 1700 - 1800 lukujen vaihteesta.Rakennuksessa
nykyisin olevat siivet on tehty vasta sotien jalkeen silloisen omistajan teollisuusneuvosRosa
Salm€linintoimesta.
L?ihteet:
valnonarKlsto/l / /
Matti Koittola: Spoof-suku
Ilma Orkamo: ClaesD-Bars
Kirsti Arajervi: Lempiialanhistoria
Siiestdpankki1875-19540
E.A.Aaltio: Lempiizilankunnallishistoria
E.W.Palander:Sliikten Palander
HerrgArdar i Finland seka Suomenkartanot ja suurtilat
Haastattelut

Eova Ana,ta

J uh'la,t Ku.liun hanlanotta
A\h,ialiitnii haAtanbi,lAa 1700-,fu/ru,l/t oU ahAiloihkoi,\ta oa^i,hkin ta,lDibin, luut ti,e-t
ol rat Luniz| peitaura. Sw|,unta,i'in t4,t dfrii.rl na"aprL\,itki,\honnitau.A", io, oain niiiih,ijttginA
aihoitra, vdrdinkin iouhn
htottz.
Sauu^td|t

io uttdztwuodzn oijli,l,Ui, hiiUtiin viz&i,Iai,tla

ta,laryoiki2n kaiMd

oa A ,hrt hg^Uwk^ez*iiA\

kitrat

6en l^iikti

tail*aura

6iiiw,iii,ti

ii

oU he keniiiinlriL

4uokha2,loia. Elima2,l,lii @5utun utD,r,i lruhanlfi

Bent

a,6 Fo6e'lk^

h;.1,ioi.ai ntaLpw\ei.5taan: "Pe'ippo4,a,nia Moi,5iDr"a^uhhi"1,t eiDiit hrcA huoiAtaa nuito, kuin
ptnhiuna,lain
&ae.aiin eihii minu,ll.alzaan ol.e. n i,tiiiin ha,lua aeu/Lu6te.,l,la

hanbta."
Iammenhoshe.nh0tta)ro66a tie,l.e. iAn pde,Un Ba/'L^i.e,kaihan& 6uu4i,a paiivii,ll iA, 4)UA
pe,,Lul?,iLia.n
mu].aan ^ie,l,La ol,i tinalautaaia gU 60 ja eni,lait ia hu,lhoia ia oataia 35
happole,tta. Bal'ion

tul,tarapiihiin

kuu,luiaat Lompii,(tli;5tii nii,hfiL,ii'ti

Md$en SeEelc,Iatutz ia Kuliun talouttiazhliiijri

Sota.oaUan e ro\ati

Pzlto'L Johnn Au,st\p,U, hn^hapa are.\,5tittii

tu.Li. BaMion a.tr<ihiii,ttzn pe,,Li i.5ton holhDai a i o h4.ou/nivlrtb6,ri^tii hihen apu.lni,se.naa.
Va4.m.a.'titipAatiiiin ae, e)tr:.iiLopqr h/:L\.tanonomista,ian Sotud Chgt\,enin UA ,, tri.ttuibnie
Johan ca.dd,in pa)Liio Akna Maain, oU touoa. Baltsin ,johapiiir.tiiinzn "6ou4a4bLwa",
Ua4taouoloon Tuhlottun
!?,tt1,aa2an&1hu?4i:

A?Sf/aA Kuuu!6aktn.

-/uk/a.t

ooitune

huoke./la

oat*ha

Kun peAto'ai ia vouti olioa't liihtenee,t, pdiilti Au&,@l,l oiihiitl ls)iihtiiii, nunta 6i1loin
tttlikin paloehtttgttb i.bnailtanaatl, ettii ninvi4nri.zs Johnn CaLd, eoo,l'ti, Segehc,\nntz ia
t1nnal,i Bart5 eunaUioinz ptloliboh@en oUvat io 5aaryur@pt. Aa5tiz,l,l aae)ti ps,.lathitl
piiiihii6A

6s*,ii n6yhz4bn kau,l,aanta ia nzni tnpaanaan 6a.l,iin rrie,\/ril4, iotka La.tuuioat
hbm&inangoia ia 'u.utzliDat ta.lptu \auoan hit&it. Kun ionhin aihaa oli hznlaoii,tti
kp6ku6telttL ia mair"tell,n. Lati viiniii, aip^4dt pA!5ioiit, dtii tnlon tgUin Anna Chhkti,na
eAi^i,iii.ti klnDeehiboittoa.
Su.trai,*,tti ka,inD4tp,l,lp,nhiin 60 rtikin nwnana.n kappd,l,e.e&ia
latloi

pai

ianshankip,L tii Liltkt"x,.

,vah,uo,tiin. Ke,5titga oU
Sen iii,lkz,en oiitngl*iin oaN'ikiiiin h".nhail,b tapotoittln
utn^a6: pai,ttp.ttutia ha'lnja ia knppeloirz behii llinna,5ta. P6A&iiuartutna oli oii.noiii ia
oh,tta. Lopul?bi tai othi,n oiB,lii harutehte,ia,
Piiioii,ll,i,ten iii,lkp,an h.or.ot oe-tiiAtAioii,t itiinniin huatwp,tep.n laurutaman pienen
ru*,i,l.li5etu pun'5ia ia kB.slatttB,lemaan. %euii BaM totp6i:
KAUii Suomen tip, ooal
kapoita,

ha@pp@i'tia i a nu.A?ihh@ita Ru)t'an toihin ve,\i.ttttuina.. Mo Atlimma tip,tlati
Ka.nga6a,lankaulta Lfuh.tinlan ,ja Lopen h.otta.taiden ohi. Kguii oi,iniikitL \.e.hi kai]*ata,
nu,l7a hoaan g\,kirvt"- anb oatuui,lla Ainn?- Ruhnnii.a,tueli Rulrlut niiptr l?ah<1, oi]lii ti,itii
nalfutana ar,l,htt lhtiiittL mi,tiiiitl. Tiitii pol,ld.raei ooi kttlhp,a mwl,Lz lurin han'6&i,114,ttiinhtln
tal.onpoiot &ii,4,lii piiirl hut^w dt pu\ilaila.
NiinpA

zrenkin,

Au,.t^,e. tuAiinlpL,

fiutla

hgoii niiinkin.

Po.'ta sontiiiin hulkpz

piiiil,e,i,l,lA tu)poaA6, Tuhu'5ttLtiiw@ io pa4A6d oii]1o56.., io6 e) o,l,o hovia,l,unipgtrgiii.
Satuiii6eu.dti,l,taW6ti 6aattaa oiipaa paLirl 6adan o,[,,L6tan
nnihalla lau]?adzrtl?arL Toifut
pifiti^i ti.etgsbi iathuoobt'a pa^aturrz.l,la,nurlta oioa'Ui'iitu teihin tiimiin turLo,noa,Let oi,ad,t
ai,il,ii, Sanai SegeLN^atrtz.
- Ke6iiAii kiiDitL Tu)b6a ki,,*an aaini,l,la ia tot2,'in. ottii Hiinzn e oU \entiiiin
h,ohta,lahe,56ahnrut*a ja Hiirnp,en Hii^l?iili.e 'a.tu in. Tu,u,iAt ruulan o$in u,ihonnau^on
h,inian Anrw C.llh,iManallz. Rotnaanoia on haviihaa, nz i,lahdtdtaoa.t vain np,bl?Leilla,
Anlanpii'iod,i'ygh6'i,l,lii ia hbattonnl,la

h,ehunwlla. Uaadnh,in uniwnaf

tuoh^e, ooat ditii

l&i ia, .anoi Au,^ti.a.,l,l.
- MiwLtu mip,la.rtiini nuoaten tgttiiiorL oi pfinihi luhen olLonh,e,an.Heiniin pitiii'i oppia
oa,in ,l.eiponlaan ia ladamaa,n kinga&a. Muftn 6i,ihpnhiirL ha dvak tggd,g, ia 6e aih,qtfraa
hai,lla nelanlalian, ia he,Ntutl nzia. MiniihiiiirL s.rl onista muha huin hahni 4,ohihihi(1a,
twlaur.kinian ia oii iki4ian, BaM totpdi.
Paloe,hugt*b atli i6ittrhii.tl huonezn ooel,lp, rLi,ia,ti ia 'anoi:
- He\ a.t ooat hAoik ia tdaoat 'inhe,on lubne.eaoot , 6ie'LlL on tueJii ta\,iol,la.
l istii olz{ip, 6annap,t rli,in ha\Dinai6ta hB,'rlthua latin toetii, hg6Ai Se4e^cko,r*2,
- Sil.iihitr saitL oston yhizn u,sinn Tu,\,u,/"takp6ii,l,tii, nlutta .liihd.e.tiiii.hpA tult, 6hA
maiate,lemaan, oa,'ta6i Au6tip,trl.
Teen iu.onn'itu iii,lkp,p,rLhanhdtiin
piiiiltanat.

vi,?,\nil",n oii,l,Lgt oii.a-ryi^t;,rtii ncliin

ia oienai)u o4i
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CunnarSuolahtirEl;m;:i Suomessa
17O0-luvulia
llma Orkamo:Claes D. Bars

Teksti: Pekka Nuottajarvi
Piirros: Marja Nuottaja.vi

ir

ElarnaaJarKapuunvarjossa
Elx-AA

"Ja,Ihapuu,hatu ne;tii

oc/ttoo, oe,tie,t, rut6ta ia,lhapw,, ioha, ammoittazn ignhei ti
ampAniiiiti,llii,l,iiDi,l,lii,nsa, maata 46hb4tiiii tuaha hinhotL poi6ua66a haitu nutMa kn/Liu. Ju)/Li
tii,lki h,e)odin triMiuii otl mpitai dooo6tintnle uharrh6, i a 6adtaary h,An uhhau]?Aot6a
toteen, d.l,a,i hijn nii,o mejkij johapiiioii,i,ttii ahhe,,trdrta ia h,&\,i'jku^td, .e. otu vol,nva
a4i4."
Nain jutellen Jukolan Aapo koetti saada veljiazinkiinnostumaanheil|a viela puuttuvan
lukutaidon hankkimisesta.
TAma jakapuuhan kuului jo 1600

luvulta saakka jokaisen kirkon varusteisiin, siihen
saakka,kunnes sen kayttd lopetettiin "keisarin armollisellaasetuksella"vuonna 1848_
Vieh viime vuosisadalla,varsinkin sen alkupuolella,kirkko saatelija ohjasi seu.akuntalais
tensa elamanjuoksuamelko tarkasti. SillA oli tuolloin moninaiset keinonsa oje[taa seka
B

Ndin saattoi keydd viele l8a0-luvun aikupualiskolla,
jos uhnasi takeja ja parakraafcja.
Piirt. M.Nuottajarvi
rangaistasaiinndistapoikkeavia,niitti laiminlydviatai muuten vain laiskoja seurakuntalaisiaan
Jalkapuu ja sakko olivat niitii ankarimpia rangaistuksia,joita kirkkoherraLlayhdessa
kirkkoraadin kanssaoli oikeus kayttaa
Jalkapuun avulla saatiin kovapaisimmiirkinpoikajullir aapisen kanssa tutuiksi. Jo
uhkauskeinonasen tcho oli arvaamattoman hyva. Suhteellisen vahan se yleensa olikin
tosikaytdssa,muita oli kuitenkin seurakuntia,joissa kirkkoherra innokkaastikaytti rata
''hapean
hirtt:i". Ja niinpasiellasirlen,miltei pyhanakuin pyhana,jotkut onnerromar
Joulurvar
istumaankirkon ovipielessakoko jumalanpalveluksen
ajan, kirkkoviien tdllisteltavanaja
pilkattavana. Jossakin muualla taas jatkapuu pelkzilla olemassaolollaanja kirkossakAvijoita
po.stuassamustilla lavilla tuijottaessaan
vaikutii niin tehokkaasri,etta sita vain harvoin
jouduttiinkayttamaan.
Miksi jalkapuuhun?
Laiskatlukijat seka ne, jotka laiminl6ivarkatkismuksenop€rrelemisen,
olivar niita, joita
suntio ja kuudennusmiehet
useimmitenjoutuivat lukitsemaan
tahanlaitteeseen.
Nimismiesja
kruununpalvelijat
olivat velvollisiatarvittaessaantamaanapua tuomion taytant6dnpanossa.
Tata oli kylla tavallisestiedeltanyt kirkkoherran va.oitus. mutta jos se er parantanu!
lukuhaluja,tarvittiin tiillainen voimakkaampikeino.
Monestamuustakin syysta saattoi cntisajanseurakuntalaistauhata tama hApea.Esimerkiksi

silloin, kun kodissaoli pahaaepzisopua
lastentai aviopuolisoiden
kesken.Jos kirkkoherran
antamavaroitusei tuottanuttulosta,voitiin sopuayrittziasynnyttaajalkapuunkinavulla.
AlkoholinvAa.inkayttiijzi
ldysi eh-kaitsensajonakin sunnustaina
tasta rangaistuslaitteesta.
johtaasamaan,ja luvatonkerj:iaminenkin.
Nuorisonydjuoksusaattoipahimmassa
tapauksessa
(Luvankerjaamiseen
antoi kirkonkokous.
)
Lukukinkereilta
ei sopinutolla pois kahtakertaape.:ikkain,vaikkamiten olisi tilaisuutta
pelannyt,koska jalkapuuuhkasi. Tama laite saatettiinmyds ottaa mukaankinkereille,ja
tokkopasita turhanvuoksi mukanakuijeteltiin...
Ahkera k?iyminenjumalanpalveluksissa
oli seurakuntalaisillekuuluva velvollisuus.
Poisj:iaminenkirkosta kolmena tai neljana perakkaisenasunnuntainasaattoi johtaa jo
kirkkoherran puhutteluun.Jos tama jiii tehottomaksi,niin seurauksenaoli sakko tai
jalkapuu.
Ehtoollisellakayminenvahintaanpari kertaavuodessaoli myds kunnon seurakuntalaisen
velvollisuus.Jos tamanunohti,voitiin naiden"Herranarmovalineiden"
nauttimishaluja
koettaa
Usatajopa jalkapuunavulla.
Entisajankirkoissa oli tarkka penkkijako,ja sitA piti noudattaa.Vziar:ianpenkkiin
meneminensaattoi johtaa "hapeanhirteen". Myds jos vanhemmatlaiminldivatlastensa
opetuksen,eika nuhteistaja kehotuksistaollut apua, niin jalkapuutakinvoitiin kayttaa.
Kaikenlaista
muutakinihmistenjumalatontaeliimAayritettin senavullasaadaraiteilleenMaallinenkinoikeus tuomitsi eraista rikoksista jalkapuuhun-Nama tuomiot sovitettiin
ki.kon jalkapuussa,
kruunullaei omia oilut.
jalkapuusta.
Joissakintapauksissa
saattoitietyllzirahasummalla
lunastaaitsensavapaaksi
Eli
ja muut varakkaammat
tiima rangaistustavallaanmuutettiin sakoksi.Varsinkin sziaaylaiset
henkildl kayttivat hapealuvalttyakseentataikeinoa.Tai jos ei pystynyt maksamaan
kirkon
jalkapuutai tydntekokirkon hyvaksi.
hyv?iksituomittujasakkoja,oli vaihtoehtona
Liekd vahinlo, etta nain tehokasrangaistuskeino
on jaanyt pois kaytdsta?Nyt voi vain
arvailla, mika sen vaikutus nykypaivanaolisi esimerkiksi ilkivaltaan, katuvakivaltaan.
rattijuoppouteen
tai myymalavarkauksiin.
Jalkapuusaattaisijopa lisata kirkossakavijdidenlukumaaraa.Ovathan uteliaisuusja
vahingonilomeilliiihmisparoilla
melkoyleisialuonteenpiirteita.
Synkastamaineestaan
huolimattajalkapuuon kieltZimatta
niiytellyt aikanaanhuomattavaa
osaakansamme
luku- ja kristinopintaitojen
kehittymisessA.
muidenkinkuin Jukolanveljesten
kohdalla.Lukutaidonmydtahadmy6s muukinmydnteinenkehityssai vauhtia.
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Rosvotarinasta
sukututkimus
KakJituttavuutta
yli
Tahellal99l hankinVeikko TiikkaisenkirjoittamanjaVornasten
kustantaman
Sukuses.an
600-sivuisen
monistetuntutkimuksen.Karjalan voikoit Teos pohjautuusekd kirjallisuudessa
olleisiinettaitsekerattvihin
kansantarinoihin
NiidensuLrresta
massasta
tuleevahitellen
esillekahden
l600luvulla elaneenhenl<ilonsotaisaelamiinkuvallenkildllisladenselvittyakirjoittaja seuraa
heidansukuvaiheitaan
l50Olu\,ullesaakka Karjalankielinen
sanavoikoi tarkoittaaetevaii,ylen
etevaa,joilaisiakirjan henkilotaikalaistensa
mukaanolivat. Ei heist:imuutenniin suurtamd.iriia
tarinoitaolisi sailyny - jopa meidanpdiviimmesaakkaNamasaokaritolivat Volotkr Vorna ja
hiinenpoikansaHilippa.
Fleinakuussa
samana
vuomaolin matkallavanhaan
Raja-Karjalaan
. Samalla
matkallatapasinkiian
tekijen,VeikkoTiikkaisenKun ajoimmebussillakohtiPetroskoita,
Tiikkainenkertoi,ettii luettuaan
aikoinaan
kirjasta,"Kunhaltijatelivzit"tarinanVorna-nimisesta
Wartiaisen
varkaasta,
alkoihantiiasia
kiinnostaa.Han saikzisiinsa
useitamuitakinteoksia,ioissaVornakiisitettiinrosvoksi,paholaiseksi
tai j attiliiiseksi.
. Asiaans,.ventyessiian
hAntapasimyos ibmisiii,jotka yhe viela tunsivattarinoita
jonka osat olivat usein
tuosta aiheesta.Kirjoistaja haastatteluista
kertyi suuri tarina-aineisto,
jotka
toisilleen
ristiriitaisiaHiin suorittimyosmaastotutkimuksia, osoittivattarinoissa
mainitutpaikat
jaannoksi:ildylyi sielfi, missaniidenpiti olla. Kokemuksensa
oikeiksi.Rakennusten
perusteella
Tiikkainen
totesikin:
-Perimatietolaajanaon €hdotondokumentti.Se on kirjallisentodistuksenarvoinen.Paljosta
perinnetiedosta
tuleeyksihistoriallinen
toluus.
ja perustelujaei
Seumavassa
esittelen
tutkimusta,muttasenmoniamielenkiintoisia
yksityiskohtia
lyhyessd
esityksessa
olemahdollista
kasitella.
Sankarit.stuYatesiin
ja Pohjanmaalle
TarinoidentapahtumatsijoittuvatPohjois-Savoon,
Kainuuseen
seka rajan taa
ja ne kenovatnoilla seuduillawosisatojenajanh,'teneeste
VienanKarjalaan
rappasodasta.Siita
keltetai?inmyds muita nimia, kuten kulkusota, vanJn vaino tai vainolaisenaika. Vienan puolella
vastaavasti
puhutaan
polttosodasta,
ym Meilleon tiihainsaakkaollut
varastussodasta,
vainosodasta,
johtaja
tunnetuinrappasodan
pohjalainen
Pekl(aVesainenl500lu\,!n lopulta.ja hanensuurena
ja munkkien surmaamhen. H?inenmaineensaei ole
Petsamon
luostarin
havitys
"sankarityonii?in"
el inlt kansankeskuudessa,
sillAhanestiiei olejuuri laitkaankansantarinoita,
vaantuntemuksenme
perustuuIvalonkirjaanJuho Vesainen.Sentiedoton kirjailijapoiminutasiakidoista.
Vorna-tarinoiden
lisaksiesiintyitarinoitaHilipastaKansaon kertonutheistariruranja sekoittanut
ja
ajankuluessa
asiat henkilot. Tarinoidenmassasta
paljastua
alkoiv?ihitellen
kaht€en€ri henkilddn
liitt)'viaasioita.Merkittavimmat
niistaolivat kuolemaakasitteleviit
kertomukset.
Ndidenerottuessa
ja
ja
selvisimyos,ettakys].rnyksesse
olivatisa poika,Volotka HilippaVoma SanaVoma pohjautuu
ven?il?iiseen
sMaanvorona. Suomeksi
setarkoittaavarista.Hilippaon ollut Vienassa
suosittunimija
Filippus-nime$4.
tulee
N,iidenmiestenelam?ista
kirja kertoo.LopuksiTiil&ainenselviftu Vomien
sukutaustan.
Tzissakirjoituksessarapahtumatselvitetaantoisinp:iiq aikajirjestyksessA.
Vorniahn Vornit
Kannaksella,
Kinun pitejessai
oli Vomialanlryle,jossa l5o0lu\ulla asuivatIvan ja HeinoVomi.
Heinonjiilkeliiiset asuivatsiellaviela 300 wotta mydhemminkin,mutta Ivanin suku havieawonna
1570.He ovat olleet ilrn€isestisamansuwn jas€nie,mutta kuuluneeteri uskontokuntiin_Koska kyl?i
on saanutnimenVomien mukaan,on suwn tZiytynltasuasielllijo kauan.

ja Veniijiinvalilla2s-\uotinensota,jota kattiin liihinna
Mainittunaluonna syttyi Ruotsi-Suomen
Karjalassa.Jo paljon ennensita Suomenpuol€lla asuvatkarjalaisetja savolaisetyrittiviit l€vittiiytya
rauhanrajan itapuolelleottanalla rnaitaviljelykseenja hevittiimiilla kadalaisasutusta.
Pehkindsaar€n
Sodanalettua Ruotsin puolella rajaa asuvienortodoksien elama ofl tullut vaikeaksija he ovat
muuttaneetpois, ellei heita ole surmattu. Sodanpaetyttyii 1595 Vornialan lqyl?intila numero 1 on
autio. Asukkaatovat paemeet.Myohemminsiineasuutoinen suku.
Osoituksenatuon ajan sotatavoistaja karjalaistenvaikeuksistaotettakoon t:ihzin erii:in mukana
Karjalassa:
olleenhenkilonkuvauswoden 1572 haivityksi$a
piti
luona kaksi
"JalosukuinenHermanFlemming Kakisalmenpohjoisenkaupunginosan
ydleiria. Sina aikanakiersi koko sotavoimalinnan ]mpfistdssa seka havftti ja poltti
kaikki kylat Laatokan suur€njairvenra.nnoilta.Senjdlkeen Herman laihti erinomaisen
h)'vin rakennettuunpaikkaannimelt?iKurkijoki, jossa oli kaksi hl'vin rakermettuaja
erittain komeata kirkkoa ja luostari. T?imiin paikkakunnan kirkot ja luostarin
sotajoukkommejatti jiilkeensaituhkana.
Tiiidlfin Herman piti leiria kaksi y6tii ja sieltikin fuir antoi sotajoukon kiertii?i
kaikkialla polttarnassaja fuivittiiniisla kaikki kylat, joihin se piiiisi. He surmasivat
asukkait4 kuitehkin etup?iiissanaisia ja lapsia, sillii pojat ja miesviiki olivat
enimmiikseenpziesseetpakoon suksillaja ehtineetmetsiin. Siita huolimattahe eivet
siiiist],neet,vaansuurijouklcoheitatavoitettiin."
Pitkalasta
VoronaOmelinpoika.
Talo
V.1614 ldttyy Sortavalan
Karmalastaja viihanmydhemmin
on kuitenkin samallamerkitty autioksi.. Tiikkainen toteaa td$a, ettii " sattumalta maakirjassa
Omelinpojansukunimi esiinBy eturimen paikalla. Mieh€n isa on ollut Mla Omeli ja hiin on
todenn,ikoisestiIvan Vomin poika. Voronan esiintl,rninenetunimer*i on poikkeustapausja
pelkS$ednverokirjurin ep2itarkkuudest4
aiheutunee
minkaansiostapuuttuvasukupolvitulee €sille."
Vuoden 1618 jiilkeen ei mainita miss?idnVorona Omelinpoikaa,mutta 1638 esiintyy kerran
Pielisjalen NipinlahdessaVolotka Vomin.. Paikka lieneenykyinenVoma Pielisjdwenetelepedssd..
Sinneon siirtynlt perheiteSortavalastavuoden 1618tienoilla. Heidiin mukanaanlieneeollut my6s
VoronaOmelinpoik4koskanimi tuolloin haviedkirjoista Sonavalasta.
TolvajAnen haara
l600luwlla tavataanLaatokanKadalastakolme muuta Vomaai Mintka (h€llittellrnuoto nimestii
Mina) SuojiirvenTolvajairveltii(ensimmiiinenmerkinte163l) sekii Ivanerkoja Maksimenko(lvan ja
Maksima) Ptilhiiirvelta. Mintka on joutunut pakenemaanitiirajan taakse ruoden 1646 jiilkeen.
Perimdti€donmukaarkolme Vomien veljestaon sittenpalannutTolvaj?irvelletakaisin"suurensovan
aikoihin". l72l rauhanteossa
Tolvajarvi jai V€nejanpuolelleja he voivat kaikessarauhassapalata
ja
isoisiinsaentisille kauniille kalarikkaille asuinseuduille.Tddll?i
su\un edustajat on myohemmin
tunnettu tietiijine, laulajinaja metsiimiehina.Tolvaj:irven Vomasista on juuri valnristurut Tuula
ja siirrtmne takaisin Volotka Vornaan,
Kiiskin laatimasukututkimus.Jat?immetitniin sukuhaaran
Tiiklcis€n tutkimuksentoiseenp65henkil66n.
Volotka Vorn&
'
Volotka Vorna kuvataantarinoissapitkiiksi mustaksimieheksi.Hiinen asuiapaikkaosa
Sortavalasta
muutonjdlke€nlieneeollut Pielisjiirvenpitiijen eteldosassa
sijaitsevaVoman Ma! enthen Npir ahti,
johon fuinet on merkitty wonna 1638.Varsinainensissitoiminnantukialue on sijaituut noin 60 km
pohjoisempana.Sielle orl hyviit kulkuyhteydet rcja'j. ta jz ylliittaen s€udulta lit]'tyvait sellaiset
paikannnimetkuin Vomasenvaara"
Vomasens:irkki, Voloknjoki ja Volokins?irkkelLisiiksi on eriiitii
hiineneliimiinkohtaloihinsa
liittlviA nimiiLjoist4 tulee puhetuonllempana.Nziin tiim,in sissipiifillikkit
Volotka Voman nimi szii\ryedelleenpaikannimistdssiikin.
.N?iinei ole tapahhuut kenenkiiiinmuun
kohdalla niiillii seuduilla.Mydhemmin Volotka on asunut Nurmijiifl,,eltanoin 30 l<'n luoteese€n
sijaitsevissaPonakankaanja Mujejtwen tukikohdissaja loppuaikoinaAijanpiiivajarvelle.Eriiid€n

mefin yhteydessa
tietojenmukaM voidaanolettaa,etta Vorna on aluksi ollut vain vzihaisessa
johtajakseen.
Kenties
aktiivisesti
heidiin
rajantakaisiinkarjalaisiin,mutta sittemmin siirtyn),t
ortodoksienkohtelujo lapsuudessa
on tuonut mukanaansellaisiakokemuksia,etta han ryhtyi
rosvopa6llikdksi.
Vastaava
seudulta.
esimerkki
tiedet?i2in
Sonavalalan
Savonja Kainuun
Volotka Vo.najohti ryostoretkiakarjalaisten
tukikohdista Pohjois-Karjalan,
jonne
naihinretkiin
Lukuisat
kansantarinat
lifttwet
seuduille,
savolainen
uudisasutus
oli levinnyt.
NiihinsekottuumyosHilipantekoja
Aij:inpniviijiirvell:i
Siellastaitsi Volotka
Jarvennimi liittyy myos Voma-nimistdon,
kutentulemmehuomaamaan.
pitaj?lnViekin
Pielisj?wen
Vomanviimeinenasunto1630-luvun
ioppupuolella.
Paikkaon muinaisen
Kirjoittaja
ldytanyt
rakennuksen
kyliinsaloseudulla.
NykyisinsekuuluuLieksarSavijarven
kylaen.
on
siten,kuin kaikki kadalaiset
talot,
sijaintipaikan.
Rakennuksia
on ollut kaksi ja ne ovat sijainneet
yksikulmistakohti etei?iii.Rakennusten
v.ilissaoli 2,I m lerryinen
sola.Tarinakenoo: "Tupaakaksi
ja se on
kumpareella,
vilstatusten
tupain ukset." Talon ymparillaei ole merkkej?iviljelyksesta
maastonasiihensopimatontakin.
Se iieneeollutkineraarainenpiilopirtti,mistakesinVolotka on
kanssa.
tehnlt sissiretkiaan.
Siellehanon elenltvaimonsa
Maikonja kahdenlapsensa
Ta.inatoisintojenmukaan Volon tukikohdastapd?isiiiisen
viettoon Aijanpiiivejaftellematkanneet
sissitovat poikenneetUuraanTuoviseen.Miehia on ollut niin paljon, etta heidanon pitiinyt menna
riiheennukkumaan.Volotka on kayttiiytyn!'tvoimansatunnossaylimi€lisestiis:intiiii, Mikko Tuovista
Tuovisenvaimoon.Kun
kohtaanja monettarinatkertovath:inenolleenjollakin tavoin suhteissa
tamanvikitiely! lisiiksi Tuovisellaoli vanhastaan
paljon muutakinhampaankolossa
Volotkaa vastaan,
mm.naisenryostd,
on Tuovinenpii-ettdn)tkostaa.
Aijiinpeiviin eli karjalaistentarkeimm?inkirkkojuhlaq p.iiisiaisen,aattoiltana Tuovisenjoukot
toteuttivatkostonsa..Tiikkaisenmukaantiimaitapahtuiruonna1639,jolloin piiasiainen
ortodoksien
juliaanisen
kalenterinmukaanoli huhtikuun 14.pdiv6nA.Karjalaisentavanmukaanpirtissai
seuraaman
ja todennaikdisesti
on illalla vietetty piiasi?iisjuhlaa
siella on ollut mukanamyos lfiseudun ihmisiii,
ehkapaVolorkan vanhemmatkin.Ainakin kolmestalahitalostaisiint?ihaviiu juuri tuohon aikaan.
tlartaustilaisuudenjiilkeen Volotka on siirtynlt perheensakanssapienempiiiintupaan. Tarinoiden
altavoidaankaivaaesilleseuraavattapahtumat.
ja jiii jonkin matkanpiiiihiin odottamaanydn pimenemista.
Tuovisenjoukko tuli karjalaistenperast?i
Koska heitd oli v?ihdn,priattiviit he kalttzie viekkautta.Eras heista kiivi salaamittaamassatupien
valisensolanleveydenja ydlla, kun karjalaisetolivat asettuneetlevolle, he hiipivat solaanja panivat
mitan mukaisenpong,in ovien vailiin,niin etteivet n€ pai?isseetaukeamaan..Sitten talot sltltettiin
ja lzihti hiihteenkarkuun.
pa.lamaan.
Tuvan lakeistorvenkautta Volotka paiiisikuitenkin pakenemaan
Vaimo Maikko ja lapsetpelastettiinjostakin syystai,ennenkuintuli sai suurenvallan. Sisaillaolevat
miehettarjosivat ikkunoista rahaaja muuta tavaraa,efta piiasisivdtpois. Lahjukset kyllii otettiin
vastaan,muttakukaanei pelastunut..
Volotkanviimeinenhiihto
Karjalan keviittalvisessakorvessa slntyi nyt ankara hiihtokilpailu. Volotka oli tunnetusti hyva
hiiht?ija.
Hiin pakeni€dellaja tallasilatuaumpihankeen
tai kentieskevdinenhankijonkinve.ranydlla
karLnani.Takaa-ajajanoimeksimainitaanMatti Tuovinen.Tuohonaikaanei sillaiseudullaollut Mattinimistd Tuovista,vaan Mikko, josta jo edelle kenottiin. Tiikkainenpaatyykintarinatietojen
perusteellaolettarnaarL
€tta Matti tassetapauksessa
tarkoitti vastakohtana
venAj,invoikoille, taitavaa
ja urhoollistamiestii,SuomenMatti4 joka pystyi monenlaisiin
sankarillisiin
suorituksiin.Ereskin
jatkui
pojassa
tarina piiiittyy:"...mutta
kuuluisienSuomenMattien suku." Pakoonhiihteessedn
Volotka heitteli tavaroitaanladulle,jotta latua tulevat jziisivatnita keriiiimiiiin, eivatka tavoittaisi
hzint?i."A hiihe miun selloo(:latua), hen kehoitti takaa-ajajaansa.
"Kylla mina suansellonjalostani",
t?imavastasiia hiihtiomaalatuaan.
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ja he hiihlivatrinnakkain,ettei Volotkavoisi yllaittaia
jonossa
Ajajiaoli todellisuudessa
useampia
joukkoa.
samaalatua hiihtavzia
Eivatka nama pitaneet kjjretta, vaan pyrkivat naann]'ttaimai?in
karkulaisen.
Volotka yritti todenniitoisesti
Volon tukikohtaan,jossa olisi ollut omia joukkoja..
jota
pitkin matka sittenjatkui edelleen,hanentoinen suksensa
P:iiistyazin
Volonkorventielle,
rikkoutui. T;imanpaikan nimi on nlt Sivakka. Toinen suksi siirkyi 30 km myohernninLylyssa.
Namanimetovatjiianeetmyoskarttanimiksi.
on tullut
Tuskinpamuuallasuksenrikkoutumispaikoista
paikannimiii.Liseksi kefrotaarLetta h?!nolisi myds satuttanutjalkansa,mika vaikeutti etenemist.i.
jolloinkatakanatulevienoli helppohanetsaawttaa
Loppumatkan
hzrnjoutui kiLhlaamaan
haagessa,
llnan naita suksirikkojaja loukkaantumista,ei hantah)"r'iha hiihtajiinaolisi hiiht,ien saawtettu. Se
tapahtuiVolokinsuolla
lahellaLaakajarvea,
90 kilometrinpaiissaAijanpziiviijarvelta.
Matkaatuli yhta
paljon kuin Pirkan hiihdossa,mutta olosuhteetolivat aivan toiset. Vas].nytmies sumattiin ja
myohemminh?inethaudattiinldnsinne,mutta vaikka hautapaikkaon o1lut kauan kansantiedossa,
maastonmuutoksetovat sen nlt havittzineet.
Viela 1920-luwllaon paikallaollut risti. Erian
suono.jitustydn
yhteydess?i
vuosisadan
alussaldydettiinhanenluunsa.
Palattuaansurmaretkel6 miehet esittelivAtVoloikan tavaroita hiinenvaimolleen,mutta ffimA ei
uskonut, ett:i kukaan olisi pystyn)4saamaanhiihteen hAnenmiestiiiln kiinni. "A kinnas kirpovaa,
soapukka(:korkeamallinenhattu) johonnii soapi, mies m?inno6m?indjziaq"hiin sanoi. Vasta kun
Volotkantuluksetnaytettiiq fuinuskoi.Maikko muutti tam.inj?ilkeenlapsin€€nVienaan.
Tukikohdat
ja senympfistdn alueilla,joissaVolotka Vomanjoukot liikkuivatja oleskelivat,on
Pielisj?tven
eriiita Rosvohotu-nimisiA
paikkoja. Ne sijaitsevatusein suolla,missetalvella on ollut hlvii liikkua.
Nailla seuduilla o1i mycis karjalaistenvarustuksia,"vatierapaikkoja".Osan niistii Tiikkainen on
jii"?ineite
ldltainlt ja tutkinut, mutta silti saattaaolla vielAvanhempiaja tuntemattomaksi
varustuksia.
ja
johtuvin
NAmetukikohdat ovat o11eetsamantapaisia,sijaintipaikasta kalttdtarkoituksesta
eroin.
TD?illista on yksi tai kaksi pi.ttizi miestenmajoitustiloiksi.Ne ja kailki muutkinrakennukseton aina
sijoit€ttu samaanasentoon:yksi rakennuksenkulma suoraaneteliiiin. Tiillitin on sillseinien pienista
ikhrnoista saatu mahdollisimma.n
tarkkaan pziivanvalohuoneeseenaamuvarhais€sta
iltamydh?iiin.
Muina rakennuksinaoli tarpeen mukaan erilaisia varastoja, talli, vartiointipaikkoja ja sauna.
Tukikohdanympa.i e oli rakennettukivipenger suojavarustukseksi
seka kivikasoja,yhden miehen
taistelupaikkoj
a.
T?illaisiaetappipaikkojaolivat ainakin Vanha Lyly, Vanha-Volo, Ikivanha-Volo, Mujejiirvi ja
jotka kailki Tiikkainen on kaivanut esiin sammaleenalta. Vanhimrllalnaii$a,esim.
Ponaskangas,
Ikivanha-Volo
lienevatjo 1500lu!un puolelt4muttasuurinosaVolotkaVornanajalta1600-luvun
alkupuolelta. Osa on palanutperustuksiaanmydten, mutta joidenkin seinatovat olleet vielzifilla
vuosisadalla
nitk).,?isse.
Eilippa
Hilippa on saattanutsj4tya Aijihpaivej:irvella. Ainakin huin oli hlwin pieni, kun hdnen isiinsA
surmattiin.TAmiinj,ilk€€nAiti muutti lastensakanssarajantoisellepuolelleVornanjiiwenrannalle,15
km Akor ahden etelepuolelleaivan rajan tuntumaan. Valtakuntien raja leikkaa osan j:irven
eteliipiiasta,Aunonlahden,joka jiiii Suornenpuolelle J,lrven nimi on ollut ennenHilipan aikoja
Koivujzirvi. Voman nimi on tiiiillikin jiliinlt elzimazinpaikanniminii Vomaje.ven lisilksi on
ja Vomansalmi..
Vomanniemi,
Vomanjoki,Vomankangas
Niemessiiolevienrakennustenraunioidenperusteellavoidaantodeta,€tta seudunmuukinasutuson
tullut Suomesta. Talojen ]mpairistdsseon ollut kivilatomuksia,jotka on tarkoitettu puolustusta
vart€n. " Rakenteet lienevat olleet samantapaisiak-rin esim. Sukevan Volossa, hihen is,insii
tukikohdassa.Vomajiiwen rannallavantui I'Vienansuurin sorija".Hiinestii tuli yhta kuuluis4 yhta
kookasja voimakaskuin is?insa.YhtenA osoitutsenahAnenvoimastaanovat monet kertomuks€t
sauvomisesta
OulujoenPiillinkoskeaylos. Se on ollut mahtavakoski, putouskorkeus32 m. Siihen

rakennettuvoimalaistoson Imatran jailkegn toiseksi suurin. Tarina soudustaoo siii\4yt myos
joiden mukaan Hilpallekaanseei ol1uthelppoa.
runokatkelrnina,
Eiv?itpaasePiillin piiiille
eiviit poijat puoletkan4
kun ei voirc Vorna paiasta
ilmanpuunpusertamatta,
romsinroimahuttamatta.(=varasauvoimen
alulla)
pohusilleennousematta.
Hiin ryhtyi jatkamaanisainsaryda sissipiiiillikkdna.H:inentoiminta-aikansasattuuwosien 1660-70
v?ilille.Matkat ulottuivat nlt kauemmaksi,aina Pohjanlahdenranna11e.
Noiden matkojentuloksista
kertoo myosrunokatkelma
A1aluule,€ttasldydat
Hailuodonluotoa mydten
Lr-rkonlastakuklovaa
kanar lastalaulavaa.
kefiomusten
mukaan
noihin
sanoihinsisztltyyjo lapscnaomaksuttukatkeruusja viha
"Vienalaisten
liintisiii heimolaisiakohtaan.Nuo sanatovat siivittiineetlaajaltihai|lenmainettaan'.
Hzinen saawtustensavuoksi Hilippa-nimi on ollut seka Vieoen etta Suomen karjalaisten
keskuudessasuosittu.H2inentoit,i.iinon kautta aikojenarvostetturajantuolla puolen."Vorna se oli
kaikkein suurin sotia sinii samanavarassoanaikan4 niin vahva ollut, jotta..." SuomessaHilppa oli
laajaltitunnettuja kauhullamuisteltu" Hilippaanliittlvissa toisinnoissa
"voimastaanjajulmuudestaao
haintakuvataanlehinnavarkaaksija ryoviiriksi eikatappajaksija murhamieheksi.
Vi€nassaon hane$atoisenlainenkuva. Senmukaanhdn on ollut herLkaluonteinen,
hlnr'iintahtoinen
ja anteliassekAiiitia?inkohtaankuuliainenja ndyra. Jotakin kuvaa myds se, etta hiin otti huomioon
morsiamensa
toivomuksenhaidenlykkaumisesta
luodella ja kohleli tat?ihlvin ja lstaviillisesti.
Erilaist€nrydstiitarinoidenlisaksi sekii Volotkan etta Hilipan kenotaanmyds slyllist]'neennaisten
ryiistiiihin. E.ikoisesti Hilipan ta.inaan kuuluun tallainen episodi, jonka mm. Elias Lainnrot on
aikanaankuullut ja kirjoittanut siitti pitkainkertomuksen.
Tyttiijcn tarina
JollakinPohjanlahden
rannalletekemiillaiiinretkellaoli Hilippa ottanutmukaarlsakaksi tyttda. Tois€n
hiirl o1ivalinnut vaimokteenja toinen o1itiiman sisar,joka sai tulla mukaan.Tlttdjen isa oli juuri
kuollut ja siksi he plysivet, etta h?iitii siinett?iisiilr \,uodella. T,ina aikana he tustustuivat
ja opettelivathiihtamiiiin.Morsian oli jo alkanutsopeutuauusiin oloihin, mutta sisar
ymparistitdnse
kaipasikotiin. Hilippa oli kuitenkin luottavainen.Hiin kertoi tytitille rctkistii?inja reiteistziiinja n,im,i
pistiviit kaikki mieleensii.Kun Hilippa lfiti kevattalvellapitkallematkalleValkeanmerenrannalle,he
katsoivat sopivanajan tulleen lfireii kohti ftinttA. Aluksi he hiihtiviit ita?inpiiin ja tekivat laruja
eksl,tt2i.dkseen
mahdollisetetsijatjiiljiltii:in. Pakotieo1isikiili rlvapiirr€inen, etta siella oli jiiaikauden
aikaisiahadanteitaja niidenvii.lissapitkiaiyhtajaksoisialiinteenjohtavia soita.Kun ei noussutharjulle,
siiilytti helposti oikean zuunnan.He hiihtiv?itja hiihtivi k?iFtaenaikaa p?iiviin,y<tnja seuraavan
piiivit\ kunnesuupuneinakaivautuivatkylm?issaednuassa lumihankee4josta sitten hedsivat ja
liihtivet unessasaamiensaohjeidenmukaanjatkamaanmatkaa.lltapiiivzilla he yllattaien tapasivat
jotka veiv?ittlt6t kotiinsa.
kaksinetsastajai.ii
Tiikkainen on tutkinut t,im,in reitin tarkkaan. Paikk4 johon t4dt piiatyivet on Rist{:irv€llA
Emajoessa
olevaKalliokoski,jonne Vornajiirveltatuli matkaayhteensenoin 100km.
Hilippa oli kentiesmuuttanutsuunnitelniaanja ka.iirfi'n)'tkeskenkaikentakaisin.Kotona hen ensil
odotti naisiahiihtoretkelt?iiirL
mutta kun heite ei a.lka.:rut
kuulu4 laihtihiihtaenetsim?iihniiita. Illan
tullen hiin oli ldltiinyt pakoladunja liihti seuraavanaruEnunaseuraamaan
sita. Hiin oli tarinoiden
ja balusi saadatiimiin takaisin. Sen lisZiksihZin
mukaantodella kiintynyt ryttstiimiizinsa
morsiameen
varmasti ajatteli tottunattomien hiihtAjiet selvi).tymistaer?imaass4pakkasessaja mahdollisesti

illansuussa
Kalliokoskelle,
petojenahdistamina.
Han hiihti tuon 100km yhdessiipiiivaissa
saapuen
josta hiin loysi "poislentaneet
plTnsa'r.Mokin pihalla sy'ntyimiekkataistelu
Hilipan ja toisen
metsestajiinviilillii Se oli melko tasavekinen,mutta sitten Hilippa heitti pois miekkansaja sydksyi
kiinnikasinja kaatoitemenmaahan.
vastustajaansa
SillointalonkoirahydkkiisiHilipankimppuunja
raateliniin, etta hMest.iei ollut enaataistelijaa.Henetvietiin tupaanja sidottiin,ette hdn paiasi
palaamaan
etteHilippaaei oltu ennenvoitettu.Kentieshiin oli
takaisin.Tapausoli sikaiiimerkiftava,
nlt hiihtonsa vas)'tt?imaeika kyerLn',ttaysin hallitsemaanitse?i?in.Tapauksestaon muodostunut
piiankaatanutta".
Hilippaaei kukaanhiihtaen
sanonta:"Ei ole Hilipanhi;htrinltta.eikli Kallalaisen
"kallalaisen"
paapudonnut.
voittanuteikaKalliokosken
Pakotarinassa
kuvataanmelko yksityiskohtaisesti
t)4tbjenulkonakoiija vaatetustasekaHilipan
ja
suurtakokoa.erikoistahattua !}dta. jotka ovat aikaisemmissa
tarinoissa
liiftyneet
ominaisuuksia.
jo Volotkan tuntomerkkeihin.
Hilippa on perinlt isansakoristeellisen\ry6n, joka n''tkin on
kiinnittzinf ihmistenhuomioa.
n;in
TiissalyhyestiLonnrotinkertomatarina,jonka han kuuli v. 1832.Hiin on ollut ta.rinasta
julkaistavaksi
nimelki
kiinnostunut, ettai liihetti sen Runebergille Helsingfors Morgonladetissa
Suomalainenkertomus. Sen kertoi hanellesoutajaukko,jonka hiin oli palkannutviem,ian itse,i.?in
jzirvenyli. Tarina oli pitka ja mielenkiintoiner\niin etta sen loppu kenottiin maissavastarannalla.
oli fusto
Kenoja oli Huutoahonukko Kuhmosta.Tiikkainen on saanutseMlle etta llys),rnyksessa
ja
joka
Kehkdnen,
oli silloin75-vuotias.
fusto Kahkdseniseon syntyn''t1700 hih€nisansii1670eli
juuri Hilipan kuoleman aikoihin. T?imiln suvun keskuudessasailyi tarina puolitoista vuosisataa
yksityiskohtaisentarkkana.Eike ole mahdotontaetteikd juuri tuo suku olisi Hilipan aikanaasunut
Kalliokoskella.
Hilipankuolemaa
ajatellen
on mielenkiintoinen
tieto,ettaeraanVienaantehdyrlretken
johtajanaon ollut Olli Kahkonen.
Tarkoistayksityiskohdistahuolimattakertoja ei mainitseqttdjen nimia €ikii heid:inkotipaikkaansa.
ja Lonnrotkin sanooheidzinolleenylhdistasukua.
Ereissevariaatioissamainitaanq/tdt mamselleiksi
Kirjoittaja on kziFlt Pohjanmaallatutkimassat ttdjen kolipaikkaa. Et€lii-Pohjaffnaallatunnetaan
tiihan viittaavia tarinoita, mutta mik?iiinriistii ei ole niin varma, efte edes kotipaikkaa pystyisi
m,itirittelemdensaatisitten sukua.Useinpuhutaankahdestapapin tltterestil, joita he ovat saattaneet
ollakin. Lisiiksi heid,in kerrolaan vaeltaneer pappilasta pappilaan. Siina olisi sukututkijoille
mielenkiintoinenaihe.
Matkan piiii
ja saanutjonkir aisenensiarun,h:in
Kun Hilippa oli Kalliokoskellakoiran repimanaloukkaa.ntunut
pian
paluumatkalle.
laihti
Se oli varmastimasentavamatka. Mies oli vasynyt,jalka kipe?i"morsian
menetetty,takana ensimmdinenhevid taistelussa,edessdsadankilometrin hiihto. Kun hiin paasi
ja mielialaansa.
kotii4 halusihdn ensimmtliseksi
saunaan.Siellzivoi hoidellahaavojaaqvijsymystaiain
Eri versioidenmukaanjoko aiti tai sisar oli nzihn)'temeunen,jossa tuli korppeja tai sotav?ikea
Hilippaa kiinni ottamaan.Aiti varoitti menemiislasaunaanilman asett4 mutta Hilippa ei siitii nlt
piitannut.Apeamielija jalkavaivattekivat miehenvaromattomaksi.
Kalliojiirvellii olivat mets?imiehetesiintyrcet he.rasmiehinepelastaessaan
tltdt ja auttaessaan
Hilippaa.Mutta kun t,imAoli poistunut,mieli muuttui.Koottiin pianjoukko takaahaavoittunutta
ajoon.Jiilkieoli nyt helpposeuratasuoraan
vihollisenkotipesdan.
Joidenkin
mukaantoinen
tarinoiden
tltdista olisi ollut oppaana,mutta tuskin sellaistatarvittiin. Joukko tuli todennakdisestimelko pian
jossah€ n?ikivatHilipan saunomisaikeet.
Vomajiirvelle,
Kuinka helppoolisikaansurmataaseeton
mlessaunassa.
Sopivan ajan tullen tehtiin hyokkays. Joissakin tarinoissa Hilippa pn4a:'" ettii hyd,kkMjiit
odottaisivatsenaikaa,etta h?insaisinyt viimeisenkerrankylpe?irauhassa.Tamaoli kuitenkinHilipan
juoni. Hiin ofti housujensasisaiiinpesestatuhkaa,r),ntasiulos ja pdllaltt?ienne vihollistensasilmille.
Nama €ivat pystyneet tekemaan mitAiin silmia hieroessaanja Hilippa ldhti pakoon. Hiukan
sydemrnalle
oli kuitenkinjatetty nuori poika,joka ampuijousellaankuolettavannuolen hdnenarkaan

paikkaa.nsa,
kantasuoneen.Varmuudenwoksi katkaistiinviela hiinenjalkansapolvesta. Tapauksesta
jarklttynlt iiiti piutti itse p?iiv?insa.
"Vornanniemenkuvaukset paiiitt).,/€ituseimmitenlohduttomaanniilryyn h?inenkotoisen kylynsii
ja sairaanapakoonyrittiinlt miesmakaajalka katkaistunalumihangessa,
jonkin
aiirelle:ilkialastornana
ja V?iin?imdisen
kevAttalvenillar hiimeftyess?!
kentiesjo kirkkaantilititaivaar kajastaessa
kuljettaessa
viikatettaanliki taivaanrannan
alaistalaitaa.
Hilipan haudalla
Hilippa on haudattuVomajoentakanaolevaanvanhaankalrnistoon tai toisten tietojen mukaan
niemenpeltoon.Eika hzinsaanutrauhaahaudassakaan,
vaan sekahenenkatkaistujalkansaefta han
itse neltAltyivat monilleihmisille.
Jos olisi mahdollisuusseistahanenhautansaaarellaja pohtia hdnenel?imazinsa,
tulisi hakematta
mieleenkosto isiin puolestaMutta seon vain osatekij?i.Pziiiasiaon koko karjalaisenheimonkohtalo.
Kadalaisetjeivzttheti Pdhkin2isaaren
rauhanjiilkeen eroonmuistaSuomenheimoista.Rajaja uskonto
erottivat heidat n,iiste. Varsinkin savolais€tpyrkivat levittiiltFnaiin heidzinalueilleen.Heimoista
muodostuitoisilleenvihollisia.Tetii jatkui montawosisataa. Noissaoloissa Hilippa Voma tai Pekka
ja valtakuntien
Vesainen
olivatpieniatekt6itaheimojen
vdlisissd
kiisroissa.
Toisenlaisissa
oloissahe
olisivatsaattaneet
kunnostautuamuullatavalla.
Hilippa oli aikalaistensaihailemaja arvostamamies.Haineenoli luotettu ja hiinen saawtuksistaan
kerottiin tarinoit4 jotka ylittiviit todellisuuden.Pelkdllii vfivallalla hii.n€i mainettaanvoinut luoda,
vaan hZineenon sisiiltynlt jotain ihmisiin vetoavaa,karismaa.Vaikka arkistot eivat tiede hiinestai
mitiiiin, on hanenjiilkeensiij?iiinltlaajatarinoidenm,iiira.Niista h?ineneliimaikertansa
on selvinnyt.
Teoksenmerkitys
Vofian su!'un tarinaa tutkiessaanTiikkainen on tehnyt arvokkaantyOn. Arkistojen tutkiminen,
painettujenta.inoidenetsiminen,Lfmmenienihmistenhaastatt€leminen
aikaisernmin
eri puolilla maata
ja tapahtuma-alueella
suoritetut maastotutkimuksetovat vieneet wosien ajan. Ni$a on kuiterdcin
s)'rft',nlt teos,jossakailjci on kohdallaan.Valtavanain€istonjoukosta on saatuesiintodentuntuinen
ja johdonmukainenkertomusiszinja pojan tarinasta.Kaikki esilletulevat asiaton tarkoin tutkittu ja
perusteltu.Vorna- ja Hilippa-tarinaton srurtutalteen 1970-luw11avanhoiltaihmisiltigjoita ei eniie
ole.Ne on kerattyviime hetkella,niinkuinLdrufot kokosi kalevalaisetrunot.
Sukupuu
Hilippa Voma
s.n.1636-38
k.n.1670

Okahvia
s.n.1636-38

VolotkaVoma vaimoMaikko
s .n . 1 6 1 0
k.n.1670
k. 1639
VoronaOmelinpoika
s.n.1580(pakonutkalla)
OmeliVomin
s.n.1550
Kinun Vomiala
Ivan Vomin
s.n.I 520Kirwn Vomila
18

Viljo Vainionpzia

Isonkyron Alftanit

I
'I

Alkuperalt?iain
suku on
Alftan-suku on Suomenvanhimpiaaatelittomiasaatylaissukuja.
ja sukunimion peraisinAlftan pitajastaHelsinglandissa.
Suomessa
suku
ruotsalainen,
jo 1500-luvun
loppupuolelta.
1600luvullaja vield1700luvunalussasuvunjaseniai
tunnetaan
seka
Sittemminsuvussaesiintyy hallinlovirkamiehia
esiintyi runsaastipappissaudyissa.
kaytiinndnammateissatoimineitaja jonkin verran sotilaita- Suvun nimi on eri aikoina
vaihdellut
muodoissa
ALFTANUS- ALFTAN- AI-FTHAN.

KIRKKOHERRA
ISRAELALFTANUS
joka 1600-luu-rn
loppupuolella
kasittienaapienenosan1300-luvulta
Isonkyrdnseurakunta,
on saanutnauttianoin 90 vuodenaikana
alkuisinolevastaPohjankyrdnemaseurakunnasta,
opetuksia.
kahdenAlftan sukuunkuuluneenpappismiehen
Ensimmainenheista oli Israel Alftanus, Taivassaionkirkkoherran Erik Erikinpoika
ja HelenaMatintytarBrenneruksen
poika,syntynytTaivassalossa
1632.Israelin
Alftanuksen
lankonsaPietarsaaren
isa Erik Alfranuskuoli 1639. mista alkaenlsrael oli kasvateltavana
ja sisarensa
Magdalenan
kodissa.
kirkkoherran,
maisteriia rovasliErik Forteliuksen
opinahjo.Han suoritti
Uudenkaarlepyyn
triviaalikouluoli varmaanIsraelinensimmainen
ylioppilastutkinnon
eve.stiJohan
Turussa1651.IsraelAlftanustoimi sittensotilaspappina
ja HameenRatsuvakirykmentissa
ja nimitettiin Isonkyrdn
Gallenkomentamassa
Uudenmaan
kirkkoherraksi 1672. Nimitykseenoli vaikuttamassaainakin kaksi seikkaa. Ensinnekin
voitiin
sopivasiviilivirka.ToiseksiPohjanmaalle
sotilaspappeina
toiminn€illepyrittiin saamaan
(viite l.) Alftanusoli saavuttanut
nimittaavain siellakotipaikkaoikeuden
omaavapappismies.
perusteella.Viela on otettavahuomioon,
Pietarsaaren
kotipaikkaoikeuden
kasvatuspaikkansa

,
I
I

edeltajaansiirovasti Isak
etta lsrael Alftanus oli aitinsa kautta sukulaisuussuhteessa
1680IsraelAlftanusesiintyivastaviiittejand.
Brennerijn.Pappeikokouksessa
kannattaja.
KirkkoherranvirassaanIsrael Alftanus oli vankkumatonpuhdasoppisuuden
piispallistaohjetta,jonka mukaansaarnoista
(viite 2.) Saarnoissaan
han pyrki noudattamaan
oli jatetdva pois pitk?itesipuheetja teologisetsaivartelut,joista tavallinenkirkkokansaei
juk"-u, kiinnosrua.Saarnassa
oli keskityttavakulloisenkinsunnuntaintekstin selitykseen
Alftanuksenopetukset
seurakunnan
uskonnollisenja siveellisenkasityksenparantamiseksi.
hyv6dnmaahan.Niinpzipiispantarkastuksissa
ei ollut erityista
olivat ilmeiseslilangenneet
lukutaidossa
oli
k.istillisestatilasta.Sensiiaan
seurakuntalaisten
huomautettavaa
seurakunnan
I9

toivomisen varaa. Tassa yhreydessaon pantava erityisesti merkille, etta Isossakyrdssiiei
esiint]'nyt hurmahenkisD'ttatai muuta uskonnollistakiihkoilua niinkuin eraissanaapuriseura
kunnissatuohon aikaan.
Seurakuntalaist€ntoimia valvottiin

seka kirkollisessa etta maallisessa oikeudessa.

voimassa kirkossakaiyntipakko. Piispantarkastusten yhteydessa
rangaistiin useita seurakuntalaisiajumalanpalveluksenaiheettomastalaiminlydnnista sakolla,
Alftanuksen aikana oli

joka oli isannilta 3 mk, emannilta2 mk seka talollisten lapsilta ja palvelusvaeltaym. 1 mk.
Paria seurakuntaLaistaan
Alftanus syytti maallisessaoikeudessasabattirikoksesta.Kumpikin
syytelty iuomittiin 40 markan sakkoon.
Alftanus kiinnittj huomiota myds alkoholiongelmiin,mik.i tuon ajan papiston pii.issa oli
melko harvinaista. Han vaati pitaj.inkokouksessakirkon l.iheisyydessatoimivia kapakoita
lopetettavaksija totesi, etta jumalanpalvelusren
hziirinniinlisaksi humaltuminenon alkusyyn?i
moneenmuuhun rikokseen. Tietfaivzistivaatimus ei tassa vaiheessatuottanut tulosta.
lsonkyr6n harmaakivikirkko(ainoaElela Pohjanmaalla)
oli seissyt paikoillaanjo 250

300

vuotta. Niinpa kirkko oli erityisesti kattorakenteidenosalta ko.jauksen tarpeessa-Alftanus
otti korjausasian esille useaan otteeseen. Perusteellinenkorjaus siirtyi kuitenkin hiinen
virkakautensa loppuaikaan, vuoteen 1707, jolloin h:in ei enaa jaksanur siita huolehtia.
Kirkkoon hautaaminenoli Isossakyrdssajaanyt lahes unohduksiin, mutta Alftanuksen aikana
tapa tuli uudestaan kayttddn. Taman vuoksi varsinkin kuoriosan lattia ja penkit olivat
jatkuvasti korjauksen tarpeessa-Naiden korjausten yhteydessa tehtiin muitakin pienehkdjA
sisatiloienDa.annuksia.

ALFTANUKSENPERIIEENVOTIIVITAULU
Alftanustuki kirkon toimintaauseillaesine-ja rahalahjoituksilla,
kuten tuohonaikaanoli
jotka auliisti ojensivat
tapana.Samallahan oli esimerkkinapaikkakunnan
muille sziatylaisille,
Alftanuksenlahjoittamakolmihaarainen
auttavatkatensaikirkon kaunistamiseksi.
malminen
kynttilanjalkaon ilmeisesti isonvihan melskeissahavinnyt. Hzinenalttarin verhoukseen
punainenverka on varmaankinkayt6sszikulunut. Samoinkolmannenpuolison
lahjoittamansa
lahjoittama
altttariliina.
Alftanuksenperheen suurikokoinenmuistotaulu (votiivitaulu) on kuitenkin siiilynyt.
Kaksiosaisen
taulun puustaveistetynko.isteellisenbarokkit)rylisen
kehyksenk,emuroissa
on
vuosiluku1681, joka lieneetaulur valmistumisvuosiTauluntekijastaei o1evarmaatieloa.
(viite 3.) Alftanuksentoinen
Olet€taan,
etta taulu olisi jonkun taiteilevanBrennerinmaalaama.
puoliso Susannaoli rovasti Isak BrennerjntyttZirenlytar,joten pide*ianmahdollisena.
etta
Susanna-ruustinna
itse olisi tarttunut siveltimeen.
Ylempaantaulunosaanon tekstattuseuraavatruotsinkielisetraamatunlauseet:
Sg'L:50.37
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Aiii'is6

a'6+Cuds Baan @^tighae* och tkiiimea

iol?p toinh h4trd Lo6+. c6\2^ lurad

ed,e^Liud", iih. nedan i tiidh ha,fuen,4d L6ne^ hatu ena,uwiil i,ti,ram tiidk, Ecol.5.
Nii4 at s64 edhi dr L664to, 6A Utr.daitslL icho 6u11xit. 5s4.35. G.i4+ ten Hiis^ta
ekp, ao'l/"han ti4h gi,6rrit ha&t e^, och luroZ. $i& Hdnd. +i4rnt tld gi,lr&fleAh dadh
6gon. Ig Hei p,tl 6o'i.].uredp)AiiAaAzn iik, ahn 4bna tigh the* tiurw.
Sg:33 Jo4
ha,#rph 6id4t uryolulat,

ad6on en than thB.tr,e&$feh hhntalL onl h.66tell. *adBh h.uN,L

iag achp (,iyLttuigh anAef4t ha&De^, ut4rl kt4 a n th4 60'll"gie,\na lii^tr uri,lia I a 109.
Gitlr rtuigh Ui6
He,\no ttuin Guih, hielp n igh ot4t24 thw Ndlh. Alt tle nui ga
66tLtitna, at tllp't iin tiin fund, a1tAt Hu p. thp,tta 96\, V.30 JaSh uri,l,tuge*it tach,a,
He,\ ananl n@lh mit nut L och Lo6@afu)non,i,Ll,and nLdiqa. I 116. Jagh wi,l Lp,ta,la
nAtu Lit6+tp,Hqha,notn, W

alt h4.n4 Mrk,

och fAzdifuL He^ ai^ NanW.

Edellinensuomeksivuonna 1642 ilmestyneenRaamatunmukaan:
Sua:50.37.
Il,okut
tp;llz

Jwnal.aln ltupiunaa4 / ia ii.lH hijueth,o hiinen kiitDdp^tan^. fehl?U tn&A
otl hii,ahB,ttg / niineauta.n @itt tp,i,l,lii aica on / n$n hiin taille oiollana

hgrDitl na,xa.
Saan.s.

Co4c44 Jwnlal,l.e ,lupuaen tep,t / niitu aiki @i,it 4f2,l.e 6itit.

SAa.35. Anrn 6i,,l,lz cothoinal,lz wAnu,in hiin tiw,l,l.o adantk

on / ia rnitiia ook /

tuAn at a ao ikite,l,h

mi,ele,llii: Si,l,lii HER4a / ioez na'xa iiillzna / on 5qr iitutllz
manapa t eidaemp,n hp^tohe4t.
SAa.33. Mihii ol,otl iii.lkinnn hp^it LAa / niituq)itu 6o ioaa awguii id,l,ia poine..
Cadzocat / ehpn ninA olz inzel,Ipni tgijtii tdtrlgt / rutfra caikiu4 niiUz / iotca
owiL t4ht toat.
P6,109, Auttt nbinua HER\a miwn JwLalaitu / a4n4 n inu4 titut l dhrnot peLiiAtii. Eltii
h,e Ahni^k .on. 6itutn kiidpzea / ia ei t tinA HER^a, 6en t4er. V-30 Minn hiitiih
5tu\2/tt HER4o mirunL aurllafui / ia gl,i^ in hijndii nanzrl ieo/r.
Pa.116. Minii maaan lupauxeni HER4nl,l.o / e,aicon hiinan can6on' ed,e5A. ( MinA
uhhatu airunk, Wtaata) io, HER4arLnimB,6a.<r\nan.
(Suluissakirjoittajan lisays.)
Taulunosia erottavassa
valilistassa
on rilaaiiennimet: ISRA.ERLALFTA.
SUSAN.
ECHMAN.
Alemmassataulun osassaon kuvattuna K.istuksen ristin juurella Alftanuksen perhe, eli
kirkkoherra itse, h:inen ensimmainenja toinen puolisonsa seka ensimmiiisestAavioliitosta
syntyneet tyttaret Sofia, Helena, Karin ja Barbro sek?ikuolleiksi merkityt lapset Isak, Erik,
Sofia, Maria ja Susanna.Naista viimeksi mainittu lieneetoisestaavioliitosta. Taulussaesiintyy
tlfpiltinen suomalainenpappisperhe1600 luvun asuissa.Merkittavaksi taulun tekee se. etta
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taustalla oleva kirkkomaisema on varhaisin kuva Isonkyrdn kirkosta senaikaisessa
muodossaan,kattoratsatajineenja korkeine aitoineen.
Alataulussaon myds pitka latinankielinenperhekronikka. Alkuperaistenkirjoitusten lisaksi
kehyksiin on mydhemmin maalattu tekstia, josta on sailynyt vain lyhyita katkelmia. Niiden
sisaltdaei ole selvitetty.
ISONKYRONPAPPILAALFTANUKSENAIKANA
Paitsi kirkoliista virkaansaAlltanuksen hoidettavanaoli pappila maineenja rakennuksineen
Isonkyron pappilaasanottiin pa.haaksi koko etelaisessarovastikunnassa.Pappilanpeltoalaoli
noin 12 hehtaaria (enemmankuin 82 panninalaa),koska vuoluisen kylvomaaran tiedelaan
tapaan toinen puoii pelloista oli kesantona.
olleen n.l2 tynnyria. Kaksivuoroviljelyksen
Pappilan karjamaarasi ei ole tarkkoja tietoja Alftanuksen ajalta. Pappilan pinta alan ja
5, lehmia 20 - 25 sekA
kaiarakennusten perusteellaarvioidaan, etta hevosia olisi ollut 4
muuta karjaa tavan mukaanrunsaasti. Palkoilisiaoli 2 - 4 renkia ja samanverran piikoja.
Pappilan metsa oli yhteinen Ikolan kylailiiistenkanssa. Kylakirntien metszit olivat Eteh
Pohjanmaallayleensakayttajien miiaraan verrattuina suhteeliisenpienet ja runsaasti hakatut.
Niinpa Alftanus vaati vuonna 1673 pappilanmetsanerottamista, koska metsaioli niin hakattu,
ettei sielta saanuthirsia eika polttopuita pappilantarpeen tyydyttzimiseksi.
Puutavaraavarmasti tarvittinkin, silla pappilanrakennuksiinkuuluivat:
Asuinrakennus,jossa edustupa(9 ikkunaa), keittid sivukkaineen,kirkkoherran kamari (6
ikkunaa), makuutupa(4 ikkunaa)ja kaksi pienta kamaria.
lso lutti, jossa kaksi kamaria. yhteensa9 ikkunaa.
Pohjoinenaitta lutteineenja etelainen lutti aittoineen.
- Renkitupa,leipomatupaja kellaritupa.
- Kaksi pirttiii ja kaksi kellaria.
Talousrakennuksiaoli paljon: kaksi lehmanavettaa,harkanavetla, vanha ja uusi talli,
lammaslaava,sikolzitti. kolme riihirakennusta, kolme aittaa, jauhoaitta, ranla aitta. iso lato,
rekivaja siwkkaineen, vesimylly ja yhdeksanniitlylatoa.
Pappilan rakennusten kunnossapito oli jaettu kylakuntien kesken, mutta kAytiinndssa
kunnossapitovelvollisuus korvattiin

rahalla. Kun

Alftanus

1690 korjautti

paaasiassa

asuinrakennusta,han velkoi seurakuntalaisilta korjauskuluja 100 kuparitaia.ia. Hanelle
my6nnettiin lorvaus maksamaila18 ayria savulta.
Virkatalon tuottamien etuuksien lisaksi papisto sai palkakseenkymmennyskolmanneksen,
joka 1600 luvun loppupuolellaoli n.70 lynnyria viljaa. Tamzin lisziksi kirkkoherrat saivat
tavallaanvapaaehtoisiapikkukymmennyksiiierilaisilla perusteilla. Isonkyrdn kirkkoherra sai
mm. merikalastusta harjoiftavilta venekunnilta ya lynnyria sihkoita. Pari taloa yhdessa
antoivat kapan herneita, ja jokainen talo kaksi vakkaanauriita seka 3-4 kaalinkupua.Karjan
kymmennyksin:iannetliin vasikannahkasavulta wodessa ja keritsemzitdnlammasjoka kolmas
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vuosi. Nais&isuorituksistaei lienelaaditturastiluetteloitaErilaisistatoimiruksistamaksettiin
ja
papillerahana6 ayristayhteentalari'n sekalihaa,leip:ia,juustojajne. toimituksenlaadusta
maksukyvysta
riippuen.N:iidensuoritustenrahallistaarvoaon mahdotonarvioida,muttaniilla
lieneeollut huomattava
merkitvskirkkoherrantaloudessa.
ISRAELALFTANUKSENPERHE
KIRKKOHERRA
lkiiantyessaan
Alftanus oli kaynyt niin raihnaaksi,ettei han eniia kyennyt hoitamaan
virkaansakuuluvia teht?iviii.Niinpe vuonna 1706 m?iarattiinsijaiskirkkoherralsisamana
jonka suku oli iahtitisinKokemeen
vuonnapapiksivihifty Niilo Jaakonpoika
Aemelaeus,
Aimalasta. Niilo Aemelaeusperi sitten edeltajansaviran menemallaavioliittoon Alftanuksen
nuorimmantytdren Hedviginkanssa.
Israel ErikinpoikaAlftanuskuoli Isossakyrdssa
1'712.Han oii ollut kolmastiavioliitossa.
puoliso(1662)oli Kangasalan
Ensimmainen
kirkkoher.aflmaisteriJohannes
Arvid Frisiuksen
1674.Toinenpuoliso(1675)oli Porinpormestarrn
tytar Sofia,s.1643,kuoli lsossakyrdss?i
Filip Echmaninja hanenpuolisonsaMargarethaRotheniuksen
tytar Susanna,s.1656, kuoli
1697. Kolmaspuoliso (1698) oli hovioikeudenasessoriNikolausLietzeninja
Isossakyrdssa
hAnentoisenpuolisonsaMargaretaEkebomintytar Maria Elisabet,s.1650.Maria Lietzenin
ensimmainen
aviomiesoli ollut Lajhiankappalainen
JohanLdnn ja toinenaviomiesSiikajoen
kirkkoherraHenrik Ahlholm.
Kahdestaensimmaisesta
avioliitostaanAlftanuksellaoli yhteense15 lasta, joista ll eli
taysi-ikaisiksi.
KAPPALAINENISRAELISRAELINPOIKA
ALFTAN
Toinen Alftan-sukuun kuuluva pappismieslsossakyrdssdoli kirkkoherra Alftanuksen
toisestaavioliitostasyntynytpoikalsraelAlftan, joka oli syntynytIsossakyrdssa
n.1690.Hzin
tuli ylioppilaaksi
Tu.ussa1703,nimitettiinYlistaron(Isonkyrdnkappeli)kappalaiseksi
1722ja
syntymakuntansa
lsonkyrdnkappalaiseksi
1?33.
ja esimiehensa
Kappalainen
IsraelAlftaninenempad
kuin hanenlanl(onsa
kirkkoherraNiilo
Aemelaeuksen
toiminnastaseurqkuntalaistensa
sielunhoitajana
ei ole sailynyt jalkipolville
paljoakaan
tietoa. Mainittakoonkuitenkin,etta varsinkinnuo.isonlukutaidonparantamiseen
kiinnitettiinerityistiihuomiota.Kummankinpappismiehen
laatua.
ansiotolivat taloudellista
Israel IsraelinpoikaAlftanista tuli Tuuralankylan Pakkalantalon isanta. Aikaisemmin
jonka isantdvekena
Isonkyriins&ttylaistenseuraelaniioli keskitt).nyrPakkalaan,
olivat olleet
laihialaissyntyinen
lainlukijaMatti Paavalinpoika
Viik ja h?inenpuolisonsa
ElisabetFilpuntyt:ir.
puolisooli ollut BertelAntinpoika,alkuaanVaismaa,sitten BackmanElisabetinensimmainen
Pakkalaoli ollut paikkakunnansivistyselzim?in
keskus. Siella kohtasivat toisensa mmvauraimpra
Brennerit,Gumset,Halfastit,Peldanit,Reinitja monetmuut- Myits paikkakunnan
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talollisia osallistui seuraelamazin.
lsonvihan aikana, Napuen taistelun jalkeen, venalaiset olivat havittaneet perinpohjin
Pakkalan.Kaunis asuinrakennus,talousrakennuksetja jopa heinaladotkinoli poltetlu maan
tasalle.Kaikki irtain omaisuusoli ioutunut venalziistensaaliiksi tai muuloin tuhoulunut. Talo
oli raysin autiona \.uosina 1714-18. Kaikki Backmanit asuivat pitajan ulkopuolella. Vain
Kristian Backmanvanhemmantytar Kalariina, joka oli kappalainenIsrael Alftanin anoppi, oli
huolissaanpakkalankohtalosta. Katariinan toinen aviomies, vaasalainenkauppiasOlavi Sund,
luovutti Pakkalanlsrael Alftanille, joka maksoi talon velat ja suuret verorastit. Alftan ryhtyi
sitten viljelemaanPakkalan maita ja rakennuttamaanuusia rakennuksia. Tass.i yhteydess.i
mainiitakoon, etta kappalaisellaei ollut virkataloa. Rauhantultua muut perilliset, etupaassa
Kristian Backman nuorempi, vastustivat Pakkalan luol'uttamista Alftanille. Vasta 1727
perilliset paasivatsovintoon, klrn kukaan muista perillisista ei ollut halukasottamaanPakkalaa
haltuunsa.Alftan maksoi Kristian Backmanille200 kupa.italaria seka 3 tynnyria rukiita. Filip
Backmaninpojalle Alftan maksoi 100 tynnyria rukiita ja muillekin perillisille heidan osansa.
Kauppahintakaikkineentuntuu varsin korkealta, mutta on otettava huomioon, ettaiPakkalaoli
I 1/6 manttaalintalo. Nayttaa, etta Alftan oli saanutPakkalan7

8 vuoden aikanatuottavaan

kuntoon. Alftanin omistusaikanaPakkalaanliitettiin viela lukkarin virkatalosta Orolan vainiolla
olevat maat.
Israel lsraelinpoika Alftan kuoli Isossakyrdssa 1147. Hatutoli avioliitossa kaksi kertaa.
Ensimmainenpuoliso oli rehtori Ceo.gius ,4neliuksenja Katariina Backmanintytai. Ingrid.
Tojnen puoliso oli Kristiina Stocksenius.
VIITTEET:
papinpaikkojatiiytettaessa
1. Kaarle X Kustaanaikanahallitus sitoutui siihen, etta Pohjanmaa;r
otetaanennenmuuta huomioon "maanlapset". Kaarle XI vahvisti sitoumuksen1675. Sanontaa
"maanlaps€t" tuikittiin niin, etta silla tarkoitettin ainoastaanpohjalaisia.
pziaperiaatteitaoli, etta jumalanpalveluksistaoli jatettzivzipois kaikki
2. Puhdasoppisuuden
paavillinen hapatus, ja etta kirkon oli juiistettava ns. tunnustuskirjoissaesitettya oikeata
evankeelistaoppia.
3. Brenner-suku oli taiteellisestilahjakasta.Antikviteettikollegion asessoriElias Brenne. sai
miniatlyrimaalarinakansainvalistatunnustusta.
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Terttu Honkala

Milja meidan myynnit hoitaa
ja suvun
Milja Piepponenon ollut kiinnostunut sukulaisuudesta
lutkimisesta lapsesta saakka. Ensimmdiset jalkipolvitaulut
sukulaisistaanhan laati vanhemmiltaankyselemallajo 15 vuotiaana.
Avioiduttuaanhan laati rauluja miehensakinsukulaisistaja antoi myds
tietoja Hatakan suvun sukukirjaan. Nykyaan Milja toimii oman
sukunsa seuran, SukuseuraLindgren ry:n sihteerina ja on mukana
taman suvun sukukirjan toimittamisessa.

Tampereentydvaenopistossa
Lauri Orispaiiin
lukuwonna 1978-79 pidetty ensimmainen,
jiii Miljalta huomaamatta,
vetamasukututkimuskurssi
mutta jo heti seuraavalle,
lukltvuoden
1979-80kurssillehanhhti mukaan.
Tiimankurssinvetajana
oli OsmoMerikoski.
Tampereen
Milja liittyi huhtikuussa1980ja toukokuusta1982
seudunsukututkimusseuraan
alkaenhiin on huolehtinutseuranjulkaisujenmyynnistaja tilauslenpostituksesta.Silloinen
sihteeriMeri Tila oli hoitanutnamatehtavataikaisemminjulkaisutoiminta
Vuonna1979perustetunTampereen
on lihes
seudunsukututkimusseuran
yhta vanhaakuin seuraitse. Jo kevazilla
1980ilmestyiensimmainen
Vuosikirjaja seuraavana
kevaana1981 Orpana-lehden
kaksi ensimmaista
numeroa.Vuodesta1985 alkaenseuraon
jonkasukutkijaluettelot
ja Esipolvitaulut
my6sjulkaissut
Erillisjulkaisusa.jaa,
ovat erityisesti
kohteena.
olleetseuranjasentenja muidenkinostajienmielenkiinnon
Milja kertoi, etta julkaisujenmyyntia ja postitustaei niinkaankoe vaivaksi, kun on
kiinnostunutnaistA sukututkimusasioista.
Piiin vastoin pysyy virkeana, kun on mukana
asioissa.Nyt elakkeella
ollessaaikaakinon paremmin.MuutenkinMiljanmielestaseurasszunme
on mukava olla, yhdessasamanhenkisten,
samoistaasioista kiinnostuneidenhenkildiden
kanssa.Vuosien mittaan hanelleon siella muodostunutmieluinentuttavapiiri. Erityisen
mielellaan
.etkille, jotka han kokeeitselleensopiviksi.Niill?i
Milja lahteeseuranjzirjestamille
paikkoihin,joihin ei muutenmenrsl.
nakeeSuomea,ruleelahdettyamielenkiintoisiin
Julkaisujenmyyntiry6ssa Milja on kokenut hankalimmaksijulkaisujen siirtelemisen
varten Samgolaanja sieltd taas takaisin julkaisujensailytyspaikkaan
sukututkimuspeiveii
Vanhallekirjastotalolle.Onneksih?inon kuitenkinviime vuosinaruvennut saamaan
siihen
paremminapua.Toinenhankaluuson julkaisujensailytyskaappien
ahtaus.Toivokaamme
etta
seuranhallituspian ldyt:iaratkaisuntah?inongelmaanl
jo yli 1l vuotta uurastanu!,ainayhta
Milja Piepponen
on TSS:npitkeiaikaisin
toimihenkilat,
ja mrkkana.Seurallaon ollut onneasaadessaan
yst?ivallisena,
mydnteisena
Miljan huolehtimaan
siita, etta ilmestyneetjulkaisut saadaansujuvastija joustavastitoimitetuiksilukijoittensa
kasiin.
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Irja

Tirkkonen

Ylliitys Niinimiiessii

Tirkkosiaasunutsamalla
tilalla jo 433vuotta
peajuhlassa
savo -74 neltteltm
sunmrntaina jaetnal sukuviirit
tai kunniakirjat
13 savotaiselle
ti1al1e.
Naist:i vanhin on Leppevirran Niinimaessd sijaitseva
entyniiki, jota
Dvds i6Antiense nukaan lirkkolaksi
ki:tsutaan.
Tilan historiaa
kiiveiin
setviDe5n sattu[alta:
haluttiin
anoa
naamiesseuralta
sukuviirie
talon
kattoa koristalaan.
selvyys tllan
vaiheista ja sen ansiosta viiri
saatiin vajaalla 2000 narkalla.
Ylletys oli nelkoinen periniitiedon
Dukaan arveltiin
tilan si irtvneen
suvulle parisen sataa vuotta ;itten.
Pariklrnrente
vuotta aitten,
ku! kantatie
70 oli rajoutui Mantlmaelle natkaava kulkeEaan Niikentat0atta,
jatkeena olevan olevan kivisen
ja talniDaen kylStien
visin usein auraanattonan karrlruran peahen.
Kantatie
70 halkoo nykyisin
lahes 90 hehtaarin peltoja,
valto Albi inu*senpoika Tirkkonen
Joita viljelee
vainonsa Annan kanssa.
ja aitta
Tilan rakennukEet ovat uusia, vain riihi
peArakennus pystyovat peraisin
viiDe vuosisadalta,
tettiin
1920-1uvu11a, navetta klrEnenisen vuotta sitten
tulipalossa
tuhoutuneen paikalle.
Valton esi-i-sa Per Henriksson Tirkkonen astui UantvDaelle vuonna 1.541. Sen jelkeen ei tila
ofe vaihtunut
toisen suvun haltuun,
si.te on iaettu useaan *ertaan viela edellisen Eu*upolven aikina oli tiIaIIa
Daita yli
30o hehtaaria,
nykyisen 105 asenasta.
Vuonna 1965 tuli
tila
13. Dolven Tirkkosen - Valton
- hallintaan..
Vuonna 1974 luki- hiin lehdestEi iluoituksen,
jossa julistettiin
tilojen
sukuviirit
haettaviksi.
Hanen tatinsa nuistin nulaan olivat viljelykset
olleet
suvulla vilrin
saamiseen oikeuttavat
200 vuotta.
Vajaa kuukausi oli aikaa ottaa selville
tilan entiset asullaat.
fy6h6n ryhtyi
valt.naist.
Eero Kansanen
(irkonkirjoja
Leppavirralta.
seuraanalla voitiin
tilan
vaiheet seLvittaa
156o-luvun lopulle asti.
sita aikaisenpia tietoja
ei Leppavirran saurakunnasta ole, vaan
jouduttiin
niite
hakenaan EeLsingistii.
valtion
arki6tosta.
- Oli aikaDoinen yllAtys,
kun osoittautui,
etta
Tirkkosla
on asunut tasse 433 vuotta. kertoo enante
- Eihan sukuviirille
Anna lirkkonen.
DitAgn varsinaiEta
Derkityste
ole, nutta nyt kun tiedetgan nAin*in paljon,
pidetaan huoli siite,
ette Dydskaen pojat eivAt tilaa
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n)ry, jatkaa isanta valto Tirkkonen.
uant)rneki on NiiniEeen kylan vanhin, yhden suvun
ja ehka vanhin asuttu paikka
ballj.nnassa sailvntrt tila
seutulunnalta.
tirlj<olan tilana alku jaan 1000 hehtaarin
paikkeilla
oflut tit-a on jaettu ftonasti ja on kutistunut k)rDmenykseensa. - Enaa ei tata jaeta. pojat saavat
sopia korvauksista huuten, tote6a isdntd. - Peltoja
tarvittaisij.n
enenhankin ja ilrnan netsda ei naatila tule toineen.
Ensin oli per Henriksson, hanen jalkeensa tuli Henrik Persson. 16oo-luvulla oli Pekka Heikinpoika. l,tatti
Pekanpoika. Matti uatinpoika parikin kertaa. Juoso oltinpojan jdlkeen isAnnoi Albinus Juosonpoika Tirktonen.
valto Tirkkosen isa. - siinapa tilan valtiaat
lyhyesti
esitettyina.
Kirjoitus
on glarkauden lehdeste kesakuun 26 piiivane
L9?4. sukututkija
Irja Tirkkonen on tehnyt nuutania
riuutoksia artikkeliin.

vuotias
Nyt 20
Tirkkosen sukuseura
3 .4.
on rekisteroity
1973 kotipaikka Leppavirran pitaja Kuopion lafinista.

Tirkkosen
sukuseura

sukuseuran perusta jat ol.ivat puheenjohta ja kouIun johta ja Uartti Tirkkonen vantaalta,
varapuheenjohtaja professori Tauno Tirkkonen Helsingista,
haljasenet rouva Hilja Havukainen varkaudesta,
litulsen
naanvil jeli jd ol]i Tirkkonen Heinavedelta, rakennusnestari Yrjo Tirkkonen Rantasalrnelta, naanvil jeli je
-ia rouva sirkka Keranen
Vilho Tirkkonen LepDevirralta
Kajaanista, varajdiEnet rehtori Eero Tirkl(onen Lohjalta
( rahastonhoitaja ) , johtaja Ahti Tirkkoneh Tarnpereelta
ja naanviljelija
Tuoho Tirkkonen Kaavilta, sihteeri
opettaja Hilja Tirkkonen Vantaalta, seuran jesenia
kaikkiaan 35.
Huonionosoitus ja naininta on nyos se, etta professori Tauno Tirkkosen isa Nikolai Tirkkonen oli suonen
sukututkirnusseuran perustajajiisen Helsingissa 25.10.
L917 .
seuran sihteeri
E. rlrnonierni aloitti
silLoin tutkia
Tirkkosen sukua, uutta sota ja kuoleha vaikeuttivat
tutkinuksen jatkanista.
lukeninen nikroNykyaan on helpottunut asiakirjojen
perusteella
olernhe saafilDeiLta,
ruaa- ja verokirjojen
neet navttda. etta Tirkkosen iuuret ia sukunimi on lahtoisin iti i ni;aeste LeppEvirra; pitajSst.i.
Kunnioittaen esi-isia
palvZina Tanpereella 1993
ollin
frja firkkonen
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SUKT'NIXIEN LUE1TTIO
H = Sukunini. esiintfy
luettelossa.
r

=

-:i-:1-ri-ri

qi;

v:n

15?1 Savonlinnan

<..r<r..^ \..\ql,eviF

Li -r,.

laanin

1i c.1.rcrip-^ia

hopeaverosivenin

Suomalaisessasukuhakeni,stossa.
T a r k e m m a ts e l i t y k s e t
Ti!kkonen

sivuil,Ia

34-38

52 HX

1 2 2 : e n " s u u r s u \ , ' u n 'r i n n a f l a o n n o ! n p a r i s a t a a p i e n e m p a a, j o t k a
helposti voivat laskea Iikim:i5rin 200-500 jasente/ nika ei suj-nkaan ole hafveksittava luku sekdlin, Monet niiste ovat elityisie
"pa.ikal11ssukuJa", jotka esiintl'viit yha vieL:i kuten v. 1571 tiaIaILa/ jopa yksisteen
h e E n ar y h m : i n aJ o l l a k i n a i v a n r a j o i t e t u l l a
yhdesse ainoassa pitiijesse, eivatka siis ole kovin patjon siirkuten taas "suursukujen" jesenie asuu
!eLl-eet asuinsijojaan,
j
o
i
l
Iaa
l a a l u e i I l a , r n i s s e i s o t n m i s s a , m i s s A p i e n e f i u n i s s er y h m i s s a .
NAj.stakin suvuista tavataan suu!in osa nitij-neen pystysse jo v,
I57I. Tallaisia "toisen luokan" sukuja ovat esim. firkkonen,
Hl-vin nonet naistakin suvuista voivat osottaa noin 400-500
jiisente ja saattavat siis kyIIe esi-isistAAn kerskata, ette ne
'paljouden isiksi",
ovat lulleet
uusiksi SavonAblahaneiksi . -Ja
savol.aisen siirtolaisasutuksen
mukana 1500- ja 1500-luvuiLla
ovat suuret savola.iset sukunimet levinoeet kauas Savon rajojen
ulkopuolefle. seke teeLlakin yleensa rehevasti versonneet. Juuri
sukunimien avuLLa onkin velrattain
hefppo peettaa, idsta pain
neiden seutujen asutus on kotoisin.
Ne ovat selvene tod.istuksena
Savon heirnon suulista ansioista Suomenasutushistoriassa.
SisaSuonen er:imai.den asutus se onkin savilaisten
merkil.l-isin teko.
olerune kaikki esi-isienme suima;
sukunirni on sekin eres Jatkuvuuden
sl'rnboli ihlnisen eleness:l,

28

Kastetoimitus kirkossa.
A g r i c o l a n K a si k i ! j a s t a .

Vuoden 1664 naanrarkasruskirjan
mukaan seuraavilla
s i 1 1 a o l i Heln:ivedelta vallatruja
kaukotituksia.
(aukotilukset
f,y1a
Tilan ooistaja
RauhamAki Lauri Tirkkonen ja
Paull Heiskanen

ky1i11Zi ja

ralolli-

EEaisyts
asuinpaikasta
(kilometreiss5)
Kyperajarvenmaki,LevajArvenmaa,
60
Tynnyrilanuninnaa
(nyk. (oskijarvi)

Suurten ratsutiTojen pder akennukset m)is tutt iva toisiaan.
Vaikutteet oli saatu aateliskartanoista.
Kuvassa Koskr
j
pi;Arakcnnus.
nto
I
ie(v
Koskijervi n:o 1 (Honkala, on Jussl ja Petrer Tirkkonen), perinrijt.l/8
nant.
Tilalle
o1i juuri valmistunut uusi asuintupa vanhan jatkoksi.
Eternen erolE1
vanhan ja uuden asuintuvan. Ti1a1la o1i kaksi aittaa,
puuvaja, navetta,jossa
o1i hevostalli,
rehuvarastot (vanhempi ja uudempi) ja pihapiirin
ulkopuolelja sauna, jonka edessa keittokota
1a riihi
sekai kaivo. Rakennuksen arvoksi
laskettiin
162 ruplaa B kopeekkaa. (atselmuksen rukaan ti1a11e 01i viela
rakenne!lava karjarakennuksen yhteyteen lampola ja sikala.

Koskijerven hovin ovat rakentaneet Tirkkosen veljekset 1840-1uvun vaiheilla.
Tamanjalkeen talo on vaihtanut rnontakertaa omistajaa ja vuonna 1946 nuuttj
siihen Llntulan naisluostari.
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Veijo Saloheimo

SAVOSUURVALLANVALJAISSA
1617-1721

Piilopaikka

' Taitlain.nhlohikdllo oli muiaom us.irnmrssdndntardlmcn
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A PELKONEN:

ENTIS-AJAN

I,{UISTOJA RANTASALMEN KIHI,AKUNNASTA.

Rantasalni. R a u h a n a k i-nininen
kyla on Rantasalnen
pitajdn Kangaslamnin kappelissa. se on saanut ninensa vanhoina
ja siit.i seuraava tarina.
sota-aikoina,
Kerran aikoivat vainoIaisvenalaiset
kulkea Rantasalmelta suoraan Leppevirran soisalon
puolelle.
huornasivat kaukaHar j'rannan (Har jurannan) hakiloilta
na netsan takana korkealla rtraell:i olevan, varakkaan nakoisen,
pyrkia sinne, jossa runsas
nubkean talon, ja hetipa paattivat
saatis oli odotettavissa,
Jo paasivatkin Rauhajarvelle saakka,
hutta siite kun edelleen pyrkivet,
niin kulkivat
aina harhaan ja
saapuivat si1le kohdaLle Rauhamekea, jossa vuori on jyrkin ja
ylospiiesy nahdoton. Monta kertaa rnainitaan heidan kulkeneen jalkianse rnyoten Rauhajiirvelle asti ja sielta aina uudelleen yrittaneen paesta kaukana salon takana naklrvaan taloon, nutta aina
ja joutuivat
alle kuin enuudestaan eksyivat
saman jyrkanteen
yrityksiin
nenkin. vihdoin kyllastyivat
turhiin
sanoen
I'ol.koon rauha Rauhamaissa !
Eipa tuo lJiis' laskekkaanrr;
hiivisivat Dois silte seudulta ia menivat nui11e naille.
siita
syystd on ftauhahiiki-nininen kyizi ollut olenassa,
(Antiquariska samlingar) on Rauhanaki-nirnen
cottl-undilla
synnysta nelkein samaan suuntaan kaypa tarina:
Uuutanan kerran
venalaisten naahan hyokdtessa pakeni Rantasalnen pappj-, ninismies ja muut saatyhenkil6t
Rauharnakeen, jonne vei niin jyrkka
jonka tahden satie, ett'ei
kukaan voinut sinne helposti tu]la,
nanparsi: rrTalla ralla Rauhamaki, eipii tuo Hiis' Iaskekkaan.rr
venalaisten,
kun huonasivat, etteivat
sinne peasseet, taytyi pajosta kunminkaan eivat
ensin
kautta,
lata takaisin
Pekonrinteen
paasset y16s, sitten Tirkonrlnteen
kautta, jonka jalkeen jo olivat niin vasyksissa nalesta ja vaivoista,
etta kuolivat Joutsenlahden seudussa.
uuuan kertoja oli tietavinaan,
etta siihen aikaan kun lappuvirrassa oli tappelu, tehtiin
rauha suonalaisten ja venaliiisten vali1Ia Rauharneess:i, ia
siita nini.
-synnyn
syyna on todellakin
mahtanut
Etta Rauhandki-nirn6n
tapaus, siihen viittaa
se, ettd v:n 1664
olla joku nerkil.lisempi
B: Rauhanaki etta Raunaanostelukirjasta
selvenee (katso liite
paikassa kirioitetaan
mainitussa
on ennen ollut
hanrtraki kuten
nineltriAn Anneliinaho.
Lahteet:

Heinaveden historia

ja Palokin historia
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OlaviKallioniemi

Matka kahdenkulttuurin alueelle
kev?itmatkahuhtikuunlopulla suuntautuiKuopioon.Matkallatutustuimme
Sukututkimusseuran
toisaaltasavolaistenp,idkaupunginn,ihta!ryksiinja toisaalta Savossaolevaanortodoksiseeh
ja onodoksista
perinteeseen.
uskontoaedustavat
Sattumakai lienee,ett?iwosisatojasittensavolaiset
tunkeutuessa
ikivanhoille
karjalaiset
kavivatnoillaseuduilla
veristasissisolaa
savolaisten
karjalaisten
ja
ja
asuma- nautinta-alueille.N)'t nuo kulttuurit elavdt solussa hyiit,"i?it toisistaan Sortavalasta
kirkon arkkipiispasiirtyiKuopioonja sitterhminsinnerakennettiin
mydsortodoksinen
onodoksisen
joutuneet
ja
museo.Kun lisaksikeskelliiSavonmaisemia
ovat evakkoon
Valamon Lintulanluosta.it,
on koko ortodoksisenelaimrinkeskusSavossa.
Astuimme lauantainaautosta toin reunalla, "Veljmiehen"vieressa.Ruokailua odotellessa
-kaduilla.Varmaan
ensimmdinen
tunti kului omatoimiseen
kiertelyyntorilla,hallissa,lahikaupoissaja
jiilkeen
kohteenaoli
moni kalakukko p2i2isisilloin tarnperelaiseen
kassiin.Ruokailun
€nsinnneisene
Kuopion korttelimus€o. Se kdsiftiia lg/rnrnenkuntarakenrust4 joista muutamassakdvimfte.
Tutustuitunemuunmuassa
verstaaseen,
kuopiolaistenkauppiaidenja
apteekkiir\ suutarinja raAtai.lin
joidenjoukossa
virkamiesten
asuntoihin,
oli mydsMinnaCanthinhuone.
Jalkaisinsuoritetuntodnkiert?imisenlisaiksipMsirnmelutustumaanKuopion nzihtavlyksiinvehan
laajemrninkiertoajelulla.Kauniita niiklaniai,mutta viela kauniimpiane olisivat olleet, jos olisi ollut
lehtipuussajaruohomaassaja...Edellisenii
ycindoli torillaollut ystiivlysjuhlat
latotarsseineen.
Oljet
olivat vielekorjaamattakauniinkaupungintalonedustall4muttatanssijoitaci n?ikynlt.Saimrnetarkan
selvityksenmatkanvarrellaolleistataloistaja muistakoht€ist4 multa yhta emmesaaneet:savolaista
sananrieskoo.Matka p?iiittyi hotelliin Kallavedenrannalle. Ikkunan alla saaressapieni tuulimylly
muistutti vanhoista myllyajoista ja jri?i a kalastajat pujottivat verk*ojaan avannostatoiseen.
Joukkomme oli hajaar$unut suuren hotellin kennoihin, ettemrne paljon toisiarnme tavanne€l,
ennenkuinseuraavana
aamuna.
Sunnuntaiksioli luvattu kaunistaja sellainenpaiva saatiinkin.Ensirnrnaiseksi
menimmeKuopion
ja
museoon siella tdrmasimm€heti intiaaneihin.Museoon kuului sekabiologinenettaihistoriallinen
osasto.Oli elaimid suurestahirmuliskostaSuomenpetoihinja lintuihin. Hirmuliskostaoli jilljella
valtava p?iiikallo. Historiallista puolta edustivat vielii meidiinkin h) r'in tuntemaanme aikaan
sijoittuvatesineetsekemuistotSavonvanhastahistoriasta.
Tiim?injiilkeen siirryimmekokonaantoiseenmaailmaan.MenimmeOnodoksiseenmuseoon,jonka
jotka sodassaluowtelta alueeltaoli saatupelastetuiksi.Parhaillaan
nelttget oli koottu niistaesineista,
oli menossaKonevitsanluostarin600-luotisna]4tely,niin etta tuohon luostariinkuuluneetosineetoli
koottu yhteen.Konevitsanhuonettahalltsi luostarinperustaja4Arseni Konevitsalaise4kenotaafi.Se
oli hienoahopeatyotd.Kannessaoli Arseninkuva ja reunojakiersivattapahtumathainenelAmastiiin.
Varmaankuuluisinesineoli KonevitsanJumalanaidin ikoni, jonka piulle oli kultainenriisa. Sepeitti
riitd osi4 joita vaatteetkinpeittdvdt.Vain paljasihoalueoD nekyvisse.Se oli alkuaanikonin suojus,
mutta mydhe min sill?i on haluttu korostaa ikonin lietyja kohtia. Monia hienoja yksityiskohtia
niiimmeja kaikkien meille outojen esineidenkalttdtarkoitukset tulivat myds selville. Esimerkiksi
lapsensaamaakasteristia, jota kannetaankaulass4 ei pideth vaatteidenpiiiilla, vaan ihoa vasten,
mahdollisimman
liihele sydaintS.Ikoni kuvaa aina henkiloi! joka on eliinlt tai tapahtumaa,joka on
tapahtunut.Museossaollut kuva viimeisestetuomiosta €i siksi ollut ikoni. Kuvan maalari sijoitti
alareunassa
olevaar helv€ttiin ihmisii! joista hiin ei pitlinlt, mutta jos maksoi hyvin, sai kuvansa
yldreunantaivaaseenMuseossaoli muistoja myds Petsamonluostarista. Sehlin joutui saman suornalais-karjalaisen
vihanpidonkohteeksi,mista alussamaidttiin. Pohjalaisethiivittivat luostarinja tappoivats€nmunkit

johdolla jouluyond1599.Vasta l8OOluvunpuolivdlissiisentoimintaheriit€ttiin
"Juho"Vesaisen
uudelleen
henkiin.
kunnes
sotasentaaslopelti
ja tuohuksenmerkityson sama.Kummankinyhteydessatoivotaan,etta rukous palaisi
Suitsutuksen
yht?ihyvin kuin tuohus.Luostareidenyksi piine on ollut kdyhyys.Kuitenkin niiden esineist6sse
on
paljon kallisarvoisiaesineila.Ne ovat kaikki lahjaksi saatuja.Kalleinmat esineetolivat Valarnon
luostarinhuoneessa.Keskella huonetta on luostarin perustajienSergeinja Hermannink€ootaafi.
Ennenkuin sen kansi valmistui, oli paiiillAkultabrokadistatehty p€ite, huomiota h€r?ittiivii ja
kudonnaltaarerikoin€n. Aiheellisestikysyttiiq voiko sellaistakutomalla tehda. Se pysyi oman
jiinnityksensavarassakoholla kannesta.T?issA
on mahdolonkertoakaikkeasitAuutta tietoa, mita tzilla
museokierroksella
saimme.
Museokiil,nninjiilkeen sciimmelahella olevassaKukkatalossa.OhimennessakatsoirnrneKadalal
siirtolaistenmuistomerkkid..RuokailunjzilkeenliihdimmeajamaanValamoon Se oli monellekoko
matkan tiirkein kohde. Huonoa tietit pitkin hiljaa ajaessammeHelvi Mudo kedoi meill€
ortodoksisestakirkosta. Hdnen esityksenajulkaistaan Vuosikidassa.Ostostenja kahvin jiilkeen
ennatimme kayda uudessakirkossaja sen vierella kuunnella, kuinka kauniisti ja mo.iefisesti
luostarinkellot soivat.Valitettavastisita ei voi tehar toistaa.Aluksi saimmediaesityksenzi
yleiskuvan
ja
ja
Valamonluostarista senhistoriasta toiminnasta.
SiellAkiiy \.uosittain 150000pyhiirvaeltajaaja matkailijaa,etsijiiaja lolrajea. Sillii on suuri merkitys
ortodoksisenuskon ja kulttuurin tunnetuksitekijzinamaassamme.Se on monille iklcuna itiiiseen
kulttuuriin. Senyhteydessatoimii konservointilaitosja maanainoaotodoksinen kansanopisto,
jossa
opetetaanmm. ikonitaidetta. Enii?i ei ole jaljella yhtaen Vanhan Valamon aikaista munkkia.
Vuosisadanalussaluostarissaoli 1300 munkkia tai noviisia 40lurulla Heindvedelletultaessaoli
j:iljella liihes 200 ja nylcyisinvajaa20. Luostarin alue, Papinniemi,oli alkuaanministerija tehtailija
Saastamoisen
kes?lasunto,
kunnesluostarisenosti.Tila.npinta-alaon 350 ha,josta peltoan. 50 ha.
Sita parhaillaanmetsitetaan.Piiiirakennuksenlfielle rakermettiinv. 1940 viiliaikainenkirkko, silla
tuolloin uskottiin pian pZiastevan
takaisin.Sita ka]'tet?i?in
viela muutamankenan kesassii.Uusi komea
kirkko valmistui 1977. Salmentakanakoivikossanzikyiluoslarin hautausmaa,
jonne on haudattun
200munkkiq pappiajaluosta.inystav?U
jossaoli konservoitujaikonejaym. esineistdii.Kuopion museon
Kavimmemydsluostarinmuseossa,
jalkeensetuntui veheiselta.Kun suudn osamatkalaisistaoli saanutesittelijamunkinnimikirjoituksen
jiilleen autoon.Veljestdhaluaavieruidenviiht]./ainja viipyviin luostarissaainakin
korttiinsa,p:iasimme
yhdenydn yli, muttameid?inoli laihdetava.
Jai?ikddnviimeisenaajatuksenaluostarista mieleernrnesiellA kuultu liturgian kerubiveisunsana:
Heittaikzi:inme
pois kaikki maallis€thuolet.
Matkamme kohli Tamperetta alkoi. Erinomainen autonkuljettajaone paitsi ajoi taitavasti ja
turva.llisesti,
myosviihdltti meitajutuillaar ja lauluillaan.Kiitoksia kaikkienpuoleslaseki hiinelle€tte
sihteerillemme
Leilalle,joka oli jiidest?tn''tt,iman€rinomaisenmatkan.
Nuaren nLtnkin apastukseTla
tutustuttiin
luostari in.

Pentti Kalliovalkama

MAntiin nimen alkuperasta on kaksi teoriaa
Ammatlimaisen historiantutkimuksen rinnalle on nopeassa khdissa kehiltynyt
sukututkijoidenverkosto, jossa taito ja historian yleistuntemuskoko ajan paranee.Sita paitsi
monelia sukuhistoriankirjoittajalla on nykyisin takanaanvankka historian koulutus. Monessa
pitkalle.silla omienesivanhemplen
huomattavan
tapauksessa
sukututkimusp,iiiseetuloksissaan
tutkinnassaon sita ylimziaraisciintoa, joka vie, jos ei liipi
etsinnassaja heidanelamanolojensa
harmaankiven, niin kuitenkin monienkin mutkien kautta kiven taakse,jonne ei muutoin tieta
latydertaisiehka lainkaan. Mutta hyodynnetdAnkitsukututkimusta riirtzivas!i yleisesszihistorian!utkimuksessa?Kysymys havainnollistuu,kun tarkastellaanMiint,in kaupungin nimen
antajaneli Mantan talon historiatietojennykyvaihetta.

Ovatko Man6n talon perustajansukujuuret Kangasalankivin kylassA?
Mantantalo, jonka mukaanM?intdnnykyinenkaupunkion saanutnimensa,on yksi alueen
Keurutaipaleen
koskella
kantataloista.Se mainitaanensi kertaavuoden 1571 veroluettelossa
(nykyisellaMentenkoskella).Talonhistoriapaattyyvuonna1888,jolloin G.A.Serlachius
osti
tai
sen ja liitti tiluksiinsa.Talon nimenaon myds eraissavanhoissakartoissaKeurustaipale
kirjoituksessanipohdiskelentalon nimen taustaa,
Keuruskoskentaipale.Kun seuraavassa
talon- ja
kaytiin siile nimitystaKeuruskoskenMantt6, erotukseksimuista samanniikdisista
paikannimista.
Nimet Manttii, Mzinttala,MantsalSovat Viljo Nissilzinmukaan(1960) samaaalkuperai2i.
KeurusMentze-muotoon.
Sentuloreitti Suomeen
on epaselva.
Nimi palautuualasaksalaiseen
muodoissa:
asiakirjoissa
mm. seu.aavissa
Menthsii,Mentza,
koskenMantta€siintyyvanhoissa
Manseja Manttd.(viimeksimainittujo vuonna1751).
VanhanRuovedenHistoria I:n liiteosassaViljo Nissila on
Vuonna 1960 ilmestyneessa
kirioittanut Mdnten nimesd lzihtdkohtanaan
Mantaintalon perustajaTuomas Niilonpoika
karajillzi("ThomasMentzaj KeuruMantsa(1570-1618),joka esiintyi 12.1.15?0Kangasalan
ja SaEksmaen
perusteella
Haimeeseen
koski"). Keuruskoskikuului aikanaaneriimaanautintojen
pitajzizin.
Mydhemrninse kuuluiaikansaJiimsiianja Langelmakeen.
Sen
kihlakunnan
Saaksmaen
karajdpaikka
olisi ollut S?iiiksmeen
kihlakunnassa.
mukaanTuomasNiilonpojantodenndkdinen
olisi asiaanldydettavaselitys.
karajilldYla-Satakunnassa,
Kun hen kuitenkinoli Kangasalan
Leivin kylassaoli 1500-luvullaMantsa-niminen
voi olla se, etta Kangasalan
SelityksenA
talo (esim.henrichmentzae1551).TuomasNiilonpoikaei tiimanteorianmukaanviela 1570
Kangasalla,
asunut vakinaisestiKeuruskoskella,vaan edella mainitussaM?intza-talossa
Manzeintalon asukkaaksi
heinilmestyykinvastavuonna1572.
Verolueit€loonKeuruskosken
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Leivin kylZin Miintzasta ei tosin etunimia vertailtaessaldydy yhtiiliiisrytta Tuomas
Niilonpoikaan,
eikzitalostalunnetamydskaanerank?ivij6ita.
Vai ovatko nemasukujuuret Tyrv?inndn(Kulsialan) Uskelassa?
on kirjoittanut Mantantalon historiastateoksissaVaissin
SiftemminMatti J.Kankaanpaa
liiteosassa
VanhanRuoveden
HistoriaI:n toisessa,tiiydentavassa
suku(1989)ja edelamainitun
(1990). My6s Juho Laesvuori on tutkinut taiman talon historiaa mm. orivesilaisen
papintyttaren
Maria Sundstrdminjalkelaisiakartoittaessaan.
Nain on selvinnyl,etta myds TyrvanndnUskelassaon aikanaanollut Mantantila, joka
sittemminkuitenkin Mvisi. Taman taion on Nissilakin tutkimuksissaanldyttinyt. MyOs
lehdissa1972ia 1973kertonul. etta ManEn talon
E.A.Aaltioon Kuoreveden
Joulu-nimisissii
tarina, jonka mukaansuvun esi isat ovat lulleel SaiiiksmiieltA.
suvussakulkeeperimAtietona
Helsunmaa
nimi
Todettakoon
viela-etta Keuruskosken
aluekuuluiennenasutustaSaiiksmaen
siin er?imaihin.
isantaon siis manttaaliluetteMantankaupunginnimenantajan,
Mantantalon, ensimmziinen
loitten mukaanTuomasNiilonpoikaMentza (j Keurukoski).Ve.oluettelostaon Kulsialan
perusteeila.
Uskelastaldytynyt Niilo Laurinpoika,joka 1559 maksoi veroa erakalastuksen
TuomasNiilonpojan
Haneton liitetry Mantansukuunja arveltu h?inenolleenedellamairitun
isa. Kalaslustahanenon arveltuharioittaneen
Keuruskoskella.
Niilo Laurin
Etunimiavertailtaessa
ldytyy UskelanMaintanisantiennimissayhtalaisyyksia
poikaan:vuonnal57l siellaoli isanttuaOlavi Laurinpoika,joka voisi olia Niilo Laurinpojan
veli. Hantaennenmainitaanpuolestaan
Lauri AntinpoikaMantza(1543 69). Ajassataaksepain
sii.ryttziessa
isa poika suhteissaon aukkoja,multa todettakoon,etta Kulsialan,Saiaksmaen
ym. kar?ijillaoli vuonna1405lautamiehena
Lauri Mantinpoika.
mukaannahan valmistukseen.Talldin tama
Mantti nimi liittyy kuitenkin Kankaanpaan
sukunimijohtuisi ammattinimesta,
samaantapaankuin Mant6ri-nimet Itzi-Suomessa.
TuomasNiilonpojanesiintymisenKangasalan
karajilia voi selit*ia se todettu asia, etta
ja tamankotikylasi
hanenkiistakumppaninsa
PaavoLahti (Laaksi)oli kotoisinKuorevedelta,
jaitsi Satakunnan
puolella.Nahtavastikarajapaikka
PaavoLahdeneikaivastaajana
mziaraytyik;n
olleenTuomasNiilonpojanmukaan.
Todettakoonviela, etta ruotujakolaitosta1690 perustettaessa
mzia.attiinKeuruskosken
asuttajakinmahdolli
Manttii samanUskelankylan Miintanaugmentiksi,josta Keuruskosken
sestioli tullut.
Uusin histo.ianki.joitus ohittaa MentaDnimikysymyksen
VanhanRuovedenHisto.ia li2 vuodelta1990 ei paljon valaiseMantannimikysymysta.
laatiminen,
Kirjan keskeisena
hvoitteenan:iyttaaolleenseutukunrantalojenhaltijaluetteloiden
Iahinniisukututkimuksen
tietojahyvaksikayttaen.Tehtav?in
on suorittanutMatti J.Kankaan35

pa6.Sensijaanpitdjdnnimia
koskevaluku oll sellaisenaan
otettu teoksenvuonna1960julkaistustaalkuperziisest{
laitoksesta.
NiinpeMantennime?ikoskevassa
artikkelissasiwlla 301 kerrotaan M?int?intalon ensimmais€nisiinn?inTuomas Niilonpojan olleen kotoisin Kangasalan
LeivinkylanMiinttdlas6, mutta ialon haltijaluettelon(s.93) viitteessesivulla 261 Tuomas
NiilonpojankotipaikaksimainitaanTyrvanniinUskelankyliin
Mlintt?i.Vanhanselityksen.innalle
syntynytuusi selityson niin piilossa,ettei tavalline[lukija site 16yda.
Vuonna1992ilm€styiM?intenhistoria 1860-1947(VanhanRuoveden
HistoriaIII:8). Siita
ei l6ydy mainintaaasiasta.

<)

<)

<>

<)

<>

rt

Tampereen seuclun sukututkimusseuran

<)SUXUTUTKIIIUSPTIVE

<>
<>
<>
<>
<>

15.01.199,1
<)
<)
<)
alkaen

<)

Sanpolassa,

kello

Sannonkatu

10.30

2,

Taopere

<)

<>
<> *

*

oPAsTUsTA SUKUTUTKII.,IUKSESSA *

MYYNTII

*

<>

<>
<)
<>KahvioavoinnakokopeivanlTi1aisutrsonmaksutont<>

<)
<>

<>
< >< >< ) < >

<)

36

L

NAYTTELY

Tamp€re€nseudunsukufutkimusseuran
SYYS_ORPANA1993
Sisdltli:

.s;q

or9z
a

6.*#

EevaAnero, Kuljm kartanoDomistajiavuot€en 1910
Temankartanonomistajasukuja
ovat olleetmm. Spoof,Austrell,Cranfeltja palander.Toisessakidoituksessaan
juhlitJuhlatKuliun kartanossa
EevaAnero kertoo, miten kartanoissa
tiin l7oo-luwlla.
Olavi Kalioniemi esittele€ kirjoituksessaanRosvota.inastasukututlimus Veikko Tiikkaisen
kirjoittaman ja Vornasten sukuseuiankustantamanlaajantutkimuksenKarjalan voikoit.
Pentti Kalliovalkama,Miintftr nimetr alkuperasg on kaksi teoriaa
Ovatko MIntSn talon perustajansukujuuret Kangasallavai Tyrviinndssd(Kulsialassa)?
Pelka Nuottajdrvi. Eldmaajalkapuun varjossa
Jalkapuunkaytto poistettin 'Keisarin armollisellaasetuksella,,vasta

1848.

HelenaSeppdld,ifita muist4 vaaristaDi
Kirjoittajan iiidinisAntiedetdin aikoinaanoll€en Brecht-Wuolijoer tunnetunnayt€lnehenki_
ldn "Puntilan isAnnen"eriianhisenaesikuvana.
I4a Tirkkonen,Tirlkosia asunut samallatilalla jo 433 vuotta
Kirjoittaja on tutkinut perusteellisestiomaasukuaan,savolaistaTirkkosen sukua.
Viljo Vainionpdii,Isonkyron Afftarit
Isonkyrdn seurakunnassaon 1600- ja l7oo-luvuilla ollut kaksi Alftan-sukuista
pappismiesta:kirkkoher.a Israel Alftanus ja hdnedpoikansakappalainenIsrael Alftan.
TAMPEREENSEl.]DuN SIJKUTUTKIMIJSSEURA
ryn puheenjohtajaRaimo Vasaraesitt1
puh€envuorossaan
niikemyksi{dnseuratoiminnasta.Esittelemoe myds seuranpitk?iaikaisimmal
toimihenkildn tvtilja Piepposen.Olavi Ka ionieni k€rtoo keveen 1993 retkesta KuoDioon ia
Valamoon.
Syys-Orpana1993:nhinta 15 mk. Myynti seurantilaisuuksienyhteydessd.My66 Milja
Pi€pponen,
p\h. 931-(2)232768.
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