
Syys-Orpana 1993/2

sisalteii

R a i n o  V a s a r a :
Puheenjohtajan puheenvuoro

H e l e n a  S e p p e l : i :
Mitai nuistan vaaristani

E e v a  A n e r o :
Lenpaelen Kuljun
karEanon omistaj ia vuoteen 1910
Juhlat (u1jun kartanossa

P e k k a  N u o t t a j Z i r v i :
Elan:ia jalkapuun varjossa

0 1 a v i  ( a l l i o n i e n i :
Rosvotarinasta sukututkinus

V i l j o  V a l n i o n p a a :
Tc^nLv. i in  A l  f rAn i  r

T e r t  t l ]  H o n k a l a :
Mi l ja meidan myynnit  hoi taa

I r j a  T i r k k o n e n :
Tirkkosia asunut
samal la t i la1la jo 433 r/uoLta

0 1 a v i  ( a l l i o n i e n i :
l'latka kahden kulttuurin a1uee1le

P e n t t i  ( a 1 1 i o v a 1 k a n a :
Maintzin ninen alk periistzt on kaksi teoriaa

s  i vn

1

2

l1

19

3
6

ffi25

26

32

34

ORPANA T TAMFEREEN SEUDUN SUKUTUIKIMUSSEURA T.v:n JULI(AISU



Tampereen  seudun  s  u  k  u  t  u  t  k  i  m u  s  s  e  u  r  a  r . y .

l l a l l i t u s  1 9 9 3

Puheenjohtaja
Railo Vasara
Nasi l innankatu 9 B 33
33210 TAMPERE
puh. 2t2 5752

Varapuheenjohtaja
Olavi NaUionieni
Li l jankatu 4
33300 TAMPIRE
puh. 344 2959

Sihleeri
I€ila Uakinen
Letuninkaisenkatu 6 A 17
33540 TA},IPERE
puh. 554 339 i l taisin

Rahastonhoitaja
Seija J:iriDki
Hdmeenpuisto 13 A 3
33210 TA},fPRE
puh. 214 7087 i l taisin

Jiisenet
Pekka uottajarvi
Neulanienentie 2
35100 oRMSI as.
puh. 335 4308

Helvi lturto
Satanakaru 4 A 25
33200 TMPERE
puh. 222 62tO

Ju lka i su to in i kuo ta

Ju l ka i  su  t

*  ORPANA

*  VUOSIK IRJA

ERILL ISJUL(A ISUSARJA
(run, Esipolvitauluja)

Paatoinittaja, pj.
Terttu Eonkala
Mustanlahdenkatu I
33210 TA},IPERE
puh. 212 5569

Jasenet
Matti foittola
Matinneki
33850 TAMPERE
puh. 671 606

Olavi falliotrieci
Li l jankatu 4
33300 TA}.{PERE
puh, 344 2959

Vilho Puro
Hikivuorenkatu 9 A
33710 TAMPBRE
puh. 174 781

R9

Myynti ja t i laukset
Milja Piepponen
Aleksanterinkaru 35 B 5
33100 TMPERE
pnh. 223 276a

Puhtaaksikir joitus
Terttu llonkala
Vilho hrro

orpaflan kansi
lija &iiiriel

Paino
Tehokopioltti ky2 l



Puheenjohtajan puheenvuoro

Kulunut vuosi on ol lut  poikkeuksei isen vaiherikas kohdal lani .  On tdpahtunur pal ion sel laista, mita ei

muina vuosina ole eteen tul lut .  Ainulker laisena koin hautajaismatkan Amerikkaan, saattamaan haudan

lepoon suk!polvensa vl lmelsta, isani enoa Vihtor i  Hujua hanen saiavuot issyntym;paiv;na;n 3.6.1993.

Parl  kuukautta alkaisemmin j ; in ty i i t t6mijksi ,  samana paivana kun l i iakari  ol i  todennut n. jkdkykyni

alentumisasteen salraslomaan oikeuitavaksi.  Kuitenkin ol in jo kauan alalel lut  kutsua sukulaisiani  ja

yst;v iani  v iet tamaan kanssani hetkei i ,  io lLoin iAyt in 5O vuoita.  Vaikka aiankohta ei  kaikista tuntunut

kannaltani  otol l is immalta, toteut in si l t i  a ikeeni,  enka kadu.

Tydpaikat ovat yleisestikin v;hentyne€t ia tyitpaikkansa sail)4taneilta vaaditaan yha tiukempaa

tyiitahtia. Tydelamasta poissaolevien kirjo on iso, eivatk:i pienentyneet toimeentulolahteet salli rahaa

vaat iv ia harrastuksia kuin rajal l isest i .  Moni meista haluaa si l t i  o l la mukana hyvisse harrastuksissa;

kaikkien tul is ik in muistaa toisel  huomioonottava asenne yhdistystoiminnassa.

Yhdistys kokoaa yhteen runsaast i  er i la is ia ihmisi ; .  Osa heisd haluaa pysya hi i la isena massana, mutta

heid: inkin miel ipi teens; pi t : j is i  iotenkin saada selvi l le.  ennenkuin asioista paatetaan. Enemmist i jn iahto

tul is i  toteuttaa myds pienryhmatkin huomaten, taval la jossa ei  ainoastaan muulama;anekkain saisi

tahtoaan l : ip i .  ULrsia asioi ta tulee yhdistyksessa esi l le alat i .  Ni i ta ei  tul is i  kui tenkaan het i  noinvain l ;hte; i

ioteuttamaan, niita jostakin kuultuaan, vaan ensin on pohdittava niiden ennakoitaval hyv:it ia huonot

puolet sekA vaikutus seuran toimintaan. Pohdintaa saattais l  auttaa muutosesityslen saattaminen kir ia l l is ina

hal l i tuksen kasit tel) /n.  Nain ei  syntyis i  va;r inkasiryksi : i .

Sukututki jo 'den tarpeet ovat moninaiset.  Jesenma:iramme kasvaa ia aika kuluu. Osaako seuramme

muuttua sen mukana? Saantdmme luovat toimintaa ohjaavat suuntavi ivat,  i : i tuen si l t i  melko laaian

l i ikkumavaran. El leivat saannot vastaa aikaansa, voidaan ne toki  tarvi t taessa muuttaa- Toivon kuitenkin,

ett;i jo kauan ka),ttamamme ja hyvin hioutuneel toiminiamuotomme eiv;t vasiaisuudessa lainehtisi

puolel ta toisel le,  vaan uusia muotoja otettais i in ka), t ion ainoastaan si ina ma;r in kuin mit ;  t ; l la isen

vapaaehtoistydvoimal la ja pienel la jasenmaksul la pydri tet tav;n seuran rahkeet i lman yl ik ierroksia

kest;v; t .  Si l lo in pa;asia el i  sukututki io iden iukeminen tulee parhaiden tehdyksi.

Seuratyi i  on kuin paikal l is junal Se ajaa tut lua rei t t ia,  k: iyt laa tut tua aikataulua ja pysahtyy samoi l la

seisakkei l la.  Kyydit tavat osin vaihtuvai,  mutta kaikki  he t iet ;vet ennakkoon mlta tapahtuu, eika

pettymyksi;  tule,  el le i  lokin kl ikkaa. Mikal i  kyyd;t t i ivat haluavat toisenlaisen rei t in,  he vaihtavat iunaa.

Nain on yhdistystoiminnassakin. Rauiatei j la ei  lopeteta kannattavia vuoro,a, mydskean ei  seuratoiminnassa

tul is i  lopettaa suosit tuja toimintatapoja. Kiskoi l le mahtuu vain raioi tet tu m:j : i ta junia. Vaunuja voidaan

toki lis;U, mutta ei raiattomasti, muuten vauhii pysahqy kokonaan.

Nain symbol i ikan keinoin jut luani v;r i t taen toivottelen i ;senemme rakkaan harrastuksemme sukututki-

muksen pari in taas tani ik in toimintakautena. Toimikaamme yhdess: i  kaikkien parhaaksi,  jokaisen voimien

ia mahdol l isuuksien mukaan.
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H€lena Seppala

Mitli muistan vaaristani

Bdrah e\4ht 6ai ahwl?be* arareltrurr niigtpimiiiindA Pu.ntilan iaiintii ja hiinzn

4.e,nhinbA Mafiti oUp/r\aatu naa,rlpaa45a Ha,,l,la Wualiioen 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). Tii6t t

hukiln6tii He. a oli WoUfarwt nngtulmiin, ionha tzksbin hiin 6an2,li 6ahaa.l?ai

&\oc]rtatu 6ihlpp4'il'Lo. - Sq)Aiapaa a, Punhi'lan aijnniin e,Sihupo,n Roope Junhl.la,tr

tgttii^attytiih Holzra Seppiiki ( 5.Pe'l a-L ) kp^tbo ii'iditti^ii^t:iiirl.

Muistikuvani Roope-vaaristani alkanevat jostain 1930 luvun puolivalista, jolloin han oli l0

vuotta vanhempi kuin oll€ssaan mallina Puntilan isann?ille. Tuolloin han oli jo raitistunut ja

niinpa en koskaan paassyt tutustumaan hanen rentoon ilakoivaan puoleensa. Viinan ilojen
jalkeen oli jaanyt vain tydnilo. Ahisten ja puhisten han toteutti omia paamaziriaan juurikaan

muisu valittamatta. Pziamaarana oli rakentaa Juntulasta komea ja uudenaikainen maatila. Jos

rahat ja metsat loppuivat, lainattiin vdvylta.

Seurallinen Roope ei ollut eikai kuulunut yhteiskunnan tukipylvaisiin kuten veljensa Vanajan

Parkulla. Tuskin haneila oli yhtakaan ystavaa. Enempi hiin6 vieroksuttiin aksyn luonteensa ja

teriiven kielense takia. Roope lienee parhaiten viihtynyt omissa oloissaan. Tydvaki vaihtui

us€in. Kulkumiehia tuli vah6ksi aikaa rdihin ja lahri taasen. Rakenramiselle uhrattiin kaikli aika
ja voimavarat mita maataloudesta Iiikeni. Kesavieraitakin pidettiin. 7o-vuotiaana hiin luopui

talonpidosta. Senkin jalkeen hzin viela jaksoi rakentaa tadilleni huvilaa Konnaanjarven saareen

Roopella oli kauneudentajua ja luomisvoimaa (vai pitaisikd sanoa -vimmaa)- Niin hassu kuin

kirjasiokohtaus Puntila-naytelmassa onkin, on siina ripaus totuutta. No, kirjastoahan ei

Roopella liene ollut kymmenta kirjaa enempaa, mutta ajatus, etta han rakennutti rengilliian

huonekaluista vaikka Hattelmalanvuoren toteuttaakseen omia kauneudenunelmiaan. on iotenkin

osuva. Viis siita, vaikka samalla sarkyi paljon hyvaa tavaraa!

Frakkijuhlat ja diplomaatikutsut eivat kuuluneet Roopen maailmaan. Ne olivat Hellan

Marlebackia, jossa Roope oli kerran kutsuilla. Roopella ja Hellalla oli yhteisia puutava.aliike-

hommia ja sitapaitsi Hella oli ollut naimisissa Roopen serkun kanssa. Marl€bdckin hienoilla

kutsuilla Roope lienee ollut kuin norsu posliinikaupassa. Vaan oli Roopen vaatekaapissa kylla

bonsuu.i. Missdhiin han lienee sitd kdyttiinyt? Ehki juuri Marlebackin reissullaan.

Juntulassa oli piano, jonka Roopen appivanh€mmat olivat ostane€t pappilan huutokaupasta.

Sillii muistan joskus Roopen soittaneen: "Osta sina heilani kukkuva kello..-"

Roope eli lahes 80-vuotiaaksi. Viimeiset seitseman vuottaan hatl istui kamarinsa

keinutuolissa kuunnellen radiota aamusta iltaan, ruotsalaiset ja suomalaiset ohjelmat yht€en

pdtkd6n. Seindlla oli Mannerheimin kuva.
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Eeva Anero

Lempiiiiliin Kuljun kartanon omistajia vuoteen 1910

'4t';,/ll

Kul iun kartanon paarakennus ent isess: i  asussaan. Pi i r t .  Minna Soukka.

Kuljun kartano sijaitsee vanhan Tampere Lempziala maantien varrella. Sen tonttialue

kohoaa loivasti alavasta ymp:iristdsta. Rakennusryhman ja puiston takana on ikivanln

helaavalkeakallio. Maantien toisella puolella, jokirannassa, on vetinen syvanne eli kulju, jossa

pikkupojat ennen luistelivaa.

Kartano muodostetaan

Ruotsi Suomi oli sotien tAhden tullut .iippuvaiseksi aatelista. Sen taytyi ko.vata aatelin
tekemat palvelukset ja vakuuttautua sen jatkuvasta sodankannatuksesta. Koska valtiolla oli
rahapuia, se aikoi luovuttaa lazinityksia ja lahjoituksia, joilta aateliset saivat talonpoikien verot
kannettavakseen. Tallainen lzianitys oli Kuljun kylaista annettu vuonna 1629 Carl Sigfridinpojan
leskelle elinajaksi. Laanitys kzisitti Nikkilan, Lujalan, Jussilan, Annalan ja Makelan tilat.

Vaikka la:initetyt tai lahjoitetut tilat olivat palautuneet kruunulle saajan kuoltua tai
viimeistaAn isossa reduktiossa, muodostettiin jostain syystA kerran luovutetuista taloista
mydhemmasse vaiheessa usein kartanoita. Nain tapahtui Kuljussakin.

Kuljun kartano pe.ustettiin vuonna 1670 yhdistetyista Lujalan ja Jussjlan tjloisaa,
mydhemmin siihen liitettiin muitakin taloja Kuljusta. Kartanon muodostaja oli kruununvouti



Erik Spoof.

Spoof - suku

Sikali kuin tiedetiiiin, Spoofien suku on taysin suomalainen, tosin sen vanhimmat vaiheet

ovat viela selvittzimatta. 1600-luvun jalkipuoliskolta tunnetaan Turun linnan muonakirjuri,

mydhemmin Ylisen Satakunnan henkikirjuri Mats Erikinpoika Spoof. Henen kaikki kolme
poikaansa, Erik, Juhana ja Jonas asettuivat asumaan Lempa?il?ian. Erik oli aikaisemmin

mainittu Kuljun omistaja. Tila sailyi hanen jalkeliiisiuaan vuoteen 1723. Kukkolan kartanon

han hankki vuonna 1678. Se kuului hdnen suwlleen aina vuoteen 1800.

Erikin jalkelaiset omistivat jonkin aikaa myds Nappilan (Laurilan) rusthollia Hemmilzin

kylassa.

Juhana aateloitiin Spofvenhielm nimella. Han osti LempziaHn Sotavallan asuinkartanokseen.

Juhanalla ei ollut lapsia, joten aateloitu haara paettyi h:ineen.

Jonas puolestaan osti Lempii?ifiist?i lhamaan rusthollin. Hanella oli ainoastaan tyttaria, joten

Spoof nimi ei hanenkaan kohdallMn jatkunut.

Kansanomaisesti tunnetuin suwn jesen oli maanmittari, nimismies ja selvityskomissaari

Matias Spoofin poika Kaarle Juhana. Han oli syntynyt 23.3.1773 Paltamossa, jossa isa oli

virkamiehene. Vuonna 1778 Kaarlen ollessa s-vuotias perhe palasi takaisin Lemp:ialazin, jossa

isa otti haltuunsa sukukartanonsa Kukkolan.

Mieheksi vartuttuaan Kaarle Juhana osallistui ruosien 1788-90 ja 1807 sotiin, mutta

kuuluisaksi han tuli vasta 1808 09 sodasla. Vzupeli Ruuth ja kersantti Spoof tuhosivat silloin

sisseineen venAlaisten varastoja ja kuormastoja Yla-Satakunnassa. Venalaiset nimittivat heia

"kenraali Spuffiksi ja amiraali Ruthiksi

Petter Joban Austrell

Taloustireht6dri Petter Johan Austrell piti Kuljun kartanoa Spoof-suvun jalkeen vuoteen

1760. H?in toimi myiis Lempd;ilan kirkonisantand. Mainittakoon huvittavana yksityiskohtana,

etta han oli tata virkaa hoitaessaan saanut tehtav:ikseen hankkia Turusta mustan,

kultakirjaimisen messukasukan. .Kun kasukka tuli perille, kirkonmiehet huomasivat

hammastyksekseen, etta Austrell oli teettiinyt siihen mosiluvun tilalle omat ja vaimonsa

nimikirjaimet. Austrell ei siEnut maksamaansa hintaa pois, ennenkuin nimikirjaimet oli

vaihdettu vuosilukuun.

Austrell oli myds Tammerkosken saterin omistajan, monimiljoonikko Claes Detloffsson

Barsin palveluksessa ja temAn kuoltua hanen alaikaisten perillistensa holhoojan, Sotavallan

omistajan Marten Segercrantzin apuiaisena.



Granfelt suku

Austrel l ien jalkcen Kuljua pit ivat vuosina 17417 1809 hanen tyttarensa Anna Christ ina ja

taman puoliso luurnantri  Kristcr Axel Granfelt.  jonka suku polveurui turkulaisesta Berend

Ee.ikinpojasta. Lempaali in historia kertoo Krister Axel Granfelt ista, etta hanen omaisuutensa

oli  vi idenneksi an,okkain Lempaalassa vuonna IE00 tchdyn tutkimuksen mukaan. Kuljun cdelLa

olivat Las!unen, Toh'i la, lnni la ja Viiala.

Ti la si ir t l i  nyt edell isen jsAnnan pojal le, taloustirehtdori Adam Granfelt i l le, joka onist i

myos Kukkolan. Granfelt ia mainitaan ominaisuuksil taan kyvykkaaksi, tarmokkaaksi, uudistus

haluiseksi ja taloudelliscksi. Osrettuaan Niernen kartanon Kalvolasta Adam Cranfelt siirtyi pois

Lempaalan kuviojsta.

Perimatietoa

Cdsta Palander on kertonut perimatietona seuraavaa: "Kuljun kartanoon kuuLui ennen my6s

Hdytam6isesta itaan pistava pitka la kapea Merunlahti ympiiristdineen. Granfelt .akennutti

paaluaidan Merunlahden kapeikon poikki. Aidan kcskelle jat€tt i in aukko, johon sidott i in

vcrkko. Torpparit lahtivat souramaan lahden perasta ja samalla hatistiv:it verkkoon kaloja.

Paaluaidan jaiiteita on ollut pi*aan Merunlahden pohjassa."

Mainittakoon, etta Granfelt-suku omisti  paitsi Kuljua ja Kukkolaa, m)os Listusta ja

Sotavaltaa sek?i sillorn Lempaalaan kuulunulta Viialan kartanoa.

Palander suku

Granfeltien jrilkeen Kuiju oli 1829 38 talonpoikaisella Anfti Matinpojalla. HaneLta sen osti

kihlakunnantuomari Fredrik Vilhelm Palander. Hanen sukunsa polveutuu Axeiius

Theodonc rs rd ,  R  c r -  ru  u r  l r r kkoher_as ta .

Varsinaisen kunnall isen merkkihenkildn Lempaala sai F.V.Palanderin pojasta Knut Viktor

Palanderista (13.2.1828-25.10.1915). Han omisti  Kuljua vuodesta 1852 noin vuoteen 1900.

Tultuaan kunnallislautakunnan esimieheksi vuonna 1866 Palander joutui jarjes*ima:in

uudisrettua kunnallishallintoa Lempaalassa. Tastai iahtien kuntakokouksella oli paatdsvalla ja

kunnallislaurakunnalla toimeenpanovalta, entiset pitajankokoukser poistertiin

Kuntakokouksen puheenjohtajana Palander toimi vuodesta 1872 lahticn yhteensa l2 vuoden

arkana.

Nalkavuosien arkana 1867 68 K.V.Palander ol i  myds kunnan vi l jamakasiinin hoitajana.

Kunnallisia tehtavia suorittaessaan han kirjoitti pdyt?ikirjatkin itse, vaikka hanen suomenkielen

taitonsa ol ikin heikonlaista.

Vuodet 1866 ja 1867 kaikki kunnan virkoihin valitut olivat roimineet palkatta. Koska tyo

oli ollut poikkeuksellisen rasitlavaa nalkavuosien tahden, esimies Knut Palander ja kunnallis-



laulakunnan jasenet pyysiva! 1868 pienta palkkiota vaivoistaan. Siihen kuntakokous ei

suostunut, ei edes matkakuluja korvattu. Mydhemmin kuitenkin kunta joutui maksamaan

Palanderille 525 markkaa "kirjurin apurahaa" kuvernddrin mtiariiyksestA.

Knut Palanderia on pidettiiva myOs sazistdpankkiajatuksen toteuttajana LempZialassa. Varsin

mielenkiinroinen on sziiisrdpankin yhteyteen suunniteltu ns. elinkasvilaitos, jota voidaan

verrata nykyiseen kansanelakelaitokseen. Ajatus ei keytannossA toteutunut, vaikka sazinndt oli
jo hyvZiksytly.

Palander perusti 1881 alustalaistensa lapsi l le koulun, joka toimi Kuljun kartanoon l i i tetyn

Puskiaisten tilan pZiarakennuksessa.

Knut Palanderin poika, Nils Palande., omisti Kuljun kartanoa vuoteen 1910, jolloin tila

mD/tiin suvun ulkopuolelle.

Nils Palander tuli vuoden 1925 alusta kunnallislautakunnan esimieheksi ja hoiti tate

tehtavZia aina vuoden 1945 loppuun. Varsinkin sota ajan vuoksi hanella o1i usein suunnaton

tydtaakka.

Kuljun kartanon pii?irakennuksen runko on 1700 - 1800 lukujen vaihteesta. Rakennuksessa

nykyisin olevat siivet on tehty vasta sotien jalkeen silloisen omistajan teollisuusneuvos Rosa

Salm€linin toimesta.

L?ihteet:
valnonarKlsto / l  /  /
Matti Koittola: Spoof-suku
Ilma Orkamo: Claes D-Bars
Kirsti Arajervi: Lempiialan historia

Siiestdpankki 1875-19540
E.A.Aaltio: Lempiizilan kunnallishistoria
E.W.Palander: Sliikten Palander
HerrgArdar i Finland seka Suomen kartanot 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\,it ki,\honnitau.A", io, oain niiiih,ijttginA

aihoitra, vdrdinkin iouhn io uttdztwuodzn oijli,l,Ui, hiiUtiin viz&i,Iai,tla kitrat tail*aura

htottz.

Sauu^td|t ta,laryoiki2n kaiMd oa A ,hrt hg^Uwk^ez*iiA\ 6en l^iikti 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,n ia Moi,5iDr" a^uhhi"1,t eiDiit hrcA huoiAtaa nuito, kuin

&ae.aiin eihii minu,ll.alzaan ol.e. n i,tiiiin ha,lua aeu/Lu6te.,l,la ptnhiuna,lain hanbta."

Iammenhoshe.n h0tta)ro66a tie,l.e. iAn pde,Un Ba/'L^i.e,k aihan& 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 Sota.oaUan e ro\ati

Md$en SeEelc,Iatutz ia Kuliun talouttiazhliiijri 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.'ti tipAatiiiin ae, e)tr:.ii Lopqr h/:L\.tanon omista,ian Sotud Chgt\,enin UA ,, tri.ttuibn ie

Johan ca.dd,in pa)Liio Akna Maain, oU touoa. Baltsin ,johapiiir.tiiinzn "6ou4a4bLwa",

Ua4taouoloon Tuhlottun A?Sf/aA Kuuu!6aktn. -/uk/a.t ooitune huoke./la oat*ha

!?,tt1,aa2an&1hu?4i:

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,n hiin 60 rtikin nwnana.n kappd,l,e.e& ia
latloi pai ianshankip,L tii Liltkt"x,.

Sen iii,lkz,en oiitngl*iin oaN'ikiiiin h".nhail,b tapotoittln ,vah,uo,tiin. Ke,5titga oU

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,i a,

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,lan kaulta 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,tu eli Rulrlut niiptr l?ah<1, oi]lii ti,itii

nalfutana ar,l,htt lhtiiittL mi,tiiiitl. Tiitii pol,ld.ra ei ooi kttlhp,a mwl,Lz lurin han'6&i,114, ttiinhtln

tal.onpoi ot &ii,4,lii p iiirl 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'5ttL tiiw@ io pa4A6d oii]1o56.., io6 e) o,l,o hovia,l,unipgtrgiii.

Satuiii6eu.dti,l,ta W6ti 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,n oa,Let oi,ad,t

ai,il,ii, Sanai Seg eLN^atrtz.
- Ke6iiAii kiiDitL Tu)b6a ki,,*an aaini,l,la ia tot2,'in. ottii Hiinzn e oU \entiiiin

h,ohta,lahe,56a hnrut*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,/"ta kp6ii,l,tii, nlutta .liihd.e.tiiii.hpA tult, 6hA

maiate,lemaan, oa,'ta6i Au6tip,trl.

Teen iu.onn'itu iii,lkp,p,rL hanhdtiin vi,?,\nil",n oii,l,Lgt oii.a-ryi^t;,rtii ncliin ia oienai)u o4i
piiiiltanat.

LAHTEETI

Cunnar Suolaht ir  El ;m;: i  Suomessa 17O0-luvul ia

l lma Orkamo: Claes D. Bars

Teksti: Pekka Nuottajarvi

Piirros: Marja Nuottaja.vi

E l x - A A  i rE larnaa JarKapuun varjossa

"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 veljiazin kiinnostumaan heil|a viela puuttuvan

lukutaidon hankkimisesta.

TAma jakapuuhan kuului jo 1600 luvulta saakka jokaisen kirkon varusteisiin, siihen

saakka, kunnes sen kayttd lopetettiin "keisarin armollisella asetuksella" vuonna 1848_

Vieh viime vuosisadalla, varsinkin sen alkupuolella, kirkko saateli ja ohjasi seu.akuntalais

tensa elamanjuoksua melko tarkasti. SillA oli tuolloin moninaiset keinonsa oje[taa seka
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Ndin saattoi keydd viele l8a0-luvun aikupualiskolla,
jos uhnasi takeja ja parakraafcja.

Piirt .  M.Nuottajarvi

rangaista saiinndista poikkeavia, niitti laiminlydvia tai muuten vain laiskoja seurakuntalaisiaan

Jalkapuu ja sakko ol ivat ni i t i i  ankarimpia rangaistuksia, joita kirkkoherraLla yhdessa

kirkkoraadin kanssa oli oikeus kayttaa

Jalkapuun avulla saati in kovapaisimmiirkin poikajul l ir  aapisen kanssa tutuiksi. Jo

uhkauskeinona sen tcho oli arvaamattoman hyva. Suhteellisen vahan se yleensa olikin

tosikaytdssa, muita ol i  kuitenkin seurakuntia, joissa kirkkoherra innokkaasti kaytt i  rata
' 'hapean hirtt : i".  Ja ni inpa siel la sir len, miltei pyhana kuin pyhana, jotkut onnerromar Joulurvar
istumaan kirkon ovipielessa koko jumalanpalveluksen ajan, kirkkoviien tdl l isteltavana ja

pilkattavana. Jossakin muualla taas jatkapuu pelkzilla olemassaolollaan ja kirkossakAvijoita
po.stuassa musti l la lavi l la tui jottaessaan vaikuti i  ni in tehokkaasri,  etta sita vain harvoin
joudutt i in kayttamaan.

Miksi jalkapuuhun?

Laiskat luki jat seka ne, jotka laiminl6ivar katkismuksen op€rrelemisen, ol ivar ni i ta, joita

suntio ja kuudennusmiehet useimmiten joutuivat lukitsemaan tahan lait teeseen. Nimismies ja

kruununpalveli jat ol ivat velvol l isia tarvittaessa antamaan apua tuomion taytant6dnpanossa.

Tata ol i  kyl la tavall isesti  edeltanyt kirkkoherran va.oitus. mutta jos se er parantanu!

lukuhaluja, tarvittiin tiillainen voimakkaampi keino.

Monesta muustakin syysta saattoi cntisajan seurakuntalaista uhata tama hApea. Esimerkiksi



silloin, kun kodissa oli pahaa epzisopua lasten tai aviopuolisoiden kesken. Jos kirkkoherran
antama varoitus ei tuottanut tulosta, voitiin sopua yrittzia synnyttaa jalkapuunkin avulla.

Alkoholin vAa.inkayttiijzi ldysi eh-ka itsensa jonakin sunnustaina tasta rangaistuslaitteesta.
Nuorison ydjuoksu saattoi pahimmassa tapauksessa johtaa samaan, ja luvaton kerj:iaminenkin.
(Luvan kerjaamiseen antoi kirkonkokous. )

Lukukinkereilta ei sopinut olla pois kahta kertaa pe.:ikkain, vaikka miten olisi tilaisuutta
pelannyt, koska jalkapuu uhkasi. Tama laite saatettiin myds ottaa mukaan kinkereille, ja

tokkopa sita turhan vuoksi mukana kuijeteltiin...

Ahkera k?iyminen jumalanpalveluksissa oli seurakuntalaisille kuuluva velvollisuus.
Poisj:iaminen kirkosta kolmena tai neljana perakkaisena sunnuntaina saattoi johtaa jo

kirkkoherran puhutteluun. Jos tama jiii tehottomaksi, niin seurauksena oli sakko tai
jalkapuu.

Ehtoollisella kayminen vahintaan pari kertaa vuodessa oli myds kunnon seurakuntalaisen
velvollisuus. Jos taman unohti, voitiin naiden "Herran armovalineiden" nauttimishaluja koettaa
Usata jopa jalkapuun avulla.

Entisajan kirkoissa oli tarkka penkkijako, ja sitA piti noudattaa. Vziar:ian penkkiin

meneminen saattoi johtaa "hapean hirteen". Myds jos vanhemmat laiminldivat lastensa
opetuksen, eika nuhteista ja kehotuksista ollut apua, niin jalkapuutakin voitiin kayttaa.
Kaikenlaista muutakin ihmisten jumalatonta eliimAa yritettin sen avulla saada raiteilleen-

Maallinenkin oikeus tuomitsi eraista rikoksista jalkapuuhun- Nama tuomiot sovitettiin
ki.kon jalkapuussa, kruunulla ei omia oilut.

Joissakin tapauksissa saattoi tietyllzi rahasummalla lunastaa itsensa vapaaksi jalkapuusta. Eli
tiima rangaistus tavallaan muutettiin sakoksi. Varsinkin sziaaylaiset ja muut varakkaammat
henkildl kayttivat hapealu valttyakseen tatai keinoa. Tai jos ei pystynyt maksamaan kirkon
hyv?iksi tuomittuja sakkoja, oli vaihtoehtona jalkapuu tai tydnteko kirkon hyvaksi.

Liekd vahinlo, etta nain tehokas rangaistuskeino on jaanyt pois kaytdsta? Nyt voi vain
arvailla, mika sen vaikutus nykypaivana olisi esimerkiksi ilkivaltaan, katuvakivaltaan.
rattijuoppouteen tai myymalavarkauksiin.

Jalkapuu saattaisi jopa lisata kirkossakavijdiden lukumaaraa. Ovathan uteliaisuus ja

vahingonilo meillii ihmisparoilla melko yleisia luonteenpiirteita.

Synkasta maineestaan huolimatta jalkapuu on kieltZimatta niiytellyt aikanaan huomattavaa
osaa kansamme luku- ja kristinopintaitojen kehittymisessA. muidenkin kuin Jukolan veljesten
kohdalla. Lukutaidon mydtahad my6s muukin mydnteinen kehitys sai vauhtia.
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0lavi Kallioniemi

Rosvotarinasta sukututkimus
KakJi tuttavuutta

Tahella l99l hankin Veikko Tiikkaisen kirjoittamanja Vornasten Sukuses.an kustantaman yli
600-sivuisen monistetun tutkimuksen. Karjalan voikoit Teos pohjautuu sekd kirjallisuudessa
olleisiin etta itse kerattvihin kansantarinoihin Niiden suLrresta massasta tulee vahitellen esille kahden
l600luvulla elaneen henl<ilon sotaisa elamiinkuva llenkildllisladen selvittya kirjoittaja seuraa
heidan sukuvaiheitaan l50Olu\,ulle saakka Karjalankielinen sana voikoi tarkoittaa etevaii, ylen
etevaa, joilaisia kirjan henkilot aikalaistensa mukaan olivat. Ei heist:i muuten niin suurta md.iriia
tarinoita olisi sailyny - jopa meidan pdiviimme saakka Nama saokarit olivat Volotkr Vorna ja
hiinen poikansa Hilippa.

Fleinakuussa samana vuoma olin matkalla vanhaan Raja-Karjalaan . Samalla matkalla tapasin kiian
tekijen, Veikko Tiikkaisen Kun ajoimme bussilla kohti Petroskoita, Tiikkainen kertoi, ettii luettuaan
aikoinaan Wartiaisen kirjasta, "Kun haltijat elivzit" tarinan Vorna-nimisesta varkaasta, alkoi hantii asia
kiinnostaa. Han sai kzisiinsa useita muitakin teoksia, ioissa Vorna kiisitettiin rosvoksi, paholaiseksi
tai j attiliiiseksi. . Asiaan s,.ventyessiian hAn tapasi myos ibmisiii, jotka yhe viela tunsivat tarinoita
tuosta aiheesta. Kirjoista ja haastatteluista kertyi suuri tarina-aineisto, jonka osat olivat usein
toisilleen ristiriitaisia Hiin suoritti myos maastotutkimuksia, jotka osoittivat tarinoissa mainitut paikat
oikeiksi. Rakennusten jaannoksi:i ldylyi sielfi, missa niiden piti olla. Kokemuksensa perusteella
Tiikkainen totesikin:
-Perimatieto laajana on €hdoton dokumentti. Se on kirjallisen todistuksen arvoinen. Paljosta

perinnetiedosta tulee yksi historiallinen toluus.
Seumavassa esittelen tutkimusta, mutta sen monia mielenkiintoisia yksityiskohtia ja perusteluja ei

lyhyessd esityksessa ole mahdollista kasitella.

Sankarit .stuYat esiin
Tarinoiden tapahtumat sijoittuvat Pohjois-Savoon, Kainuuseen ja Pohjanmaalle seka rajan taa

Vienan Karjalaan ja ne kenovat noilla seuduilla wosisatojen ajan h,'teneeste rappasodasta. Siita
keltetai?in myds muita nimia, kuten kulkusota, vanJn vaino tai vainolaisen aika. Vienan puolella
vastaavasti puhutaan varastussodasta, vainosodasta, polttosodasta, ym Meille on tiihain saakka ollut
tunnetuin rappasodan johtaja pohjalainen Pekl(a Vesainen l500lu\,!n lopulta. ja hanen suurena
"sankarityonii?in" Petsamon luostarin havitys ja munkkien surmaamhen. H?inen maineensa ei ole
el inlt kansan keskuudessa, sillA hanestii ei ole juuri laitkaan kansantarinoita, vaan tuntemuksenme
perustuu Ivalon kirjaan Juho Vesainen. Sen tiedot on kirjailija poiminut asiakidoista.

Vorna-tarinoiden lisaksi esiintyi tarinoita Hilipasta Kansa on kertonut heista riruran ja sekoittanut
ajan kuluessa asiat ja henkilot. Tarinoiden massasta alkoi v?ihitellen paljastua kaht€en €ri henkilddn
liitt)'via asioita. Merkittavimmat niista olivat kuolemaa kasitteleviit kertomukset. Ndiden erottuessa
selvisi myos, etta kys].rnyksesse olivat isa ja poika, Volotka ja Hilippa Voma Sana Voma pohjautuu
ven?il?iiseen sMaan vorona. Suomeksi se tarkoittaa varista. Hilippa on ollut Vienassa suosittu nimi ja
tulee Filippus-nime$4. N,iiden miesten elam?ista kirja kertoo. Lopuksi Tiil&ainen selviftu Vomien
sukutaustan. Tzissa kirjoituksessa rapahtumat selvitetaan toisinp:iiq aikajirjestyksessA.

Vorniahn Vornit
Kannaksella, Kinun pitejessai oli Vomialan lryle, jossa l5o0lu\ulla asuivat Ivan ja Heino Vomi.

Heinon jiilkeliiiset asuivat siella viela 300 wotta mydhemminkin, mutta Ivanin suku haviea wonna
1570. He ovat olleet ilrn€isesti saman suwn jas€nie, mutta kuuluneet eri uskontokuntiin_ Koska kyl?i
on saanut nimen Vomien mukaan, on suwn tZiytynlt asua sielllijo kauan.



Mainittuna luonna syttyi Ruotsi-Suomen ja Veniijiin valilla 2s-\uotinen sota, jota kattiin liihinna
Karjalassa. Jo paljon ennen sita Suomen puol€lla asuvat karjalaiset ja savolaiset yrittiviit l€vittiiytya
Pehkindsaar€n rauhan rajan itapuolelle ottanalla rnaita viljelykseen ja hevittiimiilla kadalaisasutusta.
Sodan alettua Ruotsin puolella rajaa asuvien ortodoksien elama ofl tullut vaikeaksi ja he ovat
muuttaneet pois, ellei heita ole surmattu. Sodan paetyttyii 1595 Vornialan lqyl?in tila numero 1 on
autio. Asukkaat ovat paemeet. Myohemmin siine asuu toinen suku.
Osoituksena tuon ajan sotatavoista ja karjalaisten vaikeuksista otettakoon t:ihzin erii:in mukana

olleen henkilon kuvaus woden 1572 haivityksi$a Karjalassa:
"Jalosukuinen Herman Flemming piti Kakisalmen pohjoisen kaupunginosan luona kaksi
ydleiria. Sina aikana kiersi koko sotavoima linnan ]mpfistdssa seka havftti ja poltti
kaikki kylat Laatokan suur€n jairven ra.nnoilta. Sen jdlkeen Herman laihti erinomaisen
h)'vin rakennettuun paikkaan nimelt?i Kurkijoki, jossa oli kaksi hl'vin rakermettua ja
erittain komeata kirkkoa ja luostari. T?imiin paikkakunnan kirkot ja luostarin
sotaj oukkomme jatti jiilkeensai tuhkana.
Tiiidlfin Herman piti leiria kaksi y6tii ja sieltikin fuir antoi sotajoukon kiertii?i

kaikkialla polttarnassa ja fuivittiiniisla kaikki kylat, joihin se piiiisi. He surmasivat
asukkait4 kuitehkin etup?iiissa naisia ja lapsia, sillii pojat ja miesviiki olivat
enimmiikseen pziesseet pakoon suksilla ja ehtineet metsiin. Siita huolimatta he eivet
siiiist],neet, vaan suuri jouklco heita tavoitettiin."

V.1614 ldttyy Sortavalan Karmalasta ja viihan mydhemmin Pitkalasta Vorona Omelinpoika. Talo
on kuitenkin samalla merkitty autioksi.. Tiikkainen toteaa td$a, ettii " sattumalta maakirjassa
Omelinpojan sukunimi e siinBy eturimen paikalla. Mieh€n isa on ollut Mla Omeli ja hiin on
todenn,ikoisesti Ivan Vomin poika. Voronan esiintl,rninen etunimer*i on poikkeustapaus ja
aiheutunee pelkS$edn verokirjurin ep2itarkkuudest4 minka ansiosta puuttuva sukupolvi tulee €sille. "
Vuoden 1618 jiilkeen ei mainita miss?idn Vorona Omelinpoikaa, mutta 1638 esiintyy kerran
Pielisjalen Nipinlahdessa Volotka Vomin.. Paikka lienee nykyinen Voma Pielisjdwen etelepedssd..
Sinne on siirtynlt perheite Sortavalasta vuoden 1618 tienoilla. Heidiin mukanaan lienee ollut my6s
Vorona Omelinpoik4 koska nimi tuolloin havied kirjoista Sonavalasta.

TolvajAnen haara
l600luwlla tavataan Laatokan Kadalasta kolme muuta Vomaai Mintka (h€llittellrnuoto nimestii

Mina) Suojiirven Tolvajairveltii (ensimmiiinen merkinte 163l) sekii Ivanerko ja Maksimenko (lvan ja
Maksima) Ptilhiiirvelta. Mintka on joutunut pakenemaan itiirajan taakse ruoden 1646 jiilkeen.
Perimdti€don mukaar kolme Vomien veljesta on sitten palannut Tolvaj?irvelle takaisin "suuren sovan
aikoihin". l72l rauhanteossa Tolvajarvi jai V€nejan puolelle ja he voivat kaikessa rauhassa palata
isoisiinsa entisille kauniille ja kalarikkaille asuinseuduille.Tddll?i su\un edustajat on myohemmin
tunnettu tietiijine, laulajina ja metsiimiehina. Tolvaj:irven Vomasista on juuri valnristurut Tuula
Kiiskin laatima sukututkimus. Jat?imme titniin sukuhaaran ja siirrtmne takaisin Volotka Vornaan,
Tiiklcis€n tutkimuksen toiseen p65henkil66n.

Volotka Vorn&
' Volotka Vorna kuvataan tarinoissa pitkiiksi mustaksi mieheksi. Hiinen asuiapaikkaosa Sortavalasta
muuton jdlke€n lienee ollut Pielisjiirven pitiijen eteldosassa sijaitseva Voman Ma! enthen Npir ahti,
johon fuinet on merkitty wonna 1638. Varsinainen sissitoiminnan tukialue on sijaituut noin 60 km
pohjoisempana. Sielle orl hyviit kulkuyhteydet rcja'j. ta jz ylliittaen s€udulta lit]'tyvait sellaiset
paikannnimet kuin Vomasenvaara" Vomasens:irkk i, Voloknjoki ja Volokins?irkkel Lisiiksi on eriiitii
hiinen eliimiinkohtaloihinsa liittlviA nimiiL joist4 tulee puhe tuonllempana. Nziin tiim,in sissipiifillikkit
Volotka Voman nimi szii\ry edelleen paikannimistdssiikin. .N?iin ei ole tapahhuut kenenkiiiin muun
kohdalla niiillii seuduilla. Mydhemmin Volotka on asunut Nurmijiifl,,elta noin 30 l<'n luoteese€n
sijaitsevissa Ponakankaan ja Mujejtwen tukikohdissa ja loppuaikoina Aijanpiiivajarvelle. Eriiid€n



tietojen mukaM voidaan olettaa, etta Vorna on aluksi ollut vain vzihaisessa mefin yhteydessa
rajantakaisiin karjalaisiin, mutta sittemmin siirtyn),t aktiivisesti heidiin johtajakseen. Kenties
ortodoksien kohtelu jo lapsuudessa on tuonut mukanaan sellaisia kokemuksia, etta han ryhtyi
rosvopa6llikdksi. Vastaava esimerkki tiedet?i2in Sonavalalan seudulta.

Volotka Vo.na johti ryostoretkia karjalaisten tukikohdista Pohjois-Karjalan, Savon ja Kainuun
seuduille, jonne savolainen uudisasutus oli levinnyt. Lukuisat kansantarinat lifttwet naihin retkiin
Niihin sekottuu myos Hilipan tekoja

Aij:inpniviijiirvell:i
Jarven nimi liittyy myos Voma-nimistdon, kuten tulemme huomaamaan. Siella staitsi Volotka

Voman viimeinen asunto 1630-luvun ioppupuolella. Paikka on muinaisen Pielisj?wen pitaj?ln Viekin
kyliin saloseudulla. Nykyisin se kuuluu Lieksar Savijarven kylaen. Kirjoittaja on ldytanyt rakennuksen
sijaintipaikan. Rakennuksia on ollut kaksi ja ne ovat sijainneet siten, kuin kaikki kadalaiset talot,
yksi kulmista kohti etei?iii. Rakennusten v.ilissa oli 2,I m lerryinen sola. Tarina kenoo: "Tupaa kaksi
kumpareella, vilstatusten tupain ukset." Talon ymparilla ei ole merkkej?i viljelyksesta ja se on
maastona siihen sopimatontakin. Se iienee ollutkin eraar ainen piilopirtti, mista kesin Volotka on
tehnlt sissiretkiaan. Sielle han on elenlt vaimonsa Maikon ja kahden lapsensa kanssa.

Ta.inatoisintojen mukaan Volon tukikohdasta pd?isiiiisen viettoon Aijanpiiivejaftelle matkanneet
sissit ovat poikenneet Uuraan Tuoviseen. Miehia on ollut niin paljon, etta heidan on pitiinyt menna
riiheen nukkumaan. Volotka on kayttiiytyn!'t voimansa tunnossa ylimi€lisesti is:intiiii, Mikko Tuovista
kohtaan ja monet tarinat kertovat h:inen olleen jollakin tavoin suhteissa Tuovisen vaimoon. Kun
taman vikitiely! lisiiksi Tuovisella oli vanhastaan paljon muutakin hampaankolossa Volotkaa vastaan,
mm. naisenryostd, on Tuovinen pii-ettdn)t kostaa.
Aijiinpeiviin eli karjalaisten tarkeimm?in kirkkojuhlaq p.iiisiaisen, aattoiltana Tuovisen joukot

toteuttivat kostonsa.. Tiikkaisen mukaan tiimai tapahtui ruonna 1639, jolloin piiasiainen ortodoksien
seuraaman juliaanisen kalenterin mukaan oli huhtikuun 14. pdiv6nA. Karjalaisen tavan mukaan pirtissai
on illalla vietetty piiasi?iisjuhlaa ja todennaikdisesti siella on ollut mukana myos lfiseudun ihmisiii,
ehkapa Volorkan vanhemmatkin. Ainakin kolmesta lahitalosta isiint?i haviiu juuri tuohon aikaan.
tlartaustilaisuuden jiilkeen Volotka on siirtynlt perheensa kanssa pienempiiiin tupaan. Tarinoiden
alta voidaan kaivaa esille seuraavat tapahtumat.

Tuovisen joukko tuli karjalaisten perast?i ja jiii jonkin matkan piiiihiin odottamaan ydn pimenemista.
Koska heitd oli v?ihdn, priattiviit he kalttzie viekkautta. Eras heista kiivi salaa mittaamassa tupien
valisen solan leveyden ja ydlla, kun karjalaiset olivat asettuneet levolle, he hiipivat solaan ja panivat
mitan mukaisen pong,in ovien vailiin, niin etteivet n€ pai?isseet aukeamaan.. Sitten talot sltltettiin
pa.lamaan. Tuvan lakeistorven kautta Volotka paiiisi kuitenkin pakenemaan ja lzihti hiihteen karkuun.
Vaimo Maikko ja lapset pelastettiin jostakin syystai, ennenkuin tuli sai suuren vallan. Sisailla olevat
miehet tarjosivat ikkunoista rahaa ja muuta tavaraa, efta piiasisivdt pois. Lahjukset kyllii otettiin
vastaan, mutta kukaan ei pelastunut..

Volotkan viimeinen hiihto
Karjalan keviittalvisessa korvessa slntyi nyt ankara hiihtokilpailu. Volotka oli tunnetusti hyva

hiiht?ija. Hiin pakeni €della ja tallasi latua umpihankeen tai kenties kevdinen hanki jonkin ve.ran ydlla
karLnani. Takaa-ajajan oimeksi mainitaan Matti Tuovinen. Tuohon aikaan ei sillai seudulla ollut Matti-
nimistd Tuovista, vaan Mikko, josta jo edelle kenottiin. Tiikkainen paatyykin tarinatietojen
perusteella olettarnaarL €tta Matti tasse tapauksessa tarkoitti vastakohtana venAj,in voikoille, taitavaa
ja urhoollista miestii, Suomen Matti4 joka pystyi monenlaisiin sankarillisiin suorituksiin. Ereskin
tarina piiiittyy:"...mutta pojassa jatkui kuuluisien Suomen Mattien suku." Pakoon hiihteessedn
Volotka heitteli tavaroitaan ladulle, jotta latua tulevat jziisivat nita keriiiimiiiin, eivatka tavoittaisi
hzint?i. "A hiihe miun selloo (:latua), hen kehoitti takaa-ajajaansa. "Kylla mina suan sellon jalostani",
t?ima vastasi ia hiihti omaa latuaan.
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Ajajia oli todellisuudessa useampia ja he hiihlivat rinnakkain, ettei Volotka voisi yllaittaia jonossa
samaa latua hiihtavzia joukkoa. Eivatka nama pitaneet kjjretta, vaan pyrkivat naann]'ttaimai?in
karkulaisen. Volotka yritti todenniitoisesti Volon tukikohtaan, jossa olisi ollut omia joukkoja..
P:iiistyazin Volonkorven tielle, jota pitkin matka sitten jatkui edelleen, hanen toinen suksensa
rikkoutui. T;iman paikan nimi on nlt Sivakka. Toinen suksi siirkyi 30 km myohernnin Lylyssa.
Nama nimet ovat jiianeet myos karttanimiksi. Tuskinpa muualla suksenrikkoutumispaikoista on tullut
paikannimiii. Liseksi kefrotaarL etta h?!n olisi myds satuttanut jalkansa, mika vaikeutti etenemist.i.
Loppumatkan hzrn joutui kiLhlaamaan haagessa, jolloinka takana tulevien oli helppo hanet saawttaa
llnan naita suksirikkoja ja loukkaantumista, ei hanta h)"r'iha hiihtajiina olisi hiiht,ien saawtettu. Se
tapahtui Volokinsuolla lahella Laakajarvea, 90 kilometrin paiissa Aijanpziiviijarvelta. Matkaa tuli yhta
paljon kuin Pirkan hiihdossa, mutta olosuhteet olivat aivan toiset. Vas].nyt mies sumattiin ja
myohemmin h?inet haudattiinldn sinne, mutta vaikka hautapaikka on o1lut kauan kansan tiedossa,
maaston muutokset ovat sen nlt havittzineet. Viela 1920-luwlla on paikalla ollut risti. Erian
suono.jitustydn yhteydess?i vuosisadan alussa ldydettiin hanen luunsa .
Palattuaan surmaretkel6 miehet esittelivAt Voloikan tavaroita hiinen vaimolleen, mutta ffimA ei

uskonut, ett:i kukaan olisi pystyn)4 saamaan hiihteen hAnen miestiiiln kiinni. "A kinnas kirpovaa,
soapukka (:korkeamallinen hattu) johonnii soapi, mies m?inno6 m?indjziaq" hiin sanoi. Vasta kun
Volotkan tulukset naytettiiq fuin uskoi. Maikko muutti tam.inj?ilkeen lapsin€€n Vienaan.

Tukikohdat
Pielisj?tven ja sen ympfistdn alueilla, joissa Volotka Voman joukot liikkuivat ja oleskelivat, on
eriiita Rosvohotu-nimisiA paikkoja. Ne sijaitsevat usein suolla, misse talvella on ollut hlvii liikkua.
Nailla seuduilla o1i mycis karjalaisten varustuksia, "vatierapaikkoja". Osan niistii Tiikkainen on
ldltainlt ja tutkinut, mutta silti saattaa olla vielA vanhempia ja tuntemattomaksi jii"?ineite varustuksia.
NAme tukikohdat ovat o11eet samantapaisia, sijaintipaikasta ja kalttdtarkoituksesta johtuvin eroin.
TD?illista on yksi tai kaksi pi.ttizi miesten majoitustiloiksi. Ne ja kailki muutkin rakennukset on aina
sijoit€ttu samaan asentoon: yksi rakennuksen kulma suoraan eteliiiin. Tiillitin on sillseinien pienista
ikhrnoista saatu mahdollisimma.n tarkkaan pziivanvalo huoneeseen aamuvarhais€sta iltamydh?iiin.
Muina rakennuksina oli tarpeen mukaan erilaisia varastoja, talli, vartiointipaikkoja ja sauna.
Tukikohdan ympa.i e oli rakennettu kivipenger suojavarustukseksi seka kivikasoja, yhden miehen
taistelupaikkoj a.
T?illaisia etappipaikkoja olivat ainakin Vanha Lyly, Vanha-Volo, Ikivanha-Volo, Mujejiirvi ja

Ponaskangas, jotka kailki Tiikkainen on kaivanut esiin sammaleen alta. Vanhimrllal naii$a, esim.
Ikivanha-Volo lienevat jo 1500lu!un puolelt4 mutta suurin osa Volotka Vornan ajalta 1600-luvun
alkupuolelta. Osa on palanut perustuksiaan mydten, mutta joidenkin seinat ovat olleet vielzi filla
vuosisadalla nitk).,?isse.

Eilippa
Hilippa on saattanut sj4tya Aijihpaivej:irvella. Ainakin huin oli hlwin pieni, kun hdnen isiinsA
surmattiin. TAmiin j,ilk€€n Aiti muutti lastensa kanssa rajan toiselle puolelle Vornanjiiwen rannalle, 15
km Akor ahden etelepuolelle aivan rajan tuntumaan. Valtakuntien raja leikkaa osan j:irven
eteliipiiasta, Aunonlahden, joka jiiii Suornen puolelle J,lrven nimi on ollut ennen Hilipan aikoja
Koivujzirvi. Voman nimi on tiiiillikin jiliinlt elzimazin paikanniminii Vomaje.ven lisilksi on
Vomanniemi, Vomanjoki, Vomankangas ja Vomansalmi..

Niemessii olevien rakennusten raunioiden perusteella voidaan todeta, €tta seudun muukin asutus on
tullut Suomesta. Talojen ]mpairistdsse on ollut kivilatomuksia, jotka on tarkoitettu puolustusta
vart€n. " Rakenteet lienevat olleet samantapaisia k-rin esim. Sukevan Volossa, hihen is,insii
tukikohdassa. Vomajiiwen rannalla vantui I'Vienan suurin sorija". Hiinestii tuli yhta kuuluis4 yhta
kookas ja voimakas kuin is?insa. YhtenA osoitutsena hAnen voimastaan ovat monet kertomuks€t
sauvomisesta Oulujoen Piillinkoskea ylos. Se on ollut mahtava koski, putouskorkeus 32 m. Siihen



rakennettu voimalaistos on Imatran jailkegn toiseksi suurin. Tarina soudusta oo siii\4yt myos
runokatkelrnina, joiden mukaan Hilpallekaan se ei ol1ut helppoa.

Eiv?it paase Piillin piiiille
eiviit poijat puoletkan4
kun ei voirc Vorna paiasta
ilman puun pusertamatta,
romsin roimahuttamatta. (=varasauvoimen alulla)
pohusilleen nousematta.

Hiin ryhtyi jatkamaan isainsa ryda sissipiiiillikkdna. H:inen toiminta-aikansa sattuu wosien 1660-70
v?ilille. Matkat ulottuivat nlt kauemmaksi, aina Pohjanlahden ranna11e. Noiden matkojen tuloksista
kertoo myos runokatkelma

A1a luule, €ttas ldydat
Hailuodon luotoa mydten
Lr-rkon lasta kuklovaa
kanar lasta laulavaa.

"Vienalaisten kefiomusten mukaan noihin sanoihin sisztltyy jo lapscna omaksuttu katkeruus ja viha
liintisiii heimolaisia kohtaan. Nuo sanat ovat siivittiineet laajalti hai|len mainettaan' .
Hzinen saawtustensa vuoksi Hilippa-nimi on ollut seka Vieoen etta Suomen karjalaisten

keskuudessa suosittu. H2inen toit,i.iin on kautta aikojen arvostettu rajan tuolla puolen. "Vorna se oli
kaikkein suurin sotia sinii samana varassoan aikan4 niin vahva ollut, jotta..." Suomessa Hilppa oli
"voimastaanjajulmuudestaao laajalti tunnettu ja kauhulla muisteltu " Hilippaan liittlvissa toisinnoissa
hainta kuvataan lehinna varkaaksi ja ryoviiriksi eika tappajaksi ja murhamieheksi.
Vi€nassa on hane$a toisenlainen kuva. Sen mukaan hdn on ollut herLkaluonteinen, hlnr'iintahtoinen

ja antelias sekA iiitia?in kohtaan kuuliainen ja ndyra. Jotakin kuvaa myds se, etta hiin otti huomioon
morsiamensa toivomuksen haiden lykkaumisesta luodella ja kohleli tat?i hlvin ja lstaviillisesti.

Erilaist€n rydstiitarinoiden lisaksi sekii Volotkan etta Hilipan kenotaan myds slyllist]'neen naisten
ryiistiiihin. E.ikoisesti Hilipan ta.inaan kuuluun tallainen episodi, jonka mm. Elias Lainnrot on
aikanaan kuullut ja kirjoittanut siitti pitkain kertomuksen.

Tyttiijcn tarina
Jollakin Pohjanlahden rannalle tekemiillaiiin retkella oli Hilippa ottanut mukaarlsa kaksi tyttda. Tois€n
hiirl o1i valinnut vaimokteen ja toinen o1i tiiman 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
ymparistitdnse ja opettelivat hiihtamiiiin. Morsian oli jo alkanut sopeutua uusiin oloihin, mutta sisar
kaipasi kotiin. Hilippa oli kuitenkin luottavainen. Hiin kertoi tytitille rctkistii?in ja reiteistziiin ja n,im,i
pistiviit kaikki mieleensii. Kun Hilippa lfiti kevattalvella pitkalle matkalle Valkean meren rannalle, he
katsoivat sopivan ajan tulleen lfireii kohti ftinttA. Aluksi he hiihtiviit ita?in piiin ja tekivat laruja
eksl,tt2i.dkseen mahdolliset etsijat jiiljiltii:in. Pakotie o1i sikiili rlvapiirr€inen, etta siella oli jiiaikauden
aikaisia hadanteita ja niiden vii.lissa pitkiai yhtajaksoisia liinteen johtavia soita. Kun ei noussut harjulle,
siiilytti helposti oikean zuunnan. He hiihtiv?it ja hiihtivi k?iFtaen aikaa p?iiviin, y<tn ja seuraavan
piiivit\ kunnes uupuneina kaivautuivat kylm?issa ednuassa lumihankee4 josta sitten hedsivat ja
liihtivet unessa saamiensa ohjeiden mukaan jatkamaan matkaa. lltapiiivzilla he yllattaien tapasivat
kaksi netsastajai.ii jotka veiv?it tlt6t kotiinsa.
Tiikkainen on tutkinut t,im,in reitin tarkkaan. Paikk4 johon t4dt piiatyivet on Rist{:irv€llA

Emajoessa oleva Kalliokoski, jonne Vornajiirvelta tuli matkaa yhteense noin 100 km.
Hilippa oli kenties muuttanut suunnitelniaan ja ka.iirfi'n)'t kesken kaiken takaisin. Kotona hen ensil

odotti naisia hiihtoretkelt?iiirL mutta kun heite ei a.lka.:rut kuulu4 laihti hiihtaen etsim?iih niiita. Illan
tullen hiin oli ldltiinyt pakoladun ja liihti seuraavana ruEnuna seuraamaan sita. Hiin oli tarinoiden
mukaan todella kiintynyt ryttstiimiizinsa morsiameen ja balusi saada tiimiin takaisin. Sen lisZiksi hZin
varmasti ajatteli tottunattomien hiihtAjiet selvi).tymista er?imaass4 pakkasessa ja mahdollisesti



petojen ahdistamina. Han hiihti tuon 100 km yhdessii piiivaissa saapuen illansuussa Kalliokoskelle,
josta hiin loysi "poislentaneet plTnsa'r. Mokin pihalla sy'ntyi miekkataistelu Hilipan ja toisen
metsestajiin viilillii Se oli melko tasavekinen, mutta sitten Hilippa heitti pois miekkansa ja sydksyi
vastustajaansa kiinni kasin ja kaatoi temen maahan. Silloin talon koira hydkkiisi Hilipan kimppuun ja
raateli niin, etta hMest.i ei ollut enaa taistelijaa. Henet vietiin tupaan ja sidottiin, ette hdn paiasi
palaamaan takaisin. Tapaus oli sikaiii merkiftava, ette Hilippaa ei oltu ennen voitettu. Kenties hiin oli
nlt hiihtonsa vas)'tt?ima eika kyerLn',t taysin hallitsemaan itse?i?in. Tapauksesta on muodostunut
sanonta: "Ei ole Hilipan hi;htrinltta. eikli Kallalaisen piian kaatanutta". Hilippaa ei kukaan hiihtaen
voittanut eika Kalliokosken "kallalaisen" paa pudonnut.
Pakotarinassa kuvataan melko yksityiskohtaisesti t)4tbjen ulkonakoii ja vaatetusta seka Hilipan

ominaisuuksia. suurta kokoa. erikoista hattua ja !}dta. jotka ovat aikaisemmissa tarinoissa liiftyneet
jo Volotkan tuntomerkkeihin. Hilippa on perinlt isansa koristeellisen \ry6n, joka n''tkin on
kiinnittzinf ihmisten huomioa.
Tiissa lyhyesti Lonnrotin kertoma tarina, jonka han kuuli v. 1832. Hiin on ollut ta.rinasta n;in

kiinnostunut, ettai liihetti sen Runebergille Helsingfors Morgonladetissa julkaistavaksi nimelki
Suomalainen kertomus. Sen kertoi hanelle soutajaukko, jonka hiin oli palkannut viem,ian itse,i.?in
jzirven yli. Tarina oli pitka ja mielenkiintoiner\ niin etta sen loppu kenottiin maissa vastarannalla.
Kenoja oli Huutoahon ukko Kuhmosta. Tiikkainen on saanut seMlle etta llys),rnyksessa oli fusto
Kehkdnen, joka oli silloin 75-vuotias. fusto Kahkdsen ise on syntyn''t 1700 ja hih€n isansii 1670 eli
juuri Hilipan kuoleman aikoihin. T?imiln suvun keskuudessa sailyi tarina puolitoista vuosisataa
yksityiskohtaisen tarkkana. Eike ole mahdotonta etteikd juuri tuo suku olisi Hilipan aikana asunut
Kalliokoskella. Hilipan kuolemaa ajatellen on mielenkiintoinen tieto, etta eraan Vienaan tehdyrl retken
johtajana on ollut Olli Kahkonen.

Tarkoista yksityiskohdista huolimatta kertoja ei mainitse qttdjen nimia €ikii heid:in kotipaikkaansa.
Ereisse variaatioissa mainitaan q/tdt mamselleiksi ja Lonnrotkin sanoo heidzin olleen ylhdista sukua.
Kirjoittaja on kziFlt Pohjanmaalla tutkimassa t ttdjen kolipaikkaa. Et€lii-Pohjaffnaalla tunnetaan
tiihan viittaavia tarinoita, mutta mik?iiin riistii ei ole niin varma, efte edes kotipaikkaa pystyisi
m,itirittelemden saati sitten sukua. Usein puhutaan kahdesta papin tltterestil, joita he ovat saattaneet
ollakin. Lisiiksi heid,in kerrolaan vaeltaneer pappilasta pappilaan. Siina olisi sukututkijoille
mielenkiintoinen aihe.

Matkan piiii
Kun Hilippa oli Kalliokoskella koiran repimana loukkaa.ntunut ja saanut jonkir aisen ensiarun, h:in
laihti pian paluumatkalle. Se oli varmasti masentava matka. Mies oli vasynyt, jalka kipe?i" morsian
menetetty, takana ensimmdinen hevid taistelussa, edessd sadan kilometrin hiihto. Kun hiin paasi
kotii4 halusi hdn ensimmtliseksi saunaan. Siellzi voi hoidella haavojaaq vijsymystaiain ja mielialaansa.
Eri versioiden mukaan joko aiti tai sisar oli nzihn)'t emeunen, jossa tuli korppeja tai sotav?ikea
Hilippaa kiinni ottamaan. Aiti varoitti menemiisla saunaan ilman asett4 mutta Hilippa ei siitii nlt
piitannut. Apea mielija jalkavaivat tekivat miehen varomattomaksi.
Kalliojiirvellii olivat mets?imiehet esiintyrcet he.rasmiehine pelastaessaan tltdt ja auttaessaan

haavoittunutta Hilippaa. Mutta kun t,imA oli poistunut, mieli muuttui. Koottiin pian joukko takaa-
ajoon. Jiilkie oli nyt helppo seurata suoraan vihollisen kotipesdan. Joidenkin tarinoiden mukaan toinen
tltdista olisi ollut oppaana, mutta tuskin sellaista tarvittiin. Joukko tuli todennakdisesti melko pian
Vomajiirvelle, jossa h€ n?ikivat Hilipan saunomisaikeet. Kuinka helppo olisikaan surmata aseeton
mles saunassa.
Sopivan ajan tullen tehtiin hyokkays. Joissakin tarinoissa Hilippa pn4a:'" ettii hyd,kkMjiit

odottaisivat sen aikaa, etta h?in saisi nyt viimeisen kerran kylpe?i rauhassa. Tama oli kuitenkin Hilipan
juoni. Hiin ofti housujensa sisaiiin pesesta tuhkaa, r),ntasi ulos ja pdllaltt?ien ne vihollistensa silmille.
Nama €ivat pystyneet tekemaan mitAiin silmia hieroessaan ja Hilippa ldhti pakoon. Hiukan
sydemrnalle oli kuitenkin jatetty nuori poika, joka ampui jousellaan kuolettavan nuolen hdnen arkaan



paikkaa.nsa, kantasuoneen. Varmuuden woksi katkaistiin viela hiinen jalkansa polvesta. Tapauksesta
jarklttynlt iiiti piutti itse p?iiv?insa.

"Vornanniemen kuvaukset paiiitt).,/€it useimmiten lohduttomaan niilryyn h?inen kotoisen kylynsii
aiirelle: ilkialastornana ja sairaana pakoon yrittiinlt mies makaa jalka katkaistuna lumihangessa, jonkin
kevAttalven illar hiimeftyess?! kenties jo kirkkaan tilititaivaar kajastaessa ja V?iin?imdisen kuljettaessa
viikatettaan liki taivaanrannan alaista laitaa.

Hilipan haudalla
Hilippa on haudattu Vomajoen takana
niemen peltoon. Eika hzin saanut rauhaa
itse neltAltyivat monille ihmisille.
Jos olisi mahdollisuus seista hanen hautansa aarella ja pohtia hdnen el?imazinsa, tulisi hakematta

mieleen kosto isiin puolesta Mutta se on vain osatekij?i. Pziiiasia on koko karjalaisen heimon kohtalo.
Kadalaiset jeivztt heti Pdhkin2isaaren rauhan jiilkeen eroon muista Suomen heimoista. Raja ja uskonto
erottivat heidat n,iiste. Varsinkin savolais€t pyrkivat levittiiltFnaiin heidzin alueilleen. Heimoista
muodostui toisilleen vihollisia. Tetii jatkui monta wosisataa. Noissa oloissa Hilippa Voma tai Pekka
Vesainen olivat pienia tekt6ita heimojen ja valtakuntien vdlisissd kiisroissa. Toisenlaisissa oloissa he
olisivat saattaneet kunnostautua muulla tavalla.
Hilippa oli aikalaistensa ihailema ja arvostama mies. Haineen oli luotettu ja hiinen saawtuksistaan

kerottiin tarinoit4 jotka ylittiviit todellisuuden. Pelkdllii vfivallalla hii.n €i mainettaan voinut luoda,
vaan hZineen on sisiiltynlt jotain ihmisiin vetoavaa, karismaa. Vaikka arkistot eivat tiede hiinestai
mitiiiin, on hanen jiilkeensiij?iiinlt laaja tarinoiden m,iiira. Niista h?inen eliimaikertansa on selvinnyt.

Teoksen merkitys
Vofian su!'un tarinaa tutkiessaan Tiikkainen on tehnyt arvokkaan tyOn. Arkistojen tutkiminen,

aikaisernmin painettujen ta.inoiden etsiminen, Lfmmenien ihmisten haastatt€leminen eri puolilla maata
ja tapahtuma-alueella suoritetut maastotutkimukset ovat vieneet wosien ajan. Ni$a on kuiterdcin
s)'rft',nlt teos, jossa kailjci on kohdallaan. Valtavan ain€iston joukosta on saatu esiin todentuntuinen
ja johdonmukainen kertomus iszin ja pojan tarinasta. Kaikki esille tulevat asiat on tarkoin tutkittu ja
perusteltu. Vorna- ja Hilippa-tarinat on srurtu talteen 1970-luw11a vanhoilta ihmisiltig joita ei eniie
ole. Ne on keratty viime hetkella, niinkuin Ldrufot kokosi kalevalaiset runot.

Sukupuu
Hilippa Voma
s.n.1636-38
k.n.1670

olevaan vanhaan kalrnistoon tai toisten tietojen mukaan
haudassakaan, vaan seka henen katkaistu jalkansa efta han

Volotka Voma
s.  n .1610
k. 1639

Okahvia
s.n. 1636-38

vaimo Maikko
k.n.1670

Vorona Omelinpoika
s.n. 1580 (pakonutkalla)

Omeli Vomin
s.n.1550 Kinun Vomiala

Ivan Vomin
s.n. I 520 Kirwn Vomila
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Viljo Vainionpzia

Isonkyron Alftanit

Alftan-suku on Suomen vanhimpia aatelittomia saatylaissukuja. Alkuperalt?iain suku on

I ruotsalainen, ja sukunimi on peraisin Alftan pitajasta Helsinglandissa. Suomessa suku

I tunnetaan jo 1500-luvun loppupuolelta. 1600 luvulla ja vield 1700 luvun alussa suvun jaseniai
' 

esiintyi runsaasti pappissaudyissa. Sittemmin suvussa esiintyy hall inlovirkamiehia seka

kaytiinndn ammateissa toimineita ja jonkin verran sotilaita- Suvun nimi on eri aikoina

vaihdellut muodoissa ALFTANUS - ALFTAN - AI-FTHAN.

KIRKKOHERRA ISRAEL ALFTANUS

Isonkyrdn seurakunta, joka 1600-luu-rn loppupuolella kasitt i enaa pienen osan 1300-luvulta

alkuisin olevasta Pohjankyrdn emaseurakunnasta, on saanut nauttia noin 90 vuoden aikana

kahden Alftan sukuun kuuluneen pappismiehen opetuksia.

Ensimmainen heista oli Israel Alftanus, Taivassaion kirkkoherran Erik Erikinpoika

Alftanuksen ja Helena Matintytar Brenneruksen poika, syntynyt Taivassalossa 1632. Israelin

isa Erik Alfranus kuoli 1639. mista alkaen lsrael oli kasvateltavana lankonsa Pietarsaaren

kirkkoherran, maisteri ia rovasli Erik Forteliuksen ja sisarensa Magdalenan kodissa.

Uudenkaarlepyyn triviaalikoulu oli varmaan Israelin ensimmainen opinahjo. Han suoritti

yl ioppilastutkinnon Turussa 1651. Israel Alftanus toimi sitten soti laspappina eve.sti Johan

Gallen komentamassa Uudenmaan ja Hameen Ratsuvakirykmentissa ja nimitettiin Isonkyrdn

kirkkoherraksi 1672. Nimitykseen oli vaikuttamassa ainakin kaksi seikkaa. Ensinnekin

sotilaspappeina toiminn€ille pyrittiin saamaan sopiva siviilivirka. Toiseksi Pohjanmaalle voitiin

nimittaa vain siella kotipaikkaoikeuden omaava pappismies. (viite l.) Alftanus oli saavuttanut

kotipaikkaoikeuden kasvatuspaikkansa Pietarsaaren perusteella. Viela on otettava huomioon,

etta lsrael Alftanus oli aitinsa kautta sukulaisuussuhteessa edeltajaansii rovasti Isak

Brennerijn. Pappeikokouksessa 1680 Israel Alftanus esiintyi vastaviiittejand.

Kirkkoherran virassaan Israel Alftanus oli vankkumaton puhdasoppisuuden kannattaja.

, (viite 2.) Saarnoissaan han pyrki noudattamaan piispallista ohjetta, jonka mukaan saarnoista

I oli jatetdva pois pitk?it esipuheet ja teologiset saivartelut, joista tavallinen kirkkokansa ei

I juk"-u, kiinnosrua. Saarnassa oli keskityttava kulloisenkin sunnuntain tekstin selitykseen

seurakunnan uskonnollisen ja siveellisen kasityksen parantamiseksi. Alftanuksen opetukset

olivat ilmeisesli langenneet hyv6dn maahan. Niinpzi piispantarkastuksissa ei ollut erityista

huomautettavaa seurakunnan k.istillisesta tilasta. Sensiiaan seurakuntalaisten lukutaidossa oli

I 9



toivomisen varaa. Tassa yhreydessa on pantava erityisesti merkille, etta Isossakyrdssii ei

esiint]'nyt hurmahenkisD'tta tai muuta uskonnollista kiihkoilua niinkuin eraissa naapuriseura

kunnissa tuohon aikaan.

Seurakuntalaist€n toimia valvottiin seka kirkollisessa etta maallisessa oikeudessa.

Alftanuksen aikana oli voimassa kirkossakaiyntipakko. Piispantarkastusten yhteydessa

rangaistiin useita seurakuntalaisia jumalanpalveluksen aiheettomasta laiminlydnnista sakolla,

joka oli isannilta 3 mk, emannilta 2 mk seka talollisten lapsilta ja palvelusvaelta ym. 1 mk.

Paria seurakuntaLaistaan Alftanus syytti maallisessa oikeudessa sabattirikoksesta. Kumpikin

syytelty iuomittiin 40 markan sakkoon.

Alftanus kiinnittj huomiota myds alkoholiongelmiin, mik.i tuon ajan papiston pii.issa oli

melko harvinaista. Han vaati pitaj.inkokouksessa kirkon l.iheisyydessa toimivia kapakoita

lopetettavaksi ja totesi, etta jumalanpalvelusren hziirinniin lisaksi humaltuminen on alkusyyn?i

moneen muuhun rikokseen. Tietfaivzisti vaatimus ei tassa vaiheessa tuottanut tulosta.

lsonkyr6n harmaakivikirkko (ainoa Elela Pohjanmaalla) oli seissyt paikoillaan jo 250 300

vuotta. Niinpa kirkko oli erityisesti kattorakenteiden osalta ko.jauksen tarpeessa- Alftanus

otti korjausasian esille useaan otteeseen. Perusteellinen korjaus siirtyi kuitenkin hiinen

virkakautensa loppuaikaan, vuoteen 1707, jolloin h:in ei enaa jaksanur siita huolehtia.

Kirkkoon hautaaminen oli Isossakyrdssa jaanyt 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

sisatiloien Da.annuksia.

ALFTANUKSEN PERIIEEN VOTIIVITAULU

Alftanus tuki kirkon toimintaa useilla esine- ja rahalahjoituksilla, kuten tuohon aikaan oli

tapana. Samalla han oli esimerkkina paikkakunnan muille sziatylaisille, jotka auliisti ojensivat

auttavat katensai kirkon kaunistamiseksi. Alftanuksen lahjoittama kolmihaarainen malminen

kynttilanjalka on ilmeisesti isonvihan melskeissa havinnyt. Hzinen alttarin verhoukseen

lahjoittamansa punainen verka on varmaankin kayt6sszi kulunut. Samoin kolmannen puolison

lahjoittama altttariliina.

Alftanuksen perheen suurikokoinen muistotaulu (votiivitaulu) on kuitenkin siiilynyt.

Kaksiosaisen taulun puusta veistetyn ko.isteellisen barokkit)rylisen kehyksen k,emuroissa on
vuosiluku 1681, joka lienee taulur valmistumisvuosi- Taulun tekijasta ei o1e varmaa tieloa.

Olet€taan, etta taulu olisi jonkun taiteilevan Brennerin maalaama. (viite 3.) Alftanuksen toinen
puoliso Susanna oli rovasti Isak Brennerjn tyttZirenlytar, joten pide*ian mahdollisena. etta

Susanna-ruustinna itse olisi tarttunut siveltimeen.

Ylempaan taulun osaan on tekstattu seuraavat ruotsinkieliset raamatunlauseet:

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,u wiil 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 (,iyL ttuigh 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

66tLt itna, at tllp't iin tiin fund, a1t At Hu p. thp,tta 96\, V.30 JaSh uri,l, tuge*it tach,a,

He,\ ananl n@lh mit nut L och Lo6@a fu)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.

Edellinen suomeksi vuonna 1642 ilmestyneen Raamatun mukaan:

Sua :50 .37 .

Il,okut Jwnal.aln ltupiunaa4 / ia ii.lH hijueth,o hiinen kiitDdp^tan^. fehl?U tn&A

tp;llz 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, HER4arL nimB,6a.<r\nan.

(Suluissa kirjoittajan lisays. )

Taulun osia erottavassa vali l istassa on ri laai ien nimet: ISRA.ERLALFTA. SUSAN. ECHMAN.

Alemmassa taulun osassa on kuvattuna K.istuksen ristin juurella Alftanuksen perhe, eli

kirkkoherra itse, h:inen ensimmainen ja toinen puolisonsa seka ensimmiiisestA avioliitosta

syntyneet tyttaret Sofia, Helena, Karin ja Barbro sek?i kuolleiksi merkityt lapset Isak, Erik,

Sofia, Maria ja Susanna. Naista viimeksi mainittu lienee toisesta avioliitosta. Taulussa esiintyy

tlfpiltinen suomalainen pappisperhe 1600 luvun asuissa. Merkittavaksi taulun tekee se. etta
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taustalla oleva kirkkomaisema on varhaisin kuva Isonkyrdn kirkosta senaikaisessa

muodossaan, kattoratsatajineen ja korkeine aitoineen.

Alataulussa on myds pitka latinankielinen perhekronikka. Alkuperaisten kirjoitusten lisaksi

kehyksiin on mydhemmin maalattu tekstia, josta on sailynyt vain lyhyita katkelmia. Niiden

sisaltda ei ole selvitetty.

ISONKYRON PAPPILA ALFTANUKSEN AIKANA

Paitsi kirkoliista virkaansa Alltanuksen hoidettavana oli pappila maineen ja rakennuksineen

Isonkyron pappilaa sanottiin pa.haaksi koko etelaisessa rovastikunnassa. Pappilan peltoala oli

noin 12 hehtaaria (enemman kuin 82 panninalaa), koska vuoluisen kylvomaaran tiedelaan

olleen n.l2 tynnyria. Kaksivuorovi l jelyksen tapaan toinen puoii  pel loista ol i  kesantona.

Pappilan karjamaaras i ei ole tarkkoja tietoja Alftanuksen ajalta. Pappilan pinta alan ja

kaiarakennusten perusteella arvioidaan, etta hevosia olisi ollut 4 5, lehmia 20 - 25 sekA

muuta karjaa tavan mukaan runsaasti. Palkoilisia oli 2 - 4 renkia ja saman verran piikoja.

Pappilan metsa oli yhteinen Ikolan kylailiiisten kanssa. Kylakirntien metszit olivat Eteh

Pohjanmaalla yleensa kayttajien miiaraan verrattuina suhteeliisen pienet ja runsaasti hakatut.

Niinpa Alftanus vaati vuonna 1673 pappilan metsan erottamista, koska metsai oli niin hakattu,

ettei sielta saanut hirsia eika polttopuita pappilan tarpeen tyydyttzimiseksi.

Puutavaraa varmasti tarvittinkin, silla pappilan rakennuksiin kuuluivat:

Asuinrakennus, jossa edustupa (9 ikkunaa), keittid sivukkaineen, kirkkoherran kamari (6

ikkunaa), makuutupa (4 ikkunaa) ja kaksi pienta kamaria.

lso lutti, jossa kaksi kamaria. yhteensa 9 ikkunaa.

Pohjoinen aitta lutteineen ja etelainen lutti aittoineen.
- Renkitupa, leipomatupa ja kellaritupa.

- Kaksi pirttiii ja kaksi kellaria.

Talousrakennuksia oli paljon: kaksi lehmanavettaa, harkanavetla, vanha ja uusi talli,

lammaslaava, sikolzitti. kolme riihirakennusta, kolme aittaa, jauhoaitta, ranla aitta. iso lato,

rekivaja siwkkaineen, vesimylly ja yhdeksan niitlylatoa.

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 maksamaila 18 ayria savulta.

Virkatalon tuottamien etuuksien lisaksi papisto sai palkakseen kymmennyskolmanneksen,

joka 1600 luvun loppupuolella oli n.70 lynnyria viljaa. Tamzin lisziksi kirkkoherrat saivat

tavallaan vapaaehtoisia pikkukymmennyksiii erilaisilla perusteilla. Isonkyrdn kirkkoherra sai

mm. merikalastusta harjoiftavilta venekunnilta ya lynnyria sihkoita. Pari taloa yhdessa

antoivat kapan herneita, ja jokainen talo kaksi vakkaa nauriita seka 3-4 kaalinkupua. Karjan

kymmennyksin:i annetliin vasikannahka savulta wodessa ja keritsemzitdn lammas joka kolmas
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vuosi. Nais&i suorituksista ei liene laadittu rastiluetteloita- Erilaisista toimiruksista maksettiin
papille rahana 6 ayrista yhteen talari'n seka lihaa, leip:ia, juustoja jne. toimituksen laadusta ja

maksukyvysta riippuen. N:iiden suoritusten rahallista arvoa on mahdoton arvioida, mutta niilla

lienee ollut huomattava merkitvs kirkkoherran taloudessa.

KIRKKOHERRA ISRAEL ALFTANUKSEN PERHE

lkiiantyessaan Alftanus oli kaynyt niin raihnaaksi, ettei han eniia kyennyt hoitamaan

virkaansa kuuluvia teht?iviii. Niinpe vuonna 1706 m?iarattiin sijaiskirkkoherralsi samana
vuonna papiksi vihifty Niilo Jaakonpoika Aemelaeus, jonka suku oli iahtitisin Kokemeen Aima-

lasta. Niilo Aemelaeus peri sitten edeltajansa viran menemalla avioliittoon Alftanuksen

nuorimman tytdren Hedvigin kanssa.

Israel Erikinpoika Alftanus kuoli Isossakyrdssa 1'712. Han oii ollut kolmasti avioliitossa.

Ensimmainen puoliso (1662) oli Kangasalan kirkkoher.afl maisteri Johannes Arvid Frisiuksen

tytar Sofia, s.1643, kuoli lsossakyrdss?i 1674. Toinen puoliso (1675) oli Porin pormestarrn

Filip Echmanin ja hanen puolisonsa Margaretha Rotheniuksen tytar Susanna, s.1656, kuoli

Isossakyrdssa 1697. Kolmas puoliso (1698) oli hovioikeuden asessori Nikolaus Lietzenin ja

hAnen toisen puolisonsa Margareta Ekebomin tytar Maria Elisabet, s.1650. Maria Lietzenin

ensimmainen aviomies oli ollut Lajhian kappalainen Johan Ldnn ja toinen aviomies Siikajoen

kirkkoherra Henrik Ahlholm.

Kahdesta ensimmaisesta avioliitostaan Alftanuksella oli yhteense 15 lasta, joista ll eli

taysi-ikaisiksi.

KAPPALAINEN ISRAEL ISRAELINPOIKA ALFTAN

Toinen Alftan-sukuun kuuluva pappismies lsossakyrdssd oli kirkkoherra Alftanuksen

toisesta avioliitosta syntynyt poika lsrael Alftan, joka oli syntynyt Isossakyrdssa n.1690. Hzin

tuli ylioppilaaksi Tu.ussa 1703, nimitettiin Ylistaron (Isonkyrdn kappeli) kappalaiseksi 1722 ja

syntymakuntansa lsonkyrdn kappalaiseksi 1?33.

Kappalainen Israel Alftanin enempad kuin hanen lanl(onsa ja esimiehensa kirkkoherra Niilo

Aemelaeuksen toiminnasta seurqkuntalaistensa sielunhoitajana ei ole sailynyt jalkipolville

paljoakaan tietoa. Mainittakoon kuitenkin, etta varsinkin nuo.ison lukutaidon parantamiseen

kiinnitettiin erityistii huomiota. Kummankin pappismiehen ansiot olivat taloudellista laatua.

Israel Israelinpoika Alftanista tuli Tuuralan kylan Pakkalan talon isanta. Aikaisemmin

Isonkyriin s&ttylaisten seuraelanii oli keskitt).nyr Pakkalaan, jonka isantdvekena olivat olleet

laihialaissyntyinen lainlukija Matti Paavalinpoika Viik ja h?inen puolisonsa Elisabet Filpuntyt:ir.

Elisabetin ensimmainen puoliso oli ollut Bertel Antinpoika, alkuaan Vaismaa, sitten Backman-

Pakkala oli ollut paikkakunnan sivistyselzim?in keskus. Siella kohtasivat toisensa mm-

Brennerit, Gumset, Halfastit, Peldanit, Reinit ja monet muut- Myits paikkakunnan vauraimpra
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talollisia osallistui seuraelamazin.

lsonvihan aikana, Napuen taistelun jalkeen, venalaiset olivat havittaneet perinpohjin

Pakkalan. Kaunis asuinrakennus, talousrakennukset ja jopa heinaladotkin oli poltetlu maan

tasalle. Kaikki irtain omaisuus oli ioutunut venalziisten saaliiksi tai muuloin tuhoulunut. Talo

oli raysin autiona \.uosina 1714-18. Kaikki Backmanit asuivat pitajan ulkopuolella. Vain

Kristian Backman vanhemman tytar Kalariina, joka oli kappalainen Israel Alftanin anoppi, oli

huolissaan pakkalan kohtalosta. Katariinan toinen aviomies, vaasalainen kauppias Olavi Sund,

luovutti Pakkalan lsrael Alftanille, joka maksoi talon velat ja suuret verorastit. Alftan ryhtyi

sitten viljelemaan Pakkalan maita ja rakennuttamaan uusia rakennuksia. Tass.i yhteydess.i

mainiitakoon, etta kappalaisella ei ollut virkataloa. Rauhan tultua muut perilliset, etupaassa

Kristian Backman nuorempi, vastustivat Pakkalan luol'uttamista Alftanille. Vasta 1727

perilliset paasivat sovintoon, klrn kukaan muista perillisista ei ollut halukas ottamaan Pakkalaa

haltuunsa. Alftan maksoi Kristian Backmanille 200 kupa.italaria seka 3 tynnyria rukiita. Filip

Backmanin pojalle Alftan maksoi 100 tynnyria rukiita ja muillekin perillisille heidan osansa.

Kauppahinta kaikkineen tuntuu varsin korkealta, mutta on otettava huomioon, ettai Pakkala oli

I 1/6 manttaalin talo. Nayttaa, etta Alftan oli saanut Pakkalan 7 8 vuoden aikana tuottavaan

kuntoon. Alftanin omistusaikana Pakkalaan liitettiin viela lukkarin virkatalosta Orolan vainiolla

olevat maat.

Israel lsraelinpoika Alftan kuoli Isossakyrdssa 1147. Hatut oli avioliitossa kaksi kertaa.

Ensimmainen puoliso oli rehtori Ceo.gius ,4neliuksen ja Katariina Backmanin tytai. Ingrid.

Tojnen puoliso oli Kristiina Stocksenius.

VIITTEET:

1. Kaarle X Kustaan aikana hallitus sitoutui siihen, etta Pohjanmaa;r papinpaikkoja tiiytettaessa
otetaan ennen muuta huomioon "maan lapset". Kaarle XI vahvisti sitoumuksen 1675. Sanontaa
"maan laps€t" tuikittiin niin, etta silla tarkoitettin ainoastaan pohjalaisia.

2. Puhdasoppisuuden pziaperiaatteita oli, etta jumalanpalveluksista oli jatettzivzi pois kaikki
paavillinen hapatus, ja etta kirkon oli juiistettava ns. tunnustuskirjoissa esitettya oikeata
evankeelista oppia.

3. Brenner-suku oli taiteellisesti lahjakasta. Antikviteettikollegion asessori Elias Brenne. sai
miniatlyrimaalarina kansainvalista tunnustusta.
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Terttu Honkala

Milja meidan myynnit hoitaa

Milja Piepponen on ol lut ki innostunut sukulaisuudesta ja suvun

lutkimisesta lapsesta saakka. Ensimmdiset jalkipolvitaulut

sukulaisistaan han laati vanhemmiltaan kyselemalla jo 15 vuotiaana.

Avioiduttuaan han laati rauluja miehensakin sukulaisista ja antoi myds

tietoja Hatakan suvun sukukirjaan. Nykyaan Milja toimii oman

sukunsa seuran, Sukuseura Lindgren ry:n sihteerina ja on mukana

taman suvun sukukirjan toimittamisessa.

Tampereen tydvaenopistossa lukuwonna 1978-79 pidetty ensimmainen, Lauri Orispaiiin

vetama sukututkimuskurssi jiii Miljalta huomaamatta, mutta jo heti seuraavalle, lukltvuoden

1979-80 kurssil le han hhti mukaan. Tiiman kurssin vetajana oli Osmo Merikoski.

Tampereen seudun sukututkimusseuraan Milja liittyi huhtikuussa 1980 ja toukokuusta 1982

alkaen hiin on huolehtinut seuran julkaisujen myynnista ja tilauslen postituksesta. Silloinen

sihteeri Meri Tila oli hoitanut nama tehtavat aikaisemmin-

Vuonna 1979 perustetun Tampereen seudun sukututkimusseuran julkaisutoiminta on lihes
yhta vanhaa kuin seura itse. Jo kevazilla 1980 ilmestyi ensimmainen Vuosikirja ja seuraavana

kevaana 1981 Orpana-lehden kaksi ensimmaista numeroa. Vuodesta 1985 alkaen seura on

my6s julkaissut Eril l isjulkaisusa.jaa, jonka sukutkijaluettelot ja Esipolvitaulut ovat erityisesti

olleet seuran jasenten ja muidenkin ostajien mielenkiinnon kohteena.

Milja kertoi, etta julkaisujen myyntia ja postitusta ei niinkaan koe vaivaksi, kun on

kiinnostunut naistA sukututkimusasioista. Piiin vastoin pysyy virkeana, kun on mukana

asioissa. Nyt elakkeella ollessa aikaakin on paremmin. Muutenkin Miljan mielesta seurasszunme

on mukava olla, yhdessa samanhenkisten, samoista asioista kiinnostuneiden henkildiden

kanssa. Vuosien mittaan hanelle on siella muodostunut mieluinen tuttavapiiri. Erityisen

mielellaan Milja lahtee seuran jzirjestamille .etkille, jotka han kokee itselleen sopiviksi. Niill?i

nakee Suomea, rulee lahdettya mielenkiintoisiin paikkoihin, joihin ei muuten menrsl.

Julkaisujen myyntiry6ssa Milja on kokenut hankalimmaksi julkaisujen siirtelemisen

sukututkimuspeiveii varten Samgolaan ja sieltd taas takaisin julkaisujen sailytyspaikkaan

Vanhalle kirjastotalolle. Onneksi h?in on kuitenkin viime vuosina ruvennut saamaan siihen
paremmin apua. Toinen hankaluus on julkaisujen sailytyskaappien ahtaus. Toivokaamme etta

seuran hallitus pian ldyt:ia ratkaisun tah?in ongelmaanl
Milja Piepponen on TSS:n pitkeiaikaisin toimihenkilat, jo yli 1l vuotta uurastanu!, aina yhta

yst?ivallisena, mydnteisena ja mrkkana. Seuralla on ollut onnea saadessaan Miljan huolehtimaan

siita, etta ilmestyneet julkaisut saadaan sujuvasti ja joustavasti toimitetuiksi lukijoittensa

kasiin.
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Ir ja Tirkkonen

Tirkkosia asunut samalla
tilalla jo 433 vuotta

Ylliitys Niinimiiessii

savo -74 neltteltm peajuhlassa
sunmrntaina jaetnal sukuviirit tai -
kunniakirjat 13 savotaiselle ti1al1e.
Naist:i vanhin on Leppevirran Niini-
maessd 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 viir i
saati in vajaalla 2000 narkalla.
Ylletys oli nelkoinen periniit iedon
Dukaan arvelti in t i lan si irtvneen
suvulle parisen sataa vuotta ;itten.

Pariklrnrente vuotta aitten, ku! kantatie 70 oli ra-
kentat0atta, joutui Mantlmaelle natkaava kulkeEaan Nii-
niDaen kylStien jatkeena olevan olevan kivisen ja tal-
visin usein auraanattonan karrlruran peahen.

Kantatie 70 halkoo nykyisin lahes 90 hehtaarin pel-
toja, Joita vil jelee valto Albi inu*senpoika Tirkkonen
vainonsa Annan kanssa.

Tilan rakennukEet ovat uusia, vain ri ihi ja aitta
ovat peraisin viiDe vuosisadalta, peArakennus pysty-
tettiin 1920-1uvu11a, navetta klrEnenisen vuotta sitten
tulipalossa tuhoutuneen paikalle.

Valton esi-i-sa Per Henriksson Tirkkonen astui Uantv-
Daelle vuonna 1.541. Sen jelkeen ei tila ofe vaihtunut
toisen suvun haltuun, si.te on iaettu useaan *ertaan -
viela edell isen Eu*upolven aikina oli t i IaIIa Daita yli
30o hehtaaria, nykyisen 105 asenasta.

Vuonna 1965 tuli tila 13. Dolven Tirkkosen - Valton
- hall intaan.. Vuonna 1974 luki- hiin lehdestEi i luoituksen,

jossa julistetti in t i lojen sukuviirit haettaviksi.
Hanen tatinsa nuistin nulaan olivat vil jelykset olleet
suvulla vilrin saamiseen oikeuttavat 200 vuotta.

Vajaa kuukausi oli aikaa ottaa selvil le t i lan enti-
set asullaat. fy6h6n ryhtyi valt.naist. Eero Kansanen
Leppavirralta. (irkonkirjoja seuraanalla voiti in t i lan
vaiheet seLvittaa 156o-luvun lopulle asti. sita aikai-
senpia tietoja ei Leppavirran saurakunnasta ole, vaan
niite jouduttiin hakenaan EeLsingistii. valtion arki6-
tosta.

- Oli aikaDoinen yllAtys, kun osoittautui, etta
Tirkkosla on asunut tasse 433 vuotta. kertoo enante
Anna lirkkonen. - Eihan sukuviirille DitAgn varsinaiEta
Derkityste ole, nutta nyt kun tiedetgan nAin*in paljon,
pidetaan huoli si ite, ette Dydskaen pojat eivAt t i laa
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n)ry, jatkaa isanta valto Tirkkonen.
uant)rneki on NiiniEeen kylan vanhin, yhden suvun

ball j.nnassa sailvntrt t i la ja ehka vanhin asuttu paikka
seutulunnalta. t ir l j<olan ti lana alku jaan 1000 hehtaarin
paikkeil la oflut t it-a on jaettu ftonasti ja on kutistu-
nut k)rDmenykseensa. - Enaa ei tata jaeta. pojat saavat
sopia korvauksista huuten, tote6a isdntd. - Peltoja
tarvittaisij.n enenhankin ja i lrnan netsda ei naatila tu-
le toineen.

Ensin oli per Henriksson, hanen jalkeensa tuli Hen-
rik Persson. 16oo-luvulla oli Pekka Heikinpoika. l,tatti
Pekanpoika. Matti uatinpoika parikin kertaa. Juoso ol-
t inpojan jdlkeen isAnnoi Albinus Juosonpoika Tirktonen.
valto Tirkkosen isa. - siinapa ti lan valtiaat lyhyesti
esitettyina.

Kirjoitus on glarkauden lehdeste kesakuun 26 piiivane
L9?4. sukututkija Irja Tirkkonen on tehnyt nuutania
riuutoksia artikkeli in.

Nyt 20 vuotias
Tirkkosen sukuseura
on rekisteroity 3 .4.
1973 kotipaikka Lep-
pavirran pitaja Kuo-
pion lafinista.

sukuseuran perusta jat ol. ivat puheen johta ja kou-
Iun johta ja Uartti Tirkkonen vantaalta, varapuheen-
johtaja professori Tauno Tirkkonen Helsingista, hal-
l i tulsen jasenet rouva Hil ja Havukainen varkaudesta,
naanvil jeli jd ol] i Tirkkonen Heinavedelta, rakennus-
nestari Yrjo Tirkkonen Rantasalrnelta, naanvil jeli je
Vilho Tirkkonen LepDevirralta -ia rouva sirkka Keranen
Kajaanista, varajdiEnet rehtori Eero Tirkl(onen Lohjalta
( rahastonhoitaja ) , johtaja Ahti Tirkkoneh Tarnpereelta
ja  naanv i l je l i ja  Tuoho T i rkkonen Kaav i l ta ,  s ih teer i
opettaja Hil ja Tirkkonen Vantaalta, seuran jesenia
kaikkiaan 35.

Huonionosoitus ja naininta on nyos se, etta profes-
sori Tauno Tirkkosen isa Nikolai Tirkkonen oli suonen
sukututkirnusseuran perustajaji isen Helsingissa 25.10.
L917 .

seuran sihteeri E. rlrnonierni aloitt i si lLoin tutkia
Tirkkosen sukua, uutta sota ja kuoleha vaikeuttivat
tutkinuksen jatkanista.

Nykyaan on helpottunut asiakirjojen lukeninen nikro-
fi lDeiLta, ruaa- ja verokirjojen perusteella olernhe saa-
neet navttda. etta Tirkkosen iuuret ia sukunimi on lah-
toisin it i  i  ni;aeste LeppEvirra; pitajSst.i.
Kunnioittaen esi-isia
oll in palvZina Tanpereella 1993

frja firkkonen

Tirkkosen
suku seu ra
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SUKT'NIXIEN LUE1TTIO

H = Sukunini. esi intfy v:n 15?1 Savonlinnan laanin hopeavero-
lue t te lossa .

r  =  - : i - : 1 - r i - r i  q i ;  < . . r < r . . ^  \ . . \ q l , e v i F  L i  - r , .  1  i  c . 1 . r c r i p - ^ i a  s i v e n i n
Suomala isessa sukuhaken i ,s tossa .

Tarkemmat  se l i t ykse t  s ivu i l , Ia  34-38

Ti!kkonen 52  HX

122:en  "suursu \ , 'un '  r inna f la  on  no !n  par i  sa taa  p ienempaa , jo tka
he lpos t i  vo iva t  laskea I i k im: i5 r in  200-500 jasente /  n ika  e i  su j -n -
kaan o le  ha fveks i t tava  luku  sekd l in ,  Monet  n i i s te  ova t  e l i t y is ie
"pa . ika l11ssukuJa" ,  jo tka  es i in t l ' v i i t  yha  v ieL : i  ku ten  v .  1571 t i -
heEna ryhm: ina  Jo l lak in  a ivan ra jo i te tu l la  a Ia ILa /  jopa  yks is teen
yhdesse a inoassa p i t i i j esse ,  e iva tka  s i i s  o le  kov in  pa t jon  s i i r -
!eL l -ee t  asu ins i jo jaan,  ku ten  taas  "suursuku jen"  jesen ie  asuu
Iaa  jo i l  la  a lue i  I  la ,  rn isse  iso tnmissa ,  missA p ienef iun isse  ryhmissa .
NAj.stakin suvuista tavataan suu!in osa niti j-neen pystysse jo v,
I57 I .  Ta l la is ia  " to isen  luokan"  suku ja  ova t  es im.  f i rkkonen,

Hl-vin nonet naistakin suvuista voivat osottaa noin 400-500
j i i sen te  ja  saat tava t  s i i s  ky I Ie  es i - i s is tAAn kerska ta ,  e t te  ne
ovat  lu l lee t  'pa l jouden is iks i " ,  uus iks i  Savon Ab lahane iks i  .  -Ja
savo l .a isen  s i i r to la isasutuksen mukana 1500-  ja  1500- luvu iL la
ovat suuret savola.iset sukunimet levinoeet kauas Savon rajojen
u lkopuo le f le .  seke teeL lak in  y leensa rehevas t i  versonneet .  Juur i
sukunimien avuLLa onkin velrattain hefppo peettaa, idsta pain
neiden seutujen asutus on kotoisin. Ne ovat selvene tod.istuksena
Savon heirnon suulista ansioista Suomen asutushistoriassa. Sisa-
Suonen 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,

Kas te to imi tus  k i rkossa.
Agr ico lan  Kas  ik i !  jas ta .
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Vuoden
s i11a  o l i

f,y1a

RauhamAki

1664 naanrarkasruskir jan mukaan seuraavi l la ky1i11Zi ja ralol l i -
Heln: ivedelta val latruja kaukot i tuksia.

Tilan ooistaja

Lauri  Tirkkonen ja
Paul l  Heiskanen

(aukotilukset EEaisyts
asuinpaikasta

(kilometreiss5)
Kyperajarvenmaki,LevajArvenmaa, 60
Tynnyrilanuninnaa
(nyk. (oski jarvi)

Suurten ratsut iTojen pder akennukset m)is tut t  iva tois iaan.
Vaikutteet ol i  saatu aatel iskartanoista. Kuvassa Koskr

ie(v j  nto I  pi ;Arakcnnus.

Koski jervi  n:o 1 (Honkala, on Jussl  ja Petrer Tirkkonen),  per inr i j t . l /8 nant.
Ti lal le o1i juur i  valmistunut uusi  asuintupa vanhan jatkoksi .  Eternen erolE1
vanhan ja uuden asuintuvan. Ti1a1la o1i kaksi  ai t taa, puuvaja, navetta, jossa
o1i hevostal l i ,  rehuvarastot (vanhempi ja uudempi) ja pihapi i r in ulkopuolel-
1a r i ih i  ja sauna, jonka edessa keit tokota sekai kaivo. Rakennuksen arvoksi
laskett i in 162 ruplaa B kopeekkaa. (atselmuksen rukaan t i1a11e 01i v iela
rakenne! lava kar jarakennuksen yhteyteen lampola ja sikala.

Koskijerven hovin ovat rakentaneet Tirkkosen
Taman jalkeen talo on vaihtanut rnonta kertaa
siihen Llntulan naisluostari.

vel jekset
omistajaa

1840-1uvun vaihei l la.
ja vuonna 1946 nuuttj
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NRNTRSRLMEN KIflLRKUNNflSTfl
NNTERO PELKONEN.

Rantasalmi v. 1664.

i ' 5 i . 0 s 3

sto!rrtoi, e:irri' i6n t E.

P. l toa y ic l r :  P i r t r iahou.  ja  Pi r len_nhon

t,fi,1-ls 
'o""rr'-"- 

ri) llitr r..ului ri.lr
scur i r \ i r  sa lo r r l$ i i :  Roto , imra ,  Kr '

r ,1 ruJ : l ^  c  nh l l  \i  T i jh !c is !nmia ,  L . ra '
j . " . i "  

" t 'o ,  
r1" , ' , : i i lamninhr .  vr rL '5 '

in:itss:r (Oi: karraralu (9) Ouqs.ic_

Sa,atai r.r k)/a 1 6 00. /4t'!//a 149

Xrig:n:hhin Rruhrnhrr ,  Rlnrre ln.n prr ' | .k .nre 1;50.

SAVON
HISTORIA

II:2
Veijo Saloheimo

SAVO SUURVALLAN VALJAISSA
1617 -1721
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Piilopaikka

ldloisid.

166 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
sota-aikoina, ja siit. i  seuraava tarina. Kerran aikoivat vaino-
Iaisvenalaiset kulkea Rantasalmelta suoraan Leppevirran soisalon
puolelle. Har j 'rannan (Har jurannan) hakiloilta huornasivat kauka-
na netsan takana korkealla rtraell: i  olevan, varakkaan nakoisen,
nubkean talon, ja hetipa paattivat pyrkia sinne, jossa runsas
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 jal-
kianse rnyoten Rauhaji irvelle asti ja sielta aina uudelleen yrit-
taneen paesta kaukana salon takana naklrvaan taloon, nutta aina
uudestaan eksyivat ja joutuivat saman jyrkanteen alle kuin en-
nenkin. vihdoin kyllastyivat turhiin yrityksiin sanoen

I'ol.koon rauha Rauhamaissa !
Eipa tuo lJiis' laskekkaanrr;

hiivisivat Dois silte seudulta ia menivat nui11e nail le. siita
syystd on ftauhahiiki-nininen kyizi ollut olenassa,

cottl-undil la (Antiquariska samlingar) on Rauhanaki-nirnen
synnysta nelkein samaan suuntaan kaypa tarina: Uuutanan kerran
venalaisten naahan hyokdtessa pakeni Rantasalnen pappj-, ninis-
mies ja muut saatyhenkil6t Rauharnakeen, jonne vei niin jyrkka
tie, ett 'ei kukaan voinut sinne helposti tu]la, jonka tahden sa-
nanparsi: rrTalla ralla Rauhamaki, eipii tuo Hiis' Iaskekkaan.rr
venalaisten, kun huonasivat, etteivat sinne peasseet, taytyi pa-
lata takaisin ensin Pekonrinteen kautta, josta kunminkaan eivat
paasset y16s, sitten Tirkonrlnteen kautta, jonka jalkeen jo oli-
vat niin vasyksissa nalesta ja vaivoista, etta kuolivat Joutsen-
lahden seudussa.

uuuan kertoja oli t ietavinaan, etta siihen aikaan kun lap-
puvirrassa oli tappelu, tehti in rauha suonalaisten ja venali i is-
ten vali1Ia Rauharneess:i, ia siita nini.

Etta Rauhandki-nirn6n 
-synnyn 

syyna on todellakin mahtanut
olla joku nerkil. l isempi tapaus, siihen viittaa se, ettd v:n 1664
naanostelukirjasta selvenee (katso l i i te B: Rauhanaki etta Rau-
hanrtraki kuten mainitussa paikassa kirioitetaan on ennen ollut
nineltriAn Anneli inaho.

Lahteet:  Heinaveden histor ia ja Palokin histor ia

' Taitlain.n hlohikdllo oli muiaom us.irnmrssd ndntardlmcn
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Olavi Kallioniemi

Matka kahden kulttuurin alueelle

Sukututkimusseuran kev?itmatka huhtikuun lopulla suuntautui Kuopioon. Matkalla tutustuimme
toisaalta savolaisten p,idkaupungin n,ihta!ryksiin ja toisaalta Savossa olevaan ortodoksiseeh
perinteeseen. Sattuma kai lienee, ett?i wosisatoja sitten savolaiset ja onodoksista uskontoa edustavat
karjalaiset kavivat noilla seuduilla verista sissisolaa savolaisten tunkeutuessa karjalaisten ikivanhoille
asuma- ja nautinta-alueille. N)'t nuo kulttuurit elavdt solussa ja hyiit,"i?it toisistaan Sortavalasta
onodoksisen kirkon arkkipiispa siirtyi Kuopioon ja sitterhmin sinne rakennettiin myds ortodoksinen
museo. Kun lisaksi keskellii Savon maisemia ovat evakkoon joutuneet Valamon ja Lintulan luosta.it,
on koko ortodoksisen elaimrin keskus Savossa.
Astuimme lauantaina autosta toin reunalla, "Veljmiehen" vieressa. Ruokailua odotellessa

ensimmdinen tunti kului omatoimiseen kiertelyyn torilla, hallissa, lahikaupoissaja -kaduilla. Varmaan
moni kalakukko p2i2isi silloin tarnperelaiseen kassiin. Ruokailun jiilkeen €nsinnneisene kohteena oli
Kuopion korttelimus€o. Se kdsiftiia lg/rnrnenkunta rakenrust4 joista muutamassa kdvimfte.
Tutustuitune muunmuassa apteekkiir\ suutarin ja raAtai.lin verstaaseen, kuopiolaisten kauppiaiden ja
virkamiesten asuntoihin, joidenjoukossa oli myds Minna Canthin huone.
Jalkaisin suoritetun todnkiert?imisen lisaiksi pMsirnme lutustumaan Kuopion nzihtavlyksiin vehan

laajemrnin kiertoajelulla. Kauniita niiklaniai, mutta viela kauniimpia ne olisivat olleet, jos olisi ollut
lehti puussaja ruoho maassaja... Edellisenii ycind oli torilla ollut ystiivlysjuhlat latotarsseineen. Oljet
olivat viele korjaamatta kauniin kaupungintalon edustall4 mutta tanssijoita ci n?ikynlt. Saimrne tarkan
selvityksen matkan varrella olleista taloista ja muista koht€ist4 multa yhta emme saaneet: savolaista
sananrieskoo. Matka p?iiittyi hotelliin Kallaveden rannalle. Ikkunan alla saaressa pieni tuulimylly
muistutti vanhoista myllyajoista ja jri?i a kalastajat pujottivat verk*ojaan avannosta toiseen.
Joukkomme oli hajaar$unut suuren hotellin kennoihin, ettemrne paljon toisiarnme tavanne€l,
ennenkuin seuraavana aamuna.

Sunnuntaiksi oli luvattu kaunista ja sellainen paiva saatiinkin. Ensirnrnaiseksi menimme Kuopion
museoon ja siella tdrmasimm€ heti intiaaneihin. Museoon kuului seka biologinen ettai historiallinen
osasto. Oli elaimid suuresta hirmuliskosta Suomen petoihin ja lintuihin. Hirmuliskosta oli jilljella
valtava p?iiikallo. Historiallista puolta edustivat vielii meidiinkin h) r'in tuntemaanme aikaan
sijoittuvat esineet seke muistot Savon vanhasta historiasta.
Tiim?in jiilkeen siirryimme kokonaan toiseen maailmaan. Menimme Onodoksiseen museoon, jonka

nelttget oli koottu niista esineista, jotka sodassa luowtelta alueelta oli saatu pelastetuiksi. Parhaillaan
oli menossa Konevitsan luostarin 600-luotisna]4tely, niin etta tuohon luostariin kuuluneet osineet oli
koottu yhteen. Konevitsan huonetta halltsi luostarin perustaja4 Arseni Konevitsalaise4 kenotaafi. Se
oli hienoa hopeatyotd. Kannessa oli Arsenin kuva ja reunoja kiersivat tapahtumat hainen elAmastii in.
Varmaan kuuluisin esine oli Konevitsan Jumalan aidin ikoni, jonka piulle oli kultainen riisa. Se peitti
riitd osi4 joita vaatteetkin peittdvdt. Vain paljas ihoalue oD nekyvisse. Se oli alkuaan ikonin suojus,
mutta mydhe min sill?i on haluttu korostaa ikonin lietyja kohtia. Monia hienoja yksityiskohtia
niiimme ja kaikkien meille outojen esineiden kalttdtarkoitukset tulivat myds selville. Esimerkiksi
lapsen saamaa kasteristia , jota kannetaan kaulass4 ei pideth vaatteiden piiiilla, vaan ihoa vasten,
mahdollisimman liihele sydaintS. Ikoni kuvaa aina henkiloi! joka on eliinlt tai tapahtumaa, joka on
tapahtunut. Museossa ollut kuva viimeiseste tuomiosta €i siksi ollut ikoni. Kuvan maalari sijoitti
alareunassa olevaar helv€ttiin ihmisii! joista hiin ei pitlinlt, mutta jos maksoi hyvin, sai kuvansa
yldreunan taivaaseen-
Museossa oli muistoja myds Petsamon luostarista. Sehlin joutui saman suornalais-karjalaisen

vihanpidon kohteeksi, mista alussa maidttiin. Pohjalaiset hiivittivat luostarin ja tappoivat s€n munkit



"Juho" Vesaisen johdolla jouluyond 1599. Vasta l8OOluvun puolivdlissii sen toiminta heriit€ttiin
uudelleen henkiin. kunnes sota sen taas lopelti
Suitsutuksen ja tuohuksen merkitys on sama. Kummankin yhteydessa toivotaan, etta rukous palaisi

yht?i hyvin kuin tuohus. Luostareiden yksi piine on ollut kdyhyys. Kuitenkin niiden esineist6sse on
paljon kallisarvoisia esineila. Ne ovat kaikki lahjaksi saatuja. Kalleinmat esineet olivat Valarnon
luostarin huoneessa. Keskella huonetta on luostarin perustajien Sergein ja Hermannin k€ootaafi.
Ennenkuin sen kansi valmistui, oli paiiillA kultabrokadista tehty p€ite, huomiota h€r?ittiivii ja
kudonnaltaar erikoin€n. Aiheellisesti kysyttiiq voiko sellaista kutomalla tehda. Se pysyi oman
jiinnityksensa varassa koholla kannesta. T?issA on mahdolon kertoa kaikkea sitA uutta tietoa, mita tzilla
museokierroksella saimme.
Museokiil,nnin jiilkeen sciimme lahella olevassa Kukkatalossa. Ohimennessa katsoirnrne Kadalal

siirtolaisten muistomerkkid.. Ruokailun jzilkeen liihdimme ajamaan Valamoon Se oli monelle koko
matkan tiirkein kohde. Huonoa tietit pitkin hiljaa ajaessamme Helvi Mudo kedoi meill€
ortodoksisesta kirkosta. Hdnen esityksena julkaistaan Vuosikidassa. Ostosten ja kahvin jiilkeen
ennatimme kayda uudessa kirkossa ja sen vierella kuunnella, kuinka kauniisti ja mo.iefisesti
luostarin kellot soivat. Valitettavasti sita ei voi tehar toistaa. Aluksi saimme diaesityksenzi yleiskuvan
Valamon luostarista ja sen historiasta ja toiminnasta.
SiellA kiiy \.uosittain 150000 pyhiirvaeltajaa ja matkailijaa, etsijiia ja lolrajea. Sillii on suuri merkitys
ortodoksisen uskon ja kulttuurin tunnetuksitekijzina maassamme. Se on monille iklcuna itiiiseen
kulttuuriin. Sen yhteydessa toimii konservointilaitos ja maan ainoa otodoksinen kansanopisto, jossa
opetetaan mm. ikonitaidetta. Enii?i ei ole jaljella yhtaen Vanhan Valamon aikaista munkkia.
Vuosisadan alussa luostarissa oli 1300 munkkia tai noviisia 40lurulla Heindvedelle tultaessa oli
j:iljella liihes 200 ja nylcyisin vajaa 20. Luostarin alue, Papinniemi, oli alkuaan ministeri ja tehtailija
Saastamoisen kes?lasunto, kunnes luostari sen osti. Tila.n pinta-ala on 350 ha, josta peltoa n. 50 ha.
Sita parhaillaan metsitetaan. Piiiirakennuksen lfielle rakermettiin v. 1940 viiliaikainen kirkko, silla
tuolloin uskottiin pian pZiastevan takaisin. Sita ka]'tet?i?in viela muutaman kenan kesassii. Uusi komea
kirkko valmistui 1977. Salmen takana koivikossa nzikyi luoslarin hautausmaa, jonne on haudattu n
200 munkkiq pappiaja luosta.in ystav?U
Kavimme myds luostarin museossa, jossa oli konservoituja ikoneja ym. esineistdii. Kuopion museon

jalkeen se tuntui veheiselta. Kun suudn osa matkalaisista oli saanut esittelijamunkin nimikirjoituksen
korttiinsa, p:iasimme jiilleen autoon. Veljestd haluaa vieruiden viiht]./ainja viipyviin luostarissa ainakin
yhden ydn yli, mutta meid?in oli laihdetava.
Jai?ikddn viimeisena ajatuksena luostarista mieleernrne siellA kuultu liturgian kerubiveisun sana:

Heittaikzi:inme pois kaikki maallis€t huolet.
Matkamme kohli Tamperetta alkoi. Erinomainen autonkuljettajaone paitsi ajoi taitavasti ja

turva.llisesti, myos viihdltti meita jutuillaar ja lauluillaan. Kiitoksia kaikkien puolesla seki hiinelle €tte
sihteerillemme Leilalle, joka oli jiidest?tn''t t,iman €rinomaisen matkan.

Nuaren nLtnkin apastukseTla
tutustutt i in luostar i  in.



Pentti Kalliovalkama

MAntiin nimen alkuperasta on kaksi teoriaa

Ammatlimaisen historiantutkimuksen rinnalle on nopeassa khdissa kehiltynyt

sukututkijoiden verkosto, jossa taito ja historian yleistuntemus koko ajan paranee. Sita paitsi

monelia sukuhistorian kirjoittajalla on nykyisin takanaan vankka historian koulutus. Monessa

tapauksessa sukututkimus p,i i isee tuloksissaan huomattavan pitkal le. si l la omien esivanhemplen

etsinnassa ja heidan elamanolojensa tutkinnassa on sita ylimziaraisci intoa, joka vie, jos ei liipi

harmaan kiven, niin kuitenkin monienkin mutkien kautta kiven taakse, jonne ei muutoin tieta

latydertaisi ehka lainkaan. Mutta hyodynnetdAnkit sukututkimusta riirtzivas!i yleisesszi his-

torian!utkimuksessa? Kysymys havainnollistuu, kun tarkastellaan Miint,in kaupungin nimen

antajan eli Mantan talon historiatietojen nykyvaihetta.

Ovatko Man6n talon perustajan sukujuuret Kangasalan kivin kylassA?

Mantan talo, jonka mukaan M?intdn nykyinen kaupunki on saanut nimensa, on yksi alueen

kantataloista. Se mainitaan ensi kertaa vuoden 1571 veroluettelossa Keurutaipaleen koskella

(nykyisella Menten koskella). Talon historia paattyy vuonna 1888, jolloin G.A.Serlachius osti

sen ja liitti tiluksiinsa. Talon nimena on myds eraissa vanhoissa kartoissa Keurustaipale tai

Keuruskosken taipale. Kun seuraavassa kirjoituksessani pohdiskelen talon nimen taustaa,

kaytiin siile nimitysta Keuruskosken Mantt6, erotukseksi muista samanniikdisista talon- ja

paikannimista.

Nimet Manttii, Mzinttala, MantsalS ovat Viljo Nissilzin mukaan (1960) samaa alkuperai2i.

Nimi palautuu alasaksalaiseen Mentze-muotoon. Sen tuloreitti Suomeen on epaselva. Keurus-

kosken Mantta €siintyy vanhoissa asiakirjoissa mm. seu.aavissa muodoissa: Menthsii, Mentza,

Manse ja Manttd. (viimeksi mainittu jo vuonna 1751).

Vuonna 1960 ilmestyneessa Vanhan Ruoveden Historia I:n liiteosassa Viljo Nissila on

kirioittanut Mdnten nimesd lzihtdkohtanaan Mantain talon perustaja Tuomas Niilonpoika

Mantsa (1570-1618), joka esiintyi 12.1.15?0 Kangasalan karajillzi ("Thomas Mentza j Keuru-

koski"). Keuruskoski kuului aikanaan eriimaanautintojen perusteella Haimeeseen ja SaEksmaen

kihlakunnan Saaksmaen pitajzizin. Mydhemrnin se kuului aikansa Jiimsiian ja Langelmakeen. Sen

mukaan Tuomas Niilonpojan todenndkdinen karajdpaikka olisi ollut S?iiiksmeen kihlakunnassa.

Kun hen kuitenkin oli Kangasalan karajilld Yla-Satakunnassa, olisi asiaan ldydettava selitys.

SelityksenA voi olla se, etta Kangasalan Leivin kylassa oli 1500-luvulla Mantsa-niminen

talo (esim. henrich mentzae 1551). Tuomas Niilonpoika ei tiiman teorian mukaan viela 1570

asunut vakinaisesti Keuruskoskella, vaan edella mainitussa M?intza-talossa Kangasalla,

Verolueit€loon Keuruskosken Manzein talon asukkaaksi hein ilmestyykin vasta vuonna 1572.
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Leivin kylZin Miintzasta ei tosin etunimia vertailtaessa ldydy yhtiiliiisrytta Tuomas

Niilonpoikaan, eikzi talosta lunneta mydskaan erank?ivij6ita.

Vai ovatko nema sukujuuret Tyrv?inndn (Kulsialan) Uskelassa?

Siftemmin Matti J.Kankaanpaa on kirjoittanut Mantan talon historiasta teoksissa Vaissin

suku (1989) ja edelamainitun Vanhan Ruoveden Historia I:n toisessa, tiiydentavassa liiteosassa

(1990). My6s Juho Laesvuori on tutkinut taiman talon historiaa mm. orivesilaisen

papintyttaren Maria Sundstrdmin jalkelaisia kartoittaessaan.

Nain on selvinnyl, etta myds Tyrvanndn Uskelassa on aikanaan ollut Mantan tila, joka

sittemmin kuitenkin Mvisi. Taman taion on Nissilakin tutkimuksissaan ldyttinyt. MyOs

E.A.Aaltio on Kuoreveden Joulu-nimisissii lehdissa 1972 ia 1973 kertonul. etta ManEn talon

suvussa kulkee perimAtietona tarina, jonka mukaan suvun esi isat ovat lulleel SaiiiksmiieltA.

Todettakoon viela- etta Keuruskosken alue kuului ennen asutusta Saiiksmaen Helsunmaa nimi

siin er?imaihin.

Mantan kaupungin nimenantajan, Mantan talon, ensimmziinen isanta on siis manttaaliluette-

loitten mukaan Tuomas Niilonpoika Mentza (j Keurukoski). Ve.oluettelosta on Kulsialan

Uskelasta ldytynyt Niilo Laurinpoika, joka 1559 maksoi veroa erakalastuksen perusteeila.

Hanet on liitetry Mantan sukuun ja arveltu h?inen olleen edellamairitun Tuomas Niilonpojan

isa. Kalaslusta hanen on arveltu harioittaneen Keuruskoskella.

Etunimia vertailtaessa ldytyy Uskelan Maintan isantien nimissa yhtalaisyyksia Niilo Laurin

poikaan: vuonna l57l siella oli isanttua Olavi Laurinpoika, joka voisi olia Niilo Laurinpojan

veli. Hanta ennen mainitaan puolestaan Lauri Antinpoika Mantza (1543 69). Ajassa taaksepain

sii.ryttziessa isa poika suhteissa on aukkoja, multa todettakoon, etta Kulsialan, Saiaksmaen
ym. kar?ijilla oli vuonna 1405 lautamiehena Lauri Mantinpoika.

Mantti nimi liittyy kuitenkin Kankaanpaan mukaan nahan valmistukseen. Talldin tama

sukunimi johtuisi ammattinimesta, samaan tapaan kuin Mant6ri-nimet Itzi-Suomessa.

Tuomas Niilonpojan esiintymisen Kangasalan karajilia voi selit*ia se todettu asia, etta

hanen kiistakumppaninsa Paavo Lahti (Laaksi) oli kotoisin Kuorevedelta, ja taman kotikyla si
jaitsi Satakunnan puolella. Nahtavasti karajapaikka mziaraytyik;n Paavo Lahden eikai vastaajana

olleen Tuomas Niilonpojan mukaan.

Todettakoon viela, etta ruotujakolaitosta 1690 perustettaessa mzia.attiin Keuruskosken

Manttii saman Uskelan kylan Miintan augmentiksi, josta Keuruskosken asuttajakin mahdolli

sesti oli tullut.

Uusin histo.ianki.joitus ohittaa MentaD nimikysymyksen

Vanhan Ruoveden Histo.ia li2 vuodelta 1990 ei paljon valaise Mantan nimikysymysta.

Kirjan keskeisena hvoitteena n:iyttaa olleen seutukunran talojen haltijaluetteloiden laatiminen,

Iahinnii sukututkimuksen tietoja hyvaksi kayttaen. Tehtav?in on suorittanut Matti J.Kankaan-
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pa6. Sen sijaan pitdjdnnimia koskeva luku oll sellaisenaan otettu teoksen vuonna 1960 julkais-

tusta alkuperziisest{ laitoksesta. Niinpe Manten nime?i koskevassa artikkelissa siwlla 301 ker-

rotaan M?int?in talon ensimmais€n isiinn?in Tuomas Niilonpojan olleen kotoisin Kangasalan
Leivinkylan Miinttdlas6, mutta ialon haltijaluettelon (s.93) viitteesse sivulla 261 Tuomas
Niilonpojan kotipaikaksi mainitaan Tyrvanniin Uskelankyliin Mlintt?i. Vanhan selityksen .innalle

syntynyt uusi selitys on niin piilossa, ettei tavalline[ lukija site 16yda.

Vuonna 1992 ilm€styi M?inten historia 1860-1947 (Vanhan Ruoveden Historia III:8). Siita

ei l6ydy mainintaa asiasta.

<) <)

<> <)
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< )SUXUTUTKI I IUSPT IVE

<>  15 .01 .199 ,1
<> <)
<> <)
<> <)
<>  a l kaen  ke l l o  10 .30

< )  Sanpo lassa ,  Sannonka tu  2 ,  Taope re

<>  < )

<> * NAYTTELY * oPAsTUsTA SUKUTUTKII.,IUKSESSA * MYYNTII * <>

<> <)
<) <>
<>Kahv ioavo innakokope i van lT i1a i su t r sonmaksu ton t<>

<> <)
<>  <>  < )  <>

L

36



Tamp€re€n seudun sukufutkimusseuran
SYYS_ORPANA 1993

Sisdltli:

Eeva Anero, Kuljm kartanoD omistajia vuot€en 1910
Teman kartanon omistajasukuja ovat olleet mm. Spoof, Austrell, Cranfelt ja palander. Toi-

sessa kidoituksessaan Juhlat Kuliun kartanossa Eeva Anero kertoo, miten kartanoissa juhlit-

tiin l7oo-luwlla.

Olavi Kalioniemi esittele€ kirjoituksessaan Rosvota.inasta sukututlimus Veikko Tiikkaisen
kirjoittaman ja Vornasten sukuseuian kustantaman laajan tutkimuksen Karjalan voikoit.

Pentti Kalliovalkama, Miintftr nimetr alkuperasg on kaksi teoriaa
Ovatko MIntSn talon perustajan sukujuuret Kangasalla vai Tyrviinndssd (Kulsialassa)?

Pelka Nuottajdrvi. Eldmaa jalkapuun varjossa

Jalkapuun kaytto poistettin 'Keisarin armollisella asetuksella,, vasta 1848.

Helena Seppdld, ifita muist4 vaaristaDi
Kirjoittajan iiidinisAn tiedetdin aikoinaan oll€en Brecht-Wuolijoer tunnetun nayt€lnehenki_

ldn "Puntilan isAnnen" eriianhisena esikuvana.

I4a Tirkkonen, Tirlkosia asunut samalla tilalla jo 433 vuotta
Kirjoittaja on tutkinut perusteellisesti omaa sukuaan, savolaista Tirkkosen sukua.

Viljo Vainionpdii, Isonkyron Afftarit
Isonkyrdn seurakunnassa on 1600- ja l7oo-luvuilla ollut kaksi Alftan-sukuista

pappismiesta: kirkkoher.a Israel Alftanus ja hdned poikansa kappalainen Israel Alftan.

TAMPEREEN SEl.]DuN SIJKUTUTKIMIJSSEURA ryn puheenjohtaja Raimo Vasara esitt1
puh€envuorossaan niikemyksi{dn seuratoiminnasta. Esittelemoe myds seuran pitk?iaikaisimmal
toimihenkildn tvtilja Piepposen. Olavi Ka ionieni k€rtoo keveen 1993 retkesta KuoDioon ia
Valamoon.

Syys-Orpana 1993:n hinta 15 mk. Myynti seuran tilaisuuksien yhteydessd. My66 Milja
Pi€pponen, p\h. 931-(2)232768.
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