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toivomuksen, ettd alkava 15. toimintavuosi
olisi seurallemmejatkuvan vireyden aikaa.
On ilo havaita, ettii toive on k?iynyt toteen.
on yhii kasvanut, kokouksissa on
Jiisenmii2ir?i
ollut runsaasti osanottajia, esitykset ovat
olleet mielenkiintoisia ja retket antoisia.
Useat seuran jlisenet ovat julkaisseet tutkimuksiaan ja saavuttaneetndin merkitt?iv?in
tavoitteen. Heita on siita syytii -onnitella ja
toivottaa heille jatkuvaa menestystii tietojensa syventdmisessd.Sukututkimushan ei
ole koskaan tliysin valmis, koska aineisto
laajeneejatkuvasti.
Seuran hallinnon kannalta merkittiivin
tapahtuma oli s?iiintojen uudistus, mikii
hyviiksyttiin yksimielisesti kahdessakokouksessa.Uudet sii?inn<itselkeyttliviit toimintaa.
Kahden virallisen vuosikokouksen sijasta
piirjiiiimme yhdella. Hallituksen ja tilintarkastajientoimikaudeksi tulee vuosikokousten
viilinen aika, joten vastuu alkaa heti, kun
henkilot on valittu. Uudet siitinn<it astuvat
voimaan heti kun ne on merkitty yhdistysrekisteriin.
Merkitteve uudistus on Orpana-lehden
sisiillyttiiminen jiisenmaksuun ja lehden
liihettiiminenjokaiselle jiisenelle kaksi kertaa
vuodessa. Lehti sisiiltiiii samalla tulevan
kauden ohjelman. Jiirjestely yksinkertaistaa
seuran taloudenpitoa ja varmistaa jiisenille
lehden saannin. vaikka toisaalta asettaakin
lehdentekijdille entistii tarkemmat aikarajat.
Seuran hallituksessa tapahtui vuoden
vaihtuessakaksi muutosta.
pitk2iiin hallituksessa
Ansiokkaasti ja
toimineet Olavi Kallioniemi ja Pekka Nuottajiirvi pyysiviit syyskokouksessa hyvin

perusteluin eroa, mikii heille my<innettiin.
Haluan vielii tiissii esittee Olaville ja Pekalle
seuran kiitokset arvokkaasta panoksesta.
Toivottavasti he kumpikin edelleen nlikyviit
ja kuuluvat sekii tilaisuuksissamme ettii
lehden palstoilla.
Uusina jiiseninii hallitukseenvalittiin kaksi
useimmille seuran jiisenille tuttua, ahkeraa
osallistujaaja sukututkijaa, Milja Piepponen
ja Antti Hietala. Uskon heidiin hallituksessa
tiiytt?iviinhyvin seuranj?isentenodotukset.
JiirjestZiytymiskokouksessaan
hallitus antoi
j Zisenilleenseuraavaterikoistehtiiv?it:
Helvi Murto: varapuheenjohtaja
ja kirjastonhoitaja
Seija Jiiminki : rahastonhoitaja
Leila Miikinen: sihte.eri,ohjelma- Ja Jasenaslat
Milja Piepponen:sihteeri,kokousasiat
Antti Hietala: julkaisujen vastaava toimittaia
Niiin olemme valmiit vastaanottamaan
uuden tutkimusvuoden, joka alkaa entiseen
tapaan sukututkimusp?iiviinii Sampolassa ja
jatkuu senjlilkeen ohjelman mukaisesti.
Seurallaon kaksi s?iZinnollisesti
ilmestyv?iii
julkaisua, jiisenlehti Orpana ja vuosikirja.
Niiistii viimeksi mainittu on tieteellisempi.
Siinii julkaistaan kauden aikana seuranj?isentilaisuuksissapidetyt esitelmiit.
Orpanassa seura tiedottaa jiisenilleen
ajankohtaisista asioista ja tulevan kauden
tapahtumista.Lisiiksi ja ennen muuta Orpana
on vapaamuotoinenjiisenten omien tutkimustulosten, pulmien, havaintojen, mielipiteiden
ja muistelmien julkaisukanava. Jokainen
seuran jiisen on oikeutettu ja myris velvollinen avustamaanOrpanaa, Jos jollakulla ei
ole kerrottavaa, on toki kysyttiivliii. Toivon,
ettii alkavana vuonna seuramme jiisenet niiin
tuntevat Orpanan omaksi lehdekseen ja vaikuttavat lehden sisiilt<icin.
Hyviiii
tutkimusvuotta
1995 kaikille
Tampereen sukututkimusseuran jiisenille!

Raimo Heikkilii

Eila Wihtialii

KangasalanKeson Heikkiliin isiint?iluettelo
Veroluetteloidenperusteellalaaditut hiimaliiisten talojen vanhimmat isiintiiluettelot
eiviit liiheskiidnaina ilmaise periikkiiistenisdntien sukulaisuussuhteita.Joku Heikki
Matinpoika saattaa kylle olla edellisen
Matti-isiinniin poika, mutta voi hiin olla
viivykin, tai joku aivan muualta tullut.
Etunimivalikoimakun oli varsin suppea.
Vasta tiedonjyviistenkeriiily eri liihteistii ja
niiden yhdistely kokonaisuudeksivoi tuoda
selvyyden. NAin voidaan onnistua my6s
niikemdin lahitalojen monet sukuyhteydet,
sillii menneiniivuosisatoinatalollistenaviopuolisot tulivat suppealtaalueeltaja liihes
keskuudesta.
aina talollisvdestOn

Keson Heikkiliin is?inntit
I . u u k a s1 5 4 0 - 1 5 8 0
1567-1580.
Mikko Luukkaanpoika
L u u k a sl 5 8 l - 1 5 9 2
Martti Heikinpoika1597-1600. Ratsutilallinen, joka omisti Suomatkan Heikkiliin
I 569-1605
Yrjo Martinpoika1601-1621.Ratsutilallinen.
E s k o M a r k u n p o i k a1 6 2 2 - 1 6 2 9 .V a l t i o p i i i vrimies.Otti viljelykseen
Eskolantilan ves i j Z i t t o m a a ljloak, a o l i m u o d o s t u n uvtu o n n a
jiil1602 tapahtuneen
luonnonmullistuksen
joutui
keen. Eskola
vuonna 1740 VZiziksyn
k a r t a n o o nj,o n k a o m i s t u k s e s ssae o l i 1 8 0
v u o r r a .S i r a v i l j e l i v a rs i l l o i n l a m p u o d i tj a
s i l l Zoi l i v i i s i t o r p p a a .
'l'linii
pZiiviinzi
Eskola on Eskolan kylii.
Eskon nimi on siis siiilynyt, niin myds
nimensiiympiirillZi.TuliarvoituksethZinen
ko htin viivyksi Keson HeikkiliiiinKangasalan PispalanSeppiiliistii,joka kuului vanhaan TyrvZinnOnmaahan?.
Seppiiliissiioli
vuosina 1585-1602 isiintiiniiMarkku Pertinpoika(Marcus Bertilsson),jota voi arvailla HeikkilZinEsko Markunpojanisiiksi,
mutta vain arvailla.
Esko Markunpojantytiir Kerttu (Gertrud) oli Wihtiiiliin JaakkoLaurinpojanvai-

mo. Eskon poika Jaakko Eskonpoikaluki
papiksiUpsalanyliopistossayhtaikaasisarensa pojan Wihtitil?in Esko Jaakonpojan
kanssa.Esko Jaakonpoika
otti nimenAkilleus Wichtileausja tuli kotipittijiinsiikappalaiseksi1630-luvunlopussa,mutta hiin
surmansajo muutaman
sai vtikivaltaisesti
vuodenkuluttua.
Keson HeikkilAnJaakko Eskonpoikaei
sen kummempianimi?iottanut. Hiinesttituli
Kangasalankappeliseurakunnan
Kuhmalahkappalainen.
den ensimmiiinen
Ennenkuinjatkan Keson Heikkil2inisiintiiluetteloa,poikkeantutkimaanjakokarttaa
vuodelta 1648. Siihen on merkitty Keson
kyliin isiinntit:JaakkoMartinpoika(Hakkar i ) , P e r t t i H e i k i n p o i k a( M a r k k u l a ) ,H e i k k i
Heikinpoika(Heikkila)ja Esko Matinpoika
(Aatinen). Samat isZinniit ovat my6s
ja
Kangasalanhistorian isantAluettelossa
poikSuomen asutuksenyleisluettelossa,
keuksenavain Keson Heikkiliin Klemetti
Markunpoika,jonka appi oli Suomatkan
HeikkiltinHeikki Heikinpoika..
Klemetti Markunpoika oli Keson Heikkiliin isiintiinii l630-1652. Vuonna 1637
hiin siirtyi vavyna viljelemriZin
Margaretavaimonsa kotitaloa SuomatkanHeikkiliiri.
K e s o nH e i k k i l i i Av i l j e l i 1 6 3 7 - 1 6 4 2T u o m a s
'f
joka isZinnoimyos Keson
r.romaanpoika,
Markkulaa.Vuonna 1643 Heikkiliiiiviljeli
Esko Erkinpoika,jonka vaimon nimi oli
Dordi. Esko oli SuomatkanLaurilanis2inniin veli.
1644 Klemetti MarkunpoikapalasiSuomatkan HeikkiliistiitaloonsaKeson HeikkilZiiin.Vuonna 1646 mainitaanvain vaimo
Margaret.
Vr-rodesta 1656 oli isiintiinii Heikki
Klemetinpoika, jonka vaimo oli myos
nimeltiianMargaret. Heikki Klemetinpoika
on merkitty isiinniiksi 1655-1664, mutta
hiinen nimensti esiintyy vain kerran.
Vuonna 1660 vaimo Margaret mainitaan
itsellisenvaimona.
Vuoden 1665 kohdallaon Suomenasutuksen yleisluettelossavirhe, joka on
aiheuttanut virheen myos Kangasalan

historian islintiiluetteloon.Virheestii johtuen Jaakko Eskonpojasta,Keson Heikkiliistii kotoisin olevastaKuhmalahden
ensimkerrottiin, ettii hiin
miiisesttikappalaisesta
kuului suureen ja vauraaseensukuun ja
omisti useita kiinteistdjii KangasallaJokioisten kyliissd,mutta ei tiedetty, missti ne
sijaitsivat. Hiinen nimensii oli vaihtunut
JaakostaJohannekseksi.
Kirkonkirjoista kuitenkin selvititi, ettii
Jaakko Eskonpoika on asunut pappilassa
vaimonsaAgneta Valsteniuksenkanssa ja
muuttanut Keson Heikkiliiiin 1664. Poika
Grels muutti myds Kesoon, mutta toinen
poika muutti pappilastaVZihtipentoon.
Vuonna 1667 Jaakko Eskonpoikasitten
muutti perheineenKuhmalahdelle.Tiedetiiiin hiinen sairastelleenpaljon ja Sigfrid
Neppiuksen hoidelleen hiinen kappalaisenvirkaansa.
Vuonna 1671 Agnes Valstenius palasi
leskenii Keson Heikkiliiiin. Seuraavana
vuonna hZin avioitui uudelleen, Anders
Mirtensson Almanuksenkanssa,joka istinnoi Heikkilaa1672-1678.
1679 isiinniiksi tuli Lauri' Pertinpoika
Keson Markkulasta. Hlinen leskensiiMargaret Jaakontytiir piti taloa 1698-1699.
Vuonna 1700 talon sai viivy Juho Yrjdnpoika, Sohvi Laurintytttiren mies. Juho
isiinnoi vuodet 1700-17lI. Juhon poika
Matti Juhonpoika,oli isiintiina 1712-7735.
Hdnen em2intiinsii Anna Laurintytilr oli
SuomatkanLaurilasta.
Vuosina 1736-60 isiinttiniioli Matin ja
Annan poika, joka 2iitins2iistinisiin mukaan
oli saanut nimen Hagwin. Vaimo Anna
Heikintytiir oli Pispalan Seppiiliistii. Hagwinin ja Annan poika Yrjd oli Heikkiliin
isiinttinii 176l-83. Hiin haki vaimon
VehoniemenHallilasta,mutta Liisa Juhontytiir kuoli jo seuraavana
vuonna lapsivuoteeseen.Toinen vaimo oli Riitta Juhontytar.
Yrjolla ja Riitalla oli kolme poikaa.
Vanhin joutui sotilaaksi, toinen isiinniiksi
kotitalon torppaan, Jiirvenpiiiihiin. Nuorin
poika kuoli lapsena.Vanhin tytdr, Leena,
avioitui Vahderpii2inJaakkolan(ent. Anttila) pojan Matti Jakonpojankanssa.Matista
tuli isiintii vuosiksi L784-1824. Htinen
aikanaanHeikkilii jaettiin. Heikkiki II:n eli
Erolan omistajaksituli Simo Joutsiniemi.
Vuosina 1810-19 Erolan isiintiiniioli Juho
Juhonpoika,jonka vaimo Sohvi Jaakontytiir
oli Heikkiliin Matti-isiinntin sisar. Matin
Beata-sisar meni Jiirvenpiiiin torppaan
emiinniiksija Anna-sisar Markkulan pojan

vaimoksi. Kun niiiden neljiin liihekktiin
sijoittuneidensisarustenisoiiiti oli Pispalan
Seppiil2istii,oli jo aika katsella emtintiiii
kauempaa.Heikkiliin seuraavaistintti, Heikki Matinpoika, isiintZtnii1835-39, hakikin
em?intiin
sii Eriijiirveltii, LeenaJoonaantytt2iren Vihasjiirvenkarjeltti,mutta pariskunta
oli lapseton.
Vuosina 1840-48 isiintiinii oli edellisen
isiinnZinserkku Matti Heikinpoika Jtirvenpiitin torpasta. Jilrvenpiiiioli Heikkiliin jaon
yhteydessiijoutunut Erolaan, ja Heikkiliin
viljelyksessiiolleista maista muodostettiin
uusi torppa.
Kustaa Matinpoika oli isiintiinii 1849-56.
Hiinen vaimonsa Hedwig Matintytiir oli
Tiihalan Taskulasta.Kustaa siirtyi muonarengiksi Aatiselle samaan kylaan. Keson
Markkulasta tuli uusi isiintii Kustaa Antinpoika, istintiinti1857-79. Vaimo Maria ElisabethMatintytiir oli OrivedenPadustaipaleen Seppiiliistii.
Vuonna 1879 piilkiineliiinen torppari
TuomasSiirkikoskiosti Heikkil2inmyOtiijiiisiksi tyttiirelleen Gustaavalle,isoiiidilleni.
Isoisiini Juho Mikonpoika oli Heikkiliin
isiintiinii 1879-1916, isiini Hannes Heikkilii
1916-1938.Aitini SelmaHeikkilii, s.Virtanen oli ApajapohjanKottilasta. Isiini kuolemanjiilkeeniiitini otti talon isdnnyydenja
em?innyydenvastuulleen. Kiiytiinndssii tiitini kantoi vastuutatalosta,lapsistaan,lastensa lapsistaja heidiin lapsistaansuurella
rakkaudellaaina kuolemaansa
asti 2.2.1992
ikiivuodellaan.
vhdeksiinnelltikvmmenennellii
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Kirjoitus on Sukuseura Lingren ry:n julkaisemasta sukukirjasta, Mikko Josefinpoika Lindgrenin suku, jossa suvun jiisen,
89-vuotias Irja Laiho kirjoittaa lapsuudestaan Hiimeenlin nan Hiitiliissii.
" S u k u p o l v i m e n e ej a s u k u p o l v i t u l e e , m u t t a
maa pysyy iiiti". T?imii raamatun lause tuli
m i e l e e n i s u k u k o k o u k s e s s a8 . p n l i e l o k u u t a
1 9 9 2 . S i e l l ? io l i v a n h e m p i e nm u k a n a 4 % k k
vanha Lauri Vanhala. eiti on Mervi Lehmuskanta-Vanhala.Kaikki asuvat Janakkalan
Tanttalassa.Minii olin kokouksessavanhaa
sukupolveaja Lauri uutta. Sukuseuranpapereista - kiitos tutkijoille suurestaja arvokkaastatyost?i- luemme, ett?iMichael Josefsson syntyi Vanajalla 28.8.1813Kankaisten
Stor-Velsissii,ja liihti riiiitiilinoppiin Kodjalaan v.1833.Teellii hiin otti sukunimekseen
L i n d g r e n .M i k k o j a M a r i a v i h i t t i i n l 8 . l l .
1838 Vanajalla merkinnriin: "Wini Kronoqvarn drg Michael Josefssonll Maria Lovisa
Andersdotter, Ois, Stor-P<ixy, lbd dotter".
Mikko,
isovaarini, muutti
kotiviivyksi
O j o i s t e n S t o r - P o x y y n . P e r h e m u u t t i I . 1l .
1848 Ojoisten Iso-Viihikkiil?iiin ja siirtyi
liihes valitt<imiisti Ojoisten Ali-Mattilaan
t o r p p a r i k s i .A l i - M a t t i l a n n i m i m u u t t u i m y o h e m m i n K o r p i m a t t i l a k s i .J o h a n F r e d r i k s y n t 1 " i2 0 . 9 .I 8 3 7 H i i m e e n l i n n a nm a a s e u r a k .
( O s m oT a l a r m o ns u k u t u t k i m . )
Isiini Juho Alfred syntyi 23.11.1864
Hml.maas. Korpimattilassa. Perhe muutti
19.6.I 879 Tyrviintcicin.Vaarini Johan Fredrik
oli silloin 42-vuotias. istini l4-vuotias.
Kustaa5 v., Hugo Henrik 3 v. ja Amanda
yksivuotias. Matilda ja Edla syntyiviit
Tyrviinndss?i.Johan Fredrik kuoli 3.5.1904
Tyrv?innoss?i.
Kuolo tuli Parolan asemalla
myllymatkalla. Tyrvlnncissii ollessa isii oli

v u o s i n a 1 8 8 7 , 1 8 8 8 , 1 8 8 9 r e s e r v i s s i iL a m milla kolme viikkoa kerrallaan. Muistona on
vanha todistus vuodelta 1889, jonka on allek irj o ittanut komppanianpiiiilI ikkci Etho l in.
Aiti ja isii muuttivat Tyrv?inndstiiH?imeenlinnan maaseurakunnanHetileAn 25.1l. 1889.
Tyrv?inn<issiisyntyi kaksi vanhinta velje?ini.
Ensimm?iinentalo Hetilesse oli tAlla samalla
paikalla. Tiimii nykyinen valmistui v.l9l4.
Suku on asunut t?iss?i103 vuotta. Nyt jatkan
yksin aikaa.
Kuvitellessani HAtilAn vuosisadanvaihteen
aikaa ja eliimili, tuli mieleeni: "H?itiliinniemeen putosi ihan onnen tiihti, kun Aukust
Ekltltivi Porvoosta l6hti". August Eklof perusti perusti hdyrysahan v. I 895 linnaa
vastapii?it?i
o levaan Hdti liinn iemeen. Ympiiri ll2iolevista pitejiste tulivat talojen ja torppien
pojat tciihin, toiset toivat hevosenkin.
Kaikille riitti toita. He asuttivat HAtilaa. Ise
meni myos mukaan. Hiin hoiti yhtii raamia,
raamit kiiviviit koneellisesti ja koneilla
nousivat tukit jiirvestii. Raami teki niistii
lankkuja.
Vuonna 1906 Justiina-mummu6
, 5v., Edlaj
a
teti 23v., Lyydia
Kalle M?ikinen, l9v.
muuttivat Tyrv?inntisteHetilaAn. He asuivat
ensin v5hiin aikaa meill?i, sitten he muuttivat
l?ihes naapurina olevaan pieneen omakotitaloon. Sahalle Kalle Miikinenkin meni t<iihin, ja oli sahan lopettamiseensaakka,viime
sotien aikoihin. HZin oli kuitenkin viel?i niin
nuori, ettii jatkoi Kariston varastomiehen?i.
Kun pehe kasvoi, tekiviit he sitii mukaa lisiiii
huoneita.Niiin suvun kaksi suurperhettiiasui
liihes naapureina jatkuvasti, oikeastaan
vieliikin. MZikisen lapset sanoivat pienenii:
"Menndds enon kujalle lasketteleen". Kuja
oli silloin jyrkempi. Siind riitti riemuavesikelkan ja mahakelkan kanssa. Ei autot h?iirin-
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Lindgren
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nyt. Niinh?in enon kuja saikin kaupungin
kartassa ja katukilvessii nimen "Laihon
kuja", jatkuen PapinniityssZi"Laihon tienii".
Papinniitty on nyt t?iynniikauniita omakotitaloja, silloin se oli luonnonniitty. Lehm?it
kdviviit laitumella, pojat olivat paimenessa
Poju-koirankanssa.Luonnonkukkienrunsaus
oli valtava. Sielta otin kasvistoon mm.
lehdokin, maariankiimmekdn,yksikukkaisen
talvikin ym.
M?ikisen4 sisarustarakennuttivat uuden
talon kadun toiselle puolelle islnsii vieli
elflessii,mutta Edla-t?itioli jo poissa.Edlatdti oli hyvii, lempe?iihminen. Vaikka iitini
oli hiintii 22 vuottavanhempi,olivat he hyvin
ldheisetystiiv2it.Kun meidiin pojat hankkivat
radion - silloin se oli uutta - kdvi Edla-tiiti
joka pyhd kuuntelemassaJumalanpalvelusta
ziidin kanssa.Aitini oli jo silloin vanhaja
tiidin jalat kipeflt, eivZitkdhe jaksaneeteniiiin
kirkkomatkoja tehdii. Kirkkomatkat olikin
ennen l6hes jokapyhiiisi6. Miehet menivlit
pari askelta edell6, vaimot periiss?i.Se oli
tapa ennen. Mustiin oltiin puettuna.Aidit
eiv?it aina enniittdneet.Is?i sitten vei meitii
lapsiakin. Menimme Raatihuoneenkadun
puoleisesta ovesta ja seiniin viereen, isii
kuuli siiniiparemmin.

1 0 . Otto
Lindgren
.07.08.1860
.10.12.t892
ll.

Viktor
Lindgren
. 0 2 . 0 8I .8 6 1
.14.09.1864
Henrik Edvard
Lindgren
. 1 9 . 0 31.8 6 4
.23.r2.t934

Ruokapciydbssiipiti lasten olla hiljaa. Is[
piti rukouksen: "Jumalalle olkoon kiitos
ruuan edest6". Niiin sanastasanaan.Vanhana
h6n ei eniiiin sanonut 6iineen. mutta risti aina
k?itens?i.
Aitien tyd oli mahtavaa, se oli siunauksellista lasten ja kodin hyviiksi. Is?i ei kiroillut,
eikl pojatkaan kotona, kuinka rehvakkaita
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Vierailuja tehtiin aika ahkeraanJanakkalan
Tanttalaan Heikki-sediin perheen luokse
(Leirimaat). Heh5n muuttivat sielta muualle,
en muista mihin. Ryttyllssii vierailtiin Kustaa-sediin luona (Eskolat). Hekin muuttivat
ensin Hattulaan, Kausta-nimiseenpaikkaan,
sitten kait Riihimiikeen. Kaustalla kiivimme
kerran Lyydia MZikisenkanssa.
Henrik Edvard Lindgren, "Solbackan setd"
(Lehmuskannat), oli is?in setii. He olivat
syntyneet samana vuonna 1864 ja ylimmiit
ystiiviit. Solbackassakiivimme kyliissii. Muistan yhdetkin pidot, silloin eiti ja Tilda-tiiti
olivat laittamassa,siis pitokokkeina. Olisiko
ollut Lyydi Elviiran hautajaiset, surujuhla.
Onhan minulla aarrekin, Solbackan sediin
omak?itisesti kirjoittama kutsu. KirjekuoLaiho
Hcimeenlinna
ressa: "Herra J.
Hatilanmaki. Ryttykissri I9 pv. kesdk. 1927
terveisici nyt meiltdkin pyyrdn olemaan niin
hyvtit ja tulemaan meille juhannuksena pitriri
tulla jo aattoiltana ydks ettekds jo kerkii tulemaan siinri junassa joka - on tddlld
puoliseitsemcinmee tulemme silloin vastaan
terve tuloon nyt varmasti. H. Lindgren Suulpakka".
Ja
ihan
varmasti
menimme
juhannuskyl?i?in. Tilda-tiiti
Puistonmiiessii
piti usein kestejii, oli aina niin hyviiii pullaa
monenlaista.Muuten Solbackan setii kirjoitti
mielestiiniparemmin kuin meid?inisii. Silloin
oli sukurakkautta nlissii puitteissa. Sukututkimuksessatuli vasta tietoon paljon sukulaisia.
Vuonna 1906 oli suuri sukunimien suomentamiskamppanja. Kansakoulujen opettajat ja ylioppilaat olivat asialla. Hatilessa ei
ollut vielii koulua, meid[n vanhimmat lapset
kdviv?it Puistolan koulussa Puistomliessi,
Laaksostentaloa vastapditd. Opettaja sanoi:
"Ei teidiin vanhemmat Lindgren-nimeti osaa
diint?iiioikein, eikii kirjoittaa. Sanokaa, ettd
suomennatte"ja antoi kolme lyhyttii nimeii
paperilla mukaan. Isii valitsi Laiho-nimen.
Vanhin veljeni ei pitiinyt Laiho-nimestii, hiin
otti Louhela-nimen. HZin menikin jo 9-vuotiaana iiidin veljien luokse Vanajan Suolajaan. Kun hiin sitten meni aikoinaan naimisiin, osti Oskari-eno hiinelle oman maapaikan Hattelmalan harjun kupeelta. Maa oli
hyvii?ihiekkamaata,jossa kasvoi ihania perunoita kaupungin ihmisille myyt[viiksi.

Isii lopetti hdyrysahalla vuosien 1929-30
vaihteessa.Silloinkin oli lamakauttaja tyon
puutetta. Isiihiin oli silloin kylliikin aika iiik?is. H?inelle sanottiin: "Teidiin lapset ovat
kaikki hyviss?iviroissa, kyllii Te hyvin eliittett.

Hetilen kartano oli valtion virkatalo,
valtion omaisuuttasamoin koko Hiitiliin kylii.
Kartanossa oli aina joku vuokraaja, mekin
maksoimme valtiolle veroa rahassa. Meillii
oli kaksi moisioo, joista vero oli 170:40.
Niiissii riitti isiille puuhaa. Tuli niistii oma
tarve ja myyt?iviiksi v?ihiin perunoita ja hein?iii. Vehnti pidettiin itse. Tallella on is?in
pieni tilikirja peltot<iistii,menoistaja tuloista.
Vuonna l94l
saimme lunastaa tontit
omaksi. Silloinen kartanon vuokraaja oli
kansanedustaja Kaarle Mikkola (Maalaisliitto). Hiin ja Kaarlo-veljeni tekivet monta
matkaa Helsinkiin Maanmittaushallitukseen.
Veljeni oli nykynimellii sanottuna maanmittausteknikko ja tunsi H?imeen liiiiniti hoitavia insin<icirej?i.
Viimein heltisi itsen?iisyys.
Mikkola enniitti kuolla v. 1940.
Paljon olisi suvun keskuudesta sekii hauskoja ettd ikiiviti muistoja. Toivon vain: "Eliik66n Lindgren suku".

KoonnutMilja Piepponen

Raimolleilrkili

HARVINAINEN
PERHE
II(MLISTENKIRKI{OHERRAN

iihes jokainen Hiimeessii tai Satakunnassasukuja tutkimut on 1700luvulla trirmiinnytPolviander-nimisiin
pappeihin.Heita oli mm. Eurassa,Kokemdelld,
Ulvilassa,Mouhijiirvellii,Ikaalisissa,Ruovedelld,
Kurussa, Hattulassa ja Hdmeenlinnassa.Oli
kirkkoherroja,kappalaisiaja apupappeja.Siella
tiiiillii Polviandereita oli mycis tuomareina tai
upseereina.Kaikki kuitenkin aikanaan hyvissii
viroissa.Moni on mielessiiiinkysyny.t,mistii tiimii
suku on periiisin, miten ja missii vaiheessahe
valloittivat.
seurakuntansa
Polvianderin suvun tarina l2ihtee Kiukaisten
Koylypolven kyliin Knuutilan talosta, jonka
historia tunnetaan 1SOO-luvulta
alkaen. Koylypolvi esiintyy myos muodossa Koylyjoki ja
Koylionjoessaollutta mutkaa,polvetarkoittanee
ketta eli polvea. 1600-luvunpuoliviilissiitalossa
oli isiintiinii Mikko Markunpoika ja em2intiin?i
Riitta Jaakontytdr,ratsutilal I isen tytiir Kokemiien
Askolasta.Talo oli varakasja isiintiiviikivalistunutta.Niinpii poika Simo,joka oli ilmeisestivarsi n lahjakas,piiiitettii n l?ihettiiiiopintie||e.
Kouluunkirjoittautuessaan
Simo sai ajan tavan
muokatunlisdnimen,
mukaankotipaikkakunnasta
tlissli tapauksessa"polvesta" muunnetun Polvianderin.Simo valmistui papiksija suoritti piiZiasialliseneliimiintycinsiiIkaalisten laajan seuraHiinestiituli Polvianderien
kunnankirkkoherrana.
kantaisd, j onka j iil keliii set levittiiy,tyiviit papei ksi
tai papin rouviksi lukuisiin seurakuntiin,tuomareiksi eri tuomiokuntiin tai upseereiksiRuotsin
armeijaan.
syntyinoin 1640. Hiin valmisSimoPolviander
tui ylioppilaaksilukuvuodella1662-63ja papiksi
jonkin aikaamyohemmin.Hiin piiiisi iiitinsiikotija
pitiijii2inKokemiielleensin pitiijiinapulaiseksi
vuodesta 1668 alkaen.
sitten varakappalaiseksi
Kesiillii 1672 Simo solmi avioliiton huittislaisen
voudin Niilo Barckin tyttliren Annan kanssa.
(Niilo OlavinpoikaBarck oli Koylion, Saarenja
PiiloistenkartanoidenomistajanJonsKurck'in

vouti.) Seuraavien24 vuoden kuluessaSimon ja
Annan ympiirille karttui l2-lapsinen perhe.
Simon is2iMikko kuoli Kiukaisissa167l ja iiiti
Riitta todenniikoisesti saman vuosikymmenen
lopulla. Vuonna 1678 Simo sai perintciniiZiitinsii
kotitilan Askolan, miss?ih2in asuikin perheineen
vuodesta 1680 alkaen l?iheskymmenen vuotta.
Tiinii aikanalapsiluku kasvoijo yhdeksiiiin.
Toukokuun puoliviiliss2i1689 Simo Polviander
valittiin Ikaalisten kirkkoherran virkaan. Toimen
vastaanotto ei kuitenkaan ollut yksinkertaista.
Lainatkaamme Ikaalisten seurakunnanhistoriaa:
"Toimitetussavaalissa hrjn sai kaikki ridnetja
tuli siis aivan yksimielisesti valituksi. Mutta
ennen kuin Polviander ehti tulla lknalisiin, oli
rykmentin pastori Johan Indrenius eversti Stefhen suosi t teI emana saanut kun i nkaan val takir jan lkaalisten kirkkoherran virkaan. Indrenius
saapuikin vahva renki suojanaan lkaalisiin,
mutta seurakuntalaiset, joilla aina oli ollut oikeus itse valita pappinsa, eiycit olleet tyytyvriisiri
hcineen, vaan ottivat hcinet kiinni juuri ennen
hcinen ensihmciistci jumalanpalvelustansa ja
pieksivdt pahanpriivriisesti. Nriin Indrenius ei
p(idssyt toimittamaan papin tehtctvid, vaan
matkusti renkeineen pois lkaalisrsla. " Tuomiokapitulin pyynnost?ikuningasperuutti Indreniukselle antamansavaltakirjanja Polvianderpiiiisi
virkaan.
Suuri perhe muutti Ikaalisiinja sai kayftodnsA
varsin muhkeat tilat. Kirkkoherran virkatalossa
lisiiksi kolme navettaa,talli,
oli asuinrakennusten
riihi, kaksi latoa, kaksi aittaa ja mallaspirtti.
Asuinrakennuksetpiti koko pitiijli yhteisestikunnossa.Muiden rakennustenkunnossapitoavarten
pitajAoli jaettu seitsemddn
ruotuun.
Tuomiokapitulin mielestiiSimo Polvianderoli
"taitavaja ahkera"pappi.Ahkeruuttavirka todella
vaati, sillii Ikaalisten kirkkopitaja2in kuuluivat
nykyiset Ikaalisten, Jiimijiirven, Kankaanpdiin,
Karvian, Honkajoen,Parkanonja Kihnicin alueet.
Tieyhteydet olivat heikot tai olemattomat.Simo

Polvianderin virkakaudelle osuneet vaikeat ajat
olivat omiaan lisiiiimiitin papin tytitaakkaa. Suurten kuolovuosien vaikeimpana kuukautena,huhtikuussa 1697, haudattiin Ikaalisissa 344 vainajaa.
Niilke ja taudit veivZityli kolmanneksen Ikaalisten
v?iestdstii.Ja kohta per?i?inalkoi suuri pohjan sota,
mikd kosketti liiheisesti Polvianderinkin perhett[.
Simo Polvianderoli Ikaalistenkirkkoherrana22
vuotta eli vuoteen l7l l, jolloin hdn kuoli. Vaimo
Anna muutti leskeksi jaiftyilAn perheen entiseen
kotiin KokemiienAskolaanja kuoli siellii 1729.
Simo Polviander ansaitseepaikkansa maamme
henkil<ihistoriassa paitsi taitavana pappina ja
sukunsa kantaisiinii, myds ja ennen kaikkea
loistavana lastensa kasvattajanaja kannustajana.
Suuren perheen kaikki kahdeksan poikaa liihetettiin opintielle ja tlrtdistii kaksi naitettiin papeille.Liekri ollut Knuutilan vai Barckin henkistii
perintci?i,mutta kaikki pojat mytis menestyivdt
opinnoissaan.Siita kertoo seuraavaluettelo hieman epiivarmassa ikiij?irjestyksess?i.Kahdeksan
lapsenkohdalla syntymiivuosi on sulkuihin merkitty arvio, mutta hyvin todenn?ikriinen, koska
vanhempien vihkiptiiv?i ja neljiin lapsen syntymdpiiiv?itunnetaan. Kaikki 12 lasta syntyiviit 24
vuodenkuluessa,joten uusi lapsi tuli keskimZi?irin
joka toinen vuosi.
l. ruHO 0673) kirjoittautui Turun katedraalikouluun 1686, valmistui ylioppilaaksi 169l ja
vihittiin papiksi 1700, avioitui Kokem2ien
kirkkoherran Henrik Paulinuksen t5rttiiren Margaretankanssaja oli appensaapuna, mutta siirtyi
pian armeijan palvelukseen Turun l?iiinin ratsuviikirykmentin eskadroonansaarnaajaksi. H?in
osallistui suureen pohjan sotaan ja joutui ventil[istenvangiksi Pultavantaistelussakesdlld 1709.
Han vapautui isonvihan j2ilkeen ja p?iiisi
Paulinuksen kuoltua Kokemiien kirkkoherraksi
vuonna 1722. Kolme vuotta mydhemmin Juho
ostiVuolteen slterin Kokemiielt[.
Juhoja Margareta saivat yhden
pojan ja kolme q/tarta.
Pojastatuli Nummen kappalainen.
Vanhin tytiir nai Pllkiineen kirkkoherran,toinen upseerinja kolmas
porilaisen kauppiaan.
Juhokuoli vuonna 1729. Leski Margareta muutti
Vuolteelle,miss2iasui kuolinvuoteensa1750asti.
2. MKOLAUS (1675) kirjoittautui yliopistoon
1693, papiksi valmistuttuaan piiiisi isiinsii
apulaiseksija sittemmin vuonna 1702 pitejen-

apulaiseksi lkaalisiin. Kirkkoherran ja kappalaisen paettua isonvihan jaloista Nikolaus j?ii
yksin hoitamaan seurakuntaa,mutta joutui 1716
veniiliiisten vangiksi, vietiin Hiimeenlinnaanja
sieltePietariin.Sille tielle Nikolaus katosi.
Nikolaus otti vaimokseen kdlynsii nuoremman
sisaren,Agneta Paulinuksen.
Heidiin kahdestapojastaantoinen
peetyi Hattulan ja toinen Euran
kirkkohenaksi. Kumpikin sai
my<ihemminrovastin arvon.
Kahdestat5rttiirestiivanhempi avioitui Porin triviaalikoulun rehtorin
ja nuorempi Porin postinhoitajan
vaimoksi. Yhden lapsenurastaei
ole tietoa.
Nikolauksen kadottua Agneta asui lapsineen
omistamallaanKlom sin tilalla Ulvilan (Nakkilan)
Lammaistenkyl6ss6,missii hiin kuoli l75l .
3. KUSTAA (1677) opiskeli samaanaikaan kuin
veljensd Nikolaus, valmistui maisteriksi (scientiarum magister) 1703,mutta kuoli naimattomana
jo 1705.
4. KRISTIINA
1680 avioitui Pirkkalan
pitijiinapulaisenja sittemmin Ulvilan kappalaisen
Martin Steniuksenkanssaja kuoli Porissa 1753.
Kristiinan appi oli se kiivasluonteinenPirkkalan
kirkkoherra Iisak Stenius, jota maaherra varoitti,
"ettei h2in pappismiehelle huonosti sopivalla
tavalla lydmiillZi ja hakkaamalla pahoinpitelisi
sanankuulijoitaan".
5. SIMO (1681) oli sotilas. Hiin valmistui
ylioppilaaksi lukuvuodella 1698-99, mutta liittyi
Kaarle XII:n armeijaanjo 1701, korotettiin v[nrikiksi 1705ja rykmentin majoittajaksi 1709.Hiin
osallistui suureen pohjan sotaan, joutui ven?il[isten vangiksi kolme piiivZi2i veljens?i Juhon
j[lkeen Perevolodshnassa
1709, vapautui 1722ja
palveli senjiilkeen kapteeniksi korotettuna Porin
rykmentin Kokem?ien komppanian piiillikkrine.
Simolla oli virka-asuntoUlvilan Harjunpiiiin Sippolassa. Hiin omisti lisiiksi Honkijiirven vapaatilan Merikarvialla. Vaimonsa Eleonoran o.s.
Stegar kanssa Simolla oli 6 lasta, joista kolme
poikaaja kolme tytiirta.
Poikien kohtalo on tuntematon,!/tt?iristiiyhden aviomiesoli lakeija,
toisen hovioikeudenasianajaja ja
kolmannenporilainenporvari.

6. MARGARETA (1683) solmi avioliiton
leskeksi j?iiineen Ilmajoen kappalaisen Henrik
Vegeliuksen kanssa.Henrik oli Seiniijoen Upan
talon poika,joka koulutielle liihtiessiiiinsai uuden
nimen. Hiinen ensimmdinenvaimonsaoli Ilmajoen edellisen kappalaisentlrt?ir Agneta Peldan.
Henrik ja Margareta liihtiv?it isonvihan tieltA
pakoon pohjoiseen,asettuivatPelloonja kuolivat
mofemmat siell?i vuonna 1719. Henrik eliitti
ja vaimonsaPellossalastenopettamisella.
itsensZi
7. MIKAEL (1685) opiskeli papiksi,nai Tyrv?i?in
kirkkoherranJohannesWegeliuksen|rutiiren Saaran 1710,toimi Tyrv2iiinpitiijlnapulaisenal7l0l2ja senjiilkeenPorissaopettajanavuoteen1722,
jolloin piiiisi kirkkoherraksiMouhijiirvelle. Leskeksi jiiiityiiiin Mikael solmi uuden avioliiton
1739,mutta kuoli itse jo 1743. Mikaelin poika
Isak opiskeli mycis papiksi ja peri isiinsiiviran.
Isak oli per?iti 52 vuotta Mouhijiirven kirkkoherrana.
Hiinen lapsistaankolmestatuli
pappija kahdestapapin rouva.
8. JAAKKO (1687) piiiisi ylioppilaaksi 1709,ja
valmistui varatuomariksi (vices agit judicis)
jossa oli kirjoilla 1715.Ura on jiiiinyt
Upsalasta,
ep2iselviiksi.
173O-luvunalussahiin asui Hauholla
ja kuoli 1732 virkamatkalla SysmiissS.Jaakon
poika Antti oli Helsingissiikaupunginviskaalina
I 755 alkaenja valittiin raatimieheksi177l.
9. ANTTI (1689) pii2isiylioppilaaksija opiskeli
Upsalassasamaanaikaan kuin veljensii Jaakko,
valmistui papiksi ja valittiin Kokemiien kappalaiseksi1722.Nuhteettomassa
Polvianderinsisarussarjassa
Antti oli "musta lammas".Hen riiteli
kanssaja oli alkoholiin taipuvainen.
seurakunnan
Lopulta vuonna 1737 Turun Hovioikeus erotti
hiinet juopottelun vuoksi kappalaisen virasta.
Kuitenkin Antti lieneeollut iilykiis ja pZiteviimies,
sillii seuraavanavuonna hlin sai kuninkaan piiiitoksellii luvan hakea papinvirkoja, mik?ili hiin
luopuujuopottelusta.Niiin tapahtui,ja Antti valittiin Hiimeenlinnankirkkoherraksi 1741. Viranhoitojei kuitenkinlyhytaikaiseksi,sillii hiin kuoli
jo 1743Hiimeenlinnassa.
Antin vaimo oli raumalainenKristinaLietzen.
Heillii oli kolme KokemiienHarjavallassasyntynytt?ilasta,joista
kaksi kuoli alaikiiisiniija kolmannen kohtalo on tuntematon.

10. RIITTA 169l oli Annan ja Simon lapsista
ainoa,jonka eliimiinuraei ole tiedossa.
ll. ELISABET 1693 asui is2insiikuoltua ?iitinsii
seurana Kokem?ien Askolassa ja avioitui siella
kornetti PetterMalmbergin kanssa.Elisabetkuoli
ennen vuotta 1742. Hanellfl ei tiedetii olleen
lapsia.
12. MARTTI 1696 tuli ylioppilaaksi Turussa
l7l3 ja Upsalassa 1715, oli vapaaehtoisena
sotapalveluksessa,
opiskelijuristiksi ja p?insiVehmaan ja Ala-Satakunnan kihlakunnantuomarin
apufaiseksi 1730 sek?i Pohjanmaan pohjoisen
tuomiokunnantuomariksi 1738.Vuonna 1735hiin
oli ehdolla Kokkolan pormestariksi. Hovioikeuden asessorinarvon hiin sai vuonna 1751. Martti
avioitui 1733 kauppiaant5rtt?iren
MargaretaCarlbohmin kanssa.Avioliitto oli Margaretantoinen.
Martilla ei ollut omia lapsia, mutta Margaretan
Juho-niminen poika ensimmiiisest?iavioliitosta
omaksui sukunimen Polvianderja jatkoi isiipuolensa uraa juristina. Juhon kaksi poikaa ja viivy
olivat my<is lakimiehiZi. Martti kuoli Oulussa

t76t.
Vuosien mittaan olen tutkinut lukuisia sukuja,
mutta milloinkaan ei ole eteeni sattunut toista
yhtii perusteellisestikoulutettua perhettii. Simon
ja Annan saavutustavoi vain h?immlstell2i,kun
muistaa, ettii he kasvattivat lapsensa maamme
historian ehkiipii vaikeimpina vuosikymmenin?i
n?il?inh?itineen,
kuolovuosineenja sotineen.Tosin
Simo Polviander itse ei saanut nauttia kasvatustycinsii tuloksista, koska hiin ei ennen kuolemaansa voinut aavistaa lasten lopullista sijoittumista yhteiskuntaan. Olihan h?inen kuolinvuonnaan1711 vanhimmistapojista kaksi sotavankeudessaVeniijiillii, yksi kuollut ja kaksi vasta
valmistuneina pit?ijZinapulaisina,kaksi tytafte
naitettuina kappalaisilleja koko nuorempi lapsikatras viel?i opiskelijoina Turussa tai Upsalassa.
Erinomaiseteviiiit itse kukin kuitenkin kotoa sai
ja Anna jatkoi siit6, missii Simon taival katkesi.
Liihteitii:
1. Osmo Durchman:Polviander-suvun
alkuperdja
polvet1600-luvun
varhaisimmat
tuomiokirjojen
valossa,
SSVlX 1925,ss.227-244
2. Olavi Wanne:Polviander,Uusi Sukukirja| 1946,
ss.393-432
3. KaukoHeikkilti:lkaalistenseurakunnan
vaiheitav-v.
1U1-1941
4. Wilh.Carlsson:
Entinenlkalinen
ja kirkonkirjat
5. Ao. pitdjdnhistoriat
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Monet kirjailijat ovat saaneetaiheita historian
tai kansankertomustenhenkildistcij a tapahtumista. Kirjailijan vrilitykselki henkild on jririnyt j dl kimaai I mal I e ekim ririn.

Kirjailijataidemaalari Kaarlo Atra poikkesi
usein Lopella kyselemdssiikertojan iiidiltii vanhoja asioita,joita hiin kiiytti nZiytelmisstiZin.
Kunnian vuoksi -ntiytelmiiiinsii hiin sijoitti
Lopella kuulemansa Favorinin frttliren tarinan
erii[n toisen todellisuuspohjaisenkertomuksen
yhteyteen. Ndytelmtss6 ldhiseutujen herrasvdki
aikoo kerZiiintyii viettiimiidn Karilahden kartanon
tSrttiiren Helenan hdit?i, kun sulhanen kirjoittaa
Tukholmasta, ettd htin on jo kauan eliinyt erossa
vaimostaan, mutta laillista eroa heillii ei ole.
Lopuksi Helena avioituu paroni Erik Hiertan
kanssa. Kun niiytelmii esitettiin Kansallisteatterissa 1907,kiivivtit lavastajatkatsomassaLopen
huoneitaja tekiv?itteatteriinsamanlaiset.

aratuomariCarl Vilhelm Maexmontan
piti Lempiiiil?iss?iLopen kartanoa vuosina 1838-84.Er?ish?inentvtt?irist?i?in.
Emilia Constanceavioitui Carl August Vilhelm
Favorinin kanssa, joka omisti - Kangasalan
Viiiiksyii 1864-76. Ndiden tSrtiir Aina Constance
Favorin syntyi Lempiiiil?isse 1.9.1862, ja hiin
kuoli Turussa8.7.1920.

Lopen sali, jossa Vciciksynkartanon tytdr Aina Favorin kertomul,sen mukoan vietti hditddn August Armfeltin kanssa. Kaarlo Atran Kunnian vuoksi -naytelmcin kolmas nciytds tapahtui trissci salissa. Piirtcinyt
valokuvan mukaan Eija Keskinen 1984.
Todellisuudessa
Lopen lrartano, nytjo purettu,

Lopen entinen omistaja Helvi Jiirvi-Haavisto on
kertonutminulle 1984,ettii Favorinin tyttiiret joutuivat Lopelle isovanhempiensaMaexmontanien
(ehkd isiinsiikuolemanvuoksi).
kasvatettaviksi
Toinen niiistii meni erbiin tukholmalaisenkanssa
kihloihin, mutta sulhanen osoittautuikin naimisissa olevaksi. Monenlaisten vaiheiden jdlkeen
neiti Favorin avioitui Kreivi Armfeltin kanssa.
Kertojallaoli vieliikin suuri lipasto,jota sanottiin
aina Armfeltin piirongiksi. Se oli kai tullut
LopelleArmfeltin veloista,joita Maexmontanoli
joufunut maksamaan.

Aina

Favorin

vihittiin

17.9.1888 kreivi August Magnus Armfeltin
kanssa,joka oli syntynyt Turussa20.3.1864,piti
vuosina 1894-1904 Ala-Lemun kartanoa Kaarinassaja kuoli Turussa26.10.1912.Helvi JiirviHaavistonkertomuson siis ainakin piiiipiirteittiiin
aivantodellisuudenmukainen.
Kuvatessaan tiettyjen henkil<iiden vaiheita
perinnekertomushahmottaa samalla kyldkunnan
historiaa, ja se saattaatoimia myds viestintiin?i
yleisessii suomalaisessakulttuurikokonaisuudessa.
Ldhteitd:
laitos
Nauhat7 072, 7073 Kansanperinteen
Suomenkartanotja suurtilat
Tor Carpelan:Attartavlor

Terttu Honkala

Uskaliasuranuurtaja
Jotkut Luopioisten suunnalla liikkuneet
tietdnevZit, ettii Aitoossa toimii Anna
Tapion koulu. Mutta kuka oli tiimi Anna
Tapio, ja minktilainenon ttimii perustajansa
nimed kantava koulu?

tivat koulunkiiyntiii,sillii oppikoulujZiineljtitin luokkaan.
Vuonna 1920 Anna Tapio suoritti Reitpuukallin puutarha-ja maatalouskoulussa
tarhaopettajantutkinnon. Myohemmin h?in
taydensiopintojaanJiirvenpiitinkotitalousopettajaopistossa.

Sukujuuria

Kohti omaa koulua

'l'apio
Anna llelena
syntyi I I .7. lgOC)
K y l m A k o s k e l l aH. i i n p o l v e u t u im o l e m p i e n
vanhempiensapuolelta vankoista hiimtiliiiHdnenisiiniiitinsistti talonpoikaissuvuista.
s?i kuului tunnettuun Hattulastaliihtoisin
Hakolan sukuun, iiidiniiiti oli vanajalaista
Parkunsukua.
Anna Tapion isii Kustaa Oskari Selin,
vuodesta1906 Tapio, oli SiiiiksmdenMaatialanjo hiivinneenTapion talon nuorempi
poika,jonka veli sai kotitalonisiinnyyden.
A n n a n A i t i A i n a H e l e n a ,s . K o l j o n e n< l l i
Aina Helenan?iiti HelekoroisinJ2imsZistti.
r r a A n t i n t y t i i ro l i k o t o i s i nV a n a j a nP a r k L r l ra. Vuonna 1858 hiinet vihittiin jiimstiliiis e n t a l o l l i s e nK a r l K o l j o s e n ' k a n s s aj a
h2inestli tuli Jiimsiin Juokslahden IsoKoljosenemdntii.
Paikastatoiseen
Anna Tapion vanhemmatAina Koljonenja
Oskari Selin(Tapio)vihittin vuonna 1889.
Samanavuonna he ostivat Kylmiikoskelta
Ala-Korrin ratsutilanja myohemminYliiKorrin. Tilat myytiin, ja Helsingist?i
ostett i i n k i v i t a l o ,L u o r s i k a r u1 2 . S i t a e i p i t k i i i i n
pidetty vaan tilakaupat jatkuivat. Perhe
siirtyi Mikkelin, Hausjtirvenja Lahden
kautta Pohjois-Pirkkalaan,missd Oskari
T a p i ok u o l i 1 9 2 0 .
'l'apio
Monien mLrLrttojen
takia Anna
joutui ktivmAiinkoulua monilla paikkakunnilla. Kansakoulua
hiin kiivi Kylmiikoskella, oppikouluaToijalassa,Helsingissiija
Mikkelissii.Hiin sai aina uusia luokkatovereita, joiden jor.rkossa
oli mm. Sylvi Uino
( m v 6 h . K e k k o n e n )M
. uutot kai hankaloit-

Vuonna 1926 Anna Tapio tuli Luopioisten
Aitoossatoimivantalous- ja puutarhakoulun opettajaksi,ja muutamankuukauden
kuluttua hiinestiituli koulun johtaja. Tiimii
koulu toimi silloisenAitoon yhteiskoulun
tiloissa. Koulujen kiiytossii oli Touon tilan
piiiirakennusja sen pihanpiirissii olevat
muut rakennukset.
johtajakysyTalous- ja puutarhakoulun
myksestiituli ennenpitkiiti
kiistaa. Vuonna
1934 Anna Tapio menettijohtaja-asemansa, ja siihen nimitettiin toinen henkilo.
Tiistti Anna tiimistyi ja piiZittiostaa koulun
no
. u o nt i l a o y : n
a l t a k o k o k o u l u k i i n t e i s t 6T
osakkeetolivat siihen aikaan lZiheskaikki
jolle tilalla toimiKansallis-Osakepankilla,
vat koulut maksoivat vuokraa. Nyt Anna
Tapio hankki itselleen494 osakettaviidesNiidenhinta oli 260 000 silloistasadasta.
ta markkaa. Omaa rahaa ei Annalla ollut
edes kymmentaosaatiistii summasta.Velkataakastatuli suuri, mutta Annan piiiitii ei
palellut.Kun hiinesteoli nyt tullut koulukiinteistonomistaja,niin Talous- ja puutarhakoulunoli liihdettiivii.Se siirtyi aluksi
lZihitaloonja sielta muutaman kilometrin
jossa sen jatke edelptiiihtinHaapamtikeen,
leenkintoimii.
pitaAnna rupesi koulukiinteistdssiiiin
mddn omaa kouluaan,jonka nimi oli AipaikkaNAinpienellZi
toon kotitalouskoulu.
k r " r n n a ltloai m i k a k s rs a m a n t a p a i sot p
ap i l a i tosta. Anna piti omaa kouluaann. seitsemiin vuotta. vuoteen 1941. Tiinii aikana
hZinei saanutpenniiikiitinvaltionapua,joten
taloudelliset vaikeudet olivat varmasti
suuret. mutta ne eivdt saaneetAnnaa lannistumaan.

Kotitalouskeskikoulu
Aitoon yhteiskouluoli Anna Tapion vuokralaisenamuutamiavuosia, mutta taloudellisistasyistii se lakkautettiin.Viimeiset
v6lirauoppilaatsaivatptiiistdtodistuksensa
han aikana, keviiiillii 1940. Oppikoulun ja
kotitalouskouluntoimiminen samoissatiloissa herdtti Anna Tapion mielessd ajatuksen sellaisenoppilaitoksenperustamisesta,jossa tietopuolinenja kiiytiinnollinen
operus yhdistyisiviit. Virikkeitii tiihiin htin
Eestissd,jossa
oli saanutopintomatkallaan
tyokoulut olivat voittaneet alaa. Eestiliiissyntyisen henkil6n kirjeitse tekemii ehdotus antoi lopullisenalkusystiyksenAitoon
perustamiseen.
kotitalouskeskikoulun
Asiat etenivtit nopeasti kesiillii 1940.
Heindkuunlopussa piiiviittyyn, valtioneuvostolle osoitettuun lupa-anomukseenpiti
saadakouluhallituksen
lausunto,jota Anna
lahti itse hakemaan
Helsingistii.Kouluneuvokset olivat ihmetelleet,miten sellainen
kotitalouskeskikoulu
voisi toimia. Mutta
Annalla oli hallinnassaansopivat, joskin
vaatimattomatopetustilat,oppilasasuntola
ja kotitalouskoulun
irtaimistoa.Ehka myos
Annanpontevaesiintyminensai herrat vakuuttuneiksija kouluhallituksenpuoltava
lausuntoheltisi.
Anna oli jo etukZiteenpainattanutesittelylehtisenperustettavasta
koulustaja lehdistokin oli antanut runsaastitilaa sille.
Kun valtioneuvostossa
tehtiin koulun perustamispaatos
syyskuun lopussa,niin jo
kahdenviikon piiiisttikoulu alkoi toimintansa.
Aitoon kotitalouskeskikoulu
oli tytdille
tarkoitettu sisiioppilaitos,jonka tavoitteena
oli antaaoppilailleenneljiissiivuodessakeskikoulun oppimZi2iriin
lisiiksi emtinttikoulun
oppimiiiiriiiivastaavaopetus.Oppilaatolivat
kansakoulunliipikiiynneitA.Lukuvuosialkoi
elokuunalussaja piiiittyi ennenjuhannusta.
Kolmestalukukaudesta
keviit- ja syyskausi
olivat kiiytiinnollispainotteisia,
niita pidemmdn talvikauden opetuksen piiiipaino oli
tietopuolinen.
Tarmokasjohtaja
johtaja Anna Tapio
Kotitalouskeskikoulun
oli lahjakas,voimakasja viirikiis persoonallisuus, joka itseiiiin siiiistiimiittiipyrki piiiisemiidn asettamiinsa piiiimtiiiriin. Koulun
50-vuotishistoriikissa kerrotaan:"Juhlien
jiirjestelyvaiheessakajahteli liipi koulun Anna Tapion iiiini luihin ja ytimiin tunkeutu-

vana. k pakotti kaiken sujumaan nuottien
mukaan." Nuottien mukaan piti kaiken
muutenkinmennd.Kun kotitalouskeskikoulun alkaessa
talossaei ollut pulpetteja,niin
Anna teki ne kiinnittiimiilltikaksi leipZilautaa vierekkiiinja pti2illysttimiillti
ne pahvilla.
Lisiirakennuksiatehtdessdhiin alkuaikoina
haali kokoon rakennustarvikkeet,palkkasi
miehettoihin ja hoiti itse valvonnan.Kerrotaan, etta kun Anna kerran niiki, etta
muuan mies sahasilaudastasamanmittaisia
piitkiii yhden kerrallaan, niin hiin sieppasi
pinkan lautoja, asetti ne kohdakkaintoistensa piiiille ja niiytti, miten samalla
sahauksellasaadaanuseitaja varmasti sapatkia.
manmittaisia
KoulunsaasioissaAnna Tapio teki lukemattomia Helsinginmatkoja,ministerioihin
ja keskusvirastoihin.Hiinellii oli tapana
ottaa mukaansarunsaasti voileipiii ja kananmunia.Niiden avulla hiin jaksoi istuskella tuntikausiakinvirastojen kaytavilla,
niin kauan kunnes niikopiiriin ilmaantui
joku vaikutusvaltainen
virkamies.Niiin htin
piiiisi parhaiten puheille ja sai selvitettyZi
sen kertaisenasiansatArkeyden.
puutarhaAnna Tapio opetti koulussaan
oppia ja ohjasi puutarhaopintyotunteja.
Hiinenoppituntiensakerrotaanolleenvauhdikkaitaja asiallisia.Huumoriakinniihin sisiiltyi. Puutarhaopintydtunnit olivat suosittuja. Oppilaattunsivat Annan ohjaamina
todellaoppivansa.
Koulu oli Anna Tapion koko eliimii. Se
oli hiinen perheenstija kotinsa. Kevtiiill?i
1964 han jiii eliikkeelleja siirtyi loppuvuosikseen Nokialle. Siella hiinen eltimiinsii
piiZittyiAnnanptiiviin
aattona,8.12.1971.
Koulun toiminta jatkuu edelleen.Sen
nimi on nyt Anna Tapionkoulu, ja se toimii Anna Tapion koulusta vuonna 1988
annetun erillislain nojalla, joten hiinen nimensii siiilyy myos tiim?inlain ja vastaavan
asetuksennimissii.Koulu on nyt peruskoulun yl?iastettavastaava tytoille ja pojille
tarkoitettu 3-vuotinen sisiioppilaitos.
Oppilaat suorittavatkolmessavuodessaylZiasteen oppimiiiiriin lisiiksi tietym koti- ja
perusoppimiiiirtin.
laitostalouden
Anna Tapion aivoitukset eliiviit tassa
koulussayhii. Tietopuolisen
opetuksenrinnalla harjoitetaankiiden taitoja, tavoitteena
tasapuolinenkokonaiskehitys.
LihteiUi
A.Kailanpiid: Aitoon kotitalouskeskikoulu Anna Tap i o n k o u l u 1 9 4 0 -1 9 9 0 . A i t o o n y h t e i s k o u l u l 9 l 7 - 4 0
H.Salonen: 300 vuorta Antti ia Anna Hakolan sukua
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Raimo Vasara

AmerikansiirtolainenWictor Huju sr
189 3-L992
Kirjoittajan is?in eno Wictor Huju senror
muutti jo l5-vuotiaana Yhdysvaltoihin.
Hiin asui siell?i Minnesotan osavaltiossa,
piiiityen alkuvaiheiden jiilkeen maanviljelij?iksi. Suomessahiin kavi ltiht6nsii jiilkeen
vain kerran, vasta 9O-vuotiaana. Wictor
Huju sr kuoli 99-vuotiaana joulup?iiviinii
1992, mutta hautajaiset, joihin kirjoittaja
perheineenosallistui, pidettiin vasta h?inen
3 .6. | 993.
I OO-vuotissyntymiip?iivdniiiin
Leht6 kotoa
W i c t o r H u j u s e n i o rs y n t y i 3 . 6 . 1 8 9 3K o k e miienjoen varrella sijaitsevassaKiikan
Teukkulan kyliisszi,Hujun talon toiseksi
nuorimmaisena
lapsena.Hiinen isrinsiioli
Hujun talon isiintiiCristianAbsalomCristianinpoikaHuju ja tiitinszinaapuritalossa
Hulttisellasyntynyt KaroliinaAdamintytiir
Hulttinen.Kun vanhemmatalkoivatikririntyA ja piiiittiviit vetiiytyti eltikkeelle, he
suunnittelivattilan jakamistapoikien kesken. Tiimii toteutettiinkin.mutta niihin arkoihin Wictor oli vanhempiensa
mielestii
aivanliian nuori saamaan
osuuttaanmaana,
kuten kolme vanhempaaveljeii oli saanut.
Nuorukaisenoletettiin j?iiiviinvielii kotiin
varttumaan,mutta Wictor ei halunnutkaan
jaada veljiensii rengiksi, vaan hZinelliioli
muita tulevaisuudensuunnitelmia.
Samoihinaikoihin,tiimiinvuosisadan
alussa, kriynnissiioli iso muuttoaaltoSuomestaAmerikkaan,tuohon varsinkinviirviiiijienylistiimiiiinihmemaahan.
Heitii kulki
ehkii Teukkulankinseuduillakertoilemassa,
miten hyvin Amerikassaasiat kaikillatulisivat olemaan.Moni oli Kiikastakinjo liihtenyt sinne. Yksi menestyneimmistii
oli
tukkikaadollarikastunut, puunhakkuuyhti6n sinneperustanutJohn Kivisaari.Hanen
laajenevayhti6nsii tarvitsi alati lisiiii tyovoimaa. Hyvinii, uutterina tyontekijOinti
tunnetut Kivisaarenentisenkotimaankansalaisetolivat yhtiossii etusijalla,ja heitii
piti moninaisinlupauksin houkutella tule-
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maan lisii2i.
Kun nuori syrjimisentunnetta
potenut
Wictor oli aikansa kuunnellut viirv2itijien
puheita ja tavannut siirtolaisiksiaikovia,
hiinenalkoi tehda mieli liihteZimukaan.Perint6osansaosaksi rahassasaanutWictor
teki ratkaisunsa:htin piiiitti ostaa rahoillaanmatkalipunAmerikkaan.Kun hdn kertoi iiidilleen liihteviinsiisiirtolaiseksi,tzima
alkoi vastustellaja estellti.Aidin mielestii
l5-vuotias poika oli aivan liian nuori liihtemiiiin vieraaseenympiirist66n, kauaksi
kotoaan.Mikti2inei kuitenkaanvoinut endii
estaa Wictoria tekem2istiilopullista liihtopiiiitostii. Hiin kiivi hakemassapappilasta
tarvittavan muuttoasiakirjan.Siihen hiin
halusi ehdottomastikirjauttaa nimekseen
Vihanen,ei Huju. mutta pappikorjasi hieman pyydettyii nimeii. Hiin teki siitii mielestiiiin sopivammanVihannan. Niiin kirkonkirjoihin merkittiin lahtijaksi Wictor
Vihanta.Se nimi oli kirioissavielZisilloink i n , k u n W i c t o r j u l i s t e i t i i ns e u r a k u n n a s t a
poissaolevanajiisenenti kuolleeksi, kun
muita tietojaei h?inestii
ollut.
Asia korjattiin ja Wictor merkittiin
edelleeneliiviiksi, kun hiin ainoallaSuomen
matkallaan,jonka hiinen lapsensaolivat
ostaneethiinelle90-vuotislahjaksi,
vuonna
1983 itse kzivi pappilassailmoittamassa
olevansa
elossaja hyvisstivoimissa.Samalla sukunimikinpalautettiinkirjoihin Hujuksi, sillii sita nimea hZinoli kuitenkin kiiyttzinytkoko Amerikassaasumisensa
ajan.
Kun Wictorin liihtiessd
vuonna1908aiti
oli kysellyt paluupiiivaa,
ei poika ollut halunnut siihen vastata."Tulethantoki pian
takaisin?",iiiti kyseli. "Enkii tule", vastasi
poika. "Paluuseeni
kuluu ainakinneljiikymmenttivuotta, tai paremminkinajatellenvoi
mennii kaksikin kertaa neljiikymmentii
vuotta", iiiti kuuli vastaukseksikysymykseensii.Wictorin puhe piti melko tarkkaan
paikkansa,sillii kun hiin liihti vuoden 1908
lopussa,niin ainoaksijtiiinyt Suomenmatka
oli vuonna 1983. Aikaa siinii vtilillii oli
kulunut 75 vuotta.

Nuoren Wictorin matkanteko alkoi
21.12.1908ja se jatkui pitkiilti yli wodenvaihteen. Hiin nousi Turusta monen muun
siirtolaiseksi aikovan tavoin tiiysiniiiseen
Simvae-nimiseenlaivaan. Englannista jatkettiin isommalla laivalla yli Atlantin ja
rantauduttiin Bostonin seuduilla eriiiiseen
pieneensatamaan.Siellatutkittiin vastasaapuneidenterveys ja varat. Myds vastaanottajan nimi todettiin.
Uudella mantereella
YhdysvalloissaWictor jatkoi heti tarkastusten jiilkeen matkaansaMinnesotan osavaltioon. Duluthin kaupungissahiinen piti
jolta piti saadalitavata vastaanottajansa,
siiohjeet tydstii ja kaikesta muusta. Vastaanottajan nimi oli paperilapussa,jonka
viirviri oli antanut jo Suomessa.Tiillainen
vastaanottositoumuspiti jokaisella maahan
siirtolaiseksiaikovalla olla. Ellei site ollut.
niin satamaviranomaisetsaattoivat palauttaa tulijan takaisin laivaan.
Wictor oli selvinnyt satamatarkastuksesta,mutta Duluthista htin ei loytiinyt ketddn vastaanottajaksimerkityn nimistii, ei
silloin eikii koskaanmy6hemminktiiin.Nuori poika oli nyt yksin vieraalla maalla. Ei
tyltd, ei asuntoa,ei tuttavia. Onneksi sentiiiin Duluthiin oli tullut my6s Kivisaari-niminennuori tytto, johon Wictor oli tutustunut pitktin yhteisen laivamatkan aikana.
Tyton veljellii, aikaisemminmainitulla John
Kivisaarella,oli tukkilaiskiimppitiAlderissa
ja sen liihistollii. Wictor seurasi tyttla
sinne.ja piiasi tOihin tdmin veljen tukkikiimppiiiin.
John Kivisaari oli varvannyt Suomesta
useita miehiii metsiit6ihin. Hiinestii tuli nyt
Wictorin tyonantajaja samallamyds tukija.
Hiinen toihinsii Wictor palasi usein my6hemminkin, sillti hiin vietti pitkiin eliimiinsii
monet vuodet piidasiassaniillii samoilla
seuduilla. Alkuvuosien kesiit kuluivat yleensdmaatdissh,talvet tukkiktimpillii.
Muutamia vuosia maahantulonsajiilkeen
Wictor veisti ensimmiiisenoman asuntonsa
honkahirrestii Caribu-jiirven pieneen saareen. Se oli tiettomiin taipaleen takana,
kaukanaasutuksesta,mutta liihellii tukkityOmaita.Tiimii sama harmaa hirsitupa on
vielii alkuperdisessdpaikassaan.Osavaltion
kuvernementtipitaa sitti nyt kunnossa, ja
se toimii liiheisenleirintiialueenulkoilumajana. Wictorin pojan Wictor jr:n talo on
aivan liihellii ja vanha tupa niikyy sinne.
Wictor sr avioitui Amerikassa synty-

neen Ilona Saarenkanssa. Saarenperhe oli
muuttanut tiinne aiemmin Pohjanmaalta.
Avioliitto Ilonan kanssakesti yli 30 vuotta,
ja tiistti avioliitosta syntyiviit kaikki Wictorin lapset. Leskeksi jtiiityiiiin Wictor avioitui toisen kerran, ja tiimiikin avioliitto ehti
kestiiii yhtii kauan kuin ensimmiiinenkin.
Muutamia vuosia sitten kuollut toinen vaimo oli Wictorin pojan Wictor jr:n Wandavaimon iiiti. Niiin seniorista tuli poikansa
appi ja Wanda-miniii sai anopikseenoman
iiitinsii.
Kun Wictor sr oli solminut ensimmdisen avioliittonsa, niin tuli isomman asunnon tarve. Muutettiin Alderiin, pieneen
tukkikiimppien liihelle muodostuneeseen
kaupunkiin. Sinne rakennettiin uusi puinen
asuintalo, jossa Wictor rupesi pitiimiien
myds kauppaliikettii. Aluksi kaikki meni
hyvin, mutta sitten kiivi niin onnettomasti,
etta laajalla rintamalla nopeasti edennyt
metsiipalo sytytti kaikki kaupungin puiset
rakennukset tuleen. Hetkessii tuhoutui
kaikki. Alderista tuli hiiltynyt aavekaupunki, josta eniiii on jaljeila vain sen seitsemiin kaivoa, soistuttamassapajua kasvavaa
vetistti maaperii.
Monitoiminen uudisvilielijii
Kun tulipalo oli tuhonnut kaiken, eikii vakuutuksia ollut, Wictorin oli mietitteve,
mihin nyt ryhtyisi. Onneksi htin oli poikaja
mieheniiollessaanollut sotapalveluksessa
ensimm?iisenmaailmansodanaikana USA:n
joukoissa Ranskanrintamalla. Siitii hyvtistii
hiinelle oli mydnnetty USA:n kansalaisuus,
joka oikeutti maanhankintaan.Muilla maattomilla uudisasukkailla ei tata oikeutta
ollut. Wictor hankki uudismaataja sai
maanviljelijiinii kasvavan perheensd toimeentulonturvatuksi.
Koska Wictor oli tullut hyvin nuorena
USA:han, hiin oli saavuttanut hyviin englannin kielen taidon, jota hiin kiiytti sopuisasti ja auttavasti monin tavoin muiden ihmisten hyvdksi. Hiin oli ollut perustamassa
alueellesuomalaistakouluverkostoaja tehnyt uutterasti ty6ta saadakseen
valtion rakentamaantarpeellisenuuden tien. Siihk6yhtiOn johdossa htin oli kauan ja mukana
sairaalan ja vanhainkodin perustamisessa.
Htin toimi alueen poliisijohdossa, auttoi
kauppakirjojen teossa ja opasti muutenkin
milloin missiikin asiassa seudun muita
asukkaita. Hiin tuntui vaikuttaneen viihdn
kaikkeen.
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Edelltioleva1750-luvun asiakirjatekstion julkaistu Sliiktforskaren-lehdessd
211993,allaoleva
ruotsinkelinen"avain" numerossa1/1994.
M.F.91
LT 56 Sign. 8340:774 Uudenmaanliiiinintilien verifikatio Anno 1753
1.

5.

10.

15.

20.

25.

WalbetroddeLandt Riinttemiistare Anders HelleniusSom Bdnderne
Johan Jacobssonoch Johan Hindersson
genom fdreglende SuppliqvesA wtihl
I egne som deras med grannars,
i KlemetskogBy, Blrgo Hiirad och
Helsing Sochn, wiignar anhAlla
om Betalningfor 76 stycken, 8. och 9.
tums Timmer stlckar, hwilka
emot niirlagdebeting d 2 dahler
Koppar mynt Stycket, blifwit enligt
WagtmastarenAnders Dahlmans
derA lemnadebetyg och Qwittence
af den 29. Hujus lefereradetil Pallisade
Wiircket omkring krono hZichteth2irsttidesoch beloper tll 152. Dahler Kopper mynt eller
50. Dahler 2l ll3 ore Silfwermynt; AltsA hafwer LandtRantemastaren,likm?itigt1750. 6rs Slltts
Stat i afriikning A de hiirtil anslagne
219. Dahler 26 213 6re Silfwermynt at af under hiinder warandeMedel emot wederbOrligit Qwittence,llta affolja sldane femtjo dahler 2l l/3 Silfwermynt, som under titul, Byggnader och Reparationer,i Riikenskaperne
Kommo at aff6ras. HelsingforsLands
Contoir den 29. aueusti 1753.

Teksti suomeksi
ja Juho HeikinpoikaKlemettimetsiinkyliistd, PorvoonkihlakunTalollisetJuho Jaakonpoika
nastaja Helsinginpitajastaanovat oheisellaanomuksellaomastaja naapureittensa
puolesta
hyvin luotetultalaaninrahastonhoitajalta
Anders Helleniukseltamaksua76 kappaleesta
8 ja 9
tuumantukkia, jotka kahdenkuparitaalarinurakkahintaankappaleeltaon vahtimestariAnders
Dahlmaninantamantodistuksenja kuittauksenmukaantoimitettu 29. paivaniitiitii kuuta tiikliItiisenliiiininvankilanympiirillii olevaanpaalutettuunaitaukseenja jotka yhteensZi
tekeviit 152
kuparitaalaria
tai 50 hopeataalaria
2l ll3 Ziyriti;Siis liiiininrahastonhoitajan
tulee, noudattaen
vuoden 1750 tulo- ja menoarviota,jossa tarkoitukseenon myOnnetty219 hopeataalaria
26
213 ayria, kiiteisvaroistamaksaaasianomaista
kuittaustavastaanniimii viisikymmentiihopeataalaria2l ll3 dyria, jotka tileissii tulee vied?irakennus- ja korjaustilille.Helsinginleiiininkonttorissa29. elokuuta1753. (suom. T.H.)
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Aaro Salovaara

"Vi h e I ie i ne n" H e n ri k Mattssot1...

tse asiassa minulla ei henkilcikohtaisesti ole mitiian arvoisaa is6n
puolen esi-isii?iniHeikki Matinpoikaa
vastaan.Tiet?imyksenimukaan hiin oli aivan
kunniallinen ja tyoteliiis torppari, joka
suoritti eliim?inty6nsiiVihdin pitiijen Vihtijiirven Salmojan torpassa. H?inen elinpiiiv ? i n s isi a t t u i v a tv u o s i l l e 1 7 3 6 -l 8 l l .
Minun niiriini kohdistuu vain ulkonaisiin,
ja vain minusta johtuviin seikkoihin, s.o.
uteliaisuuteenp?iiistiiselville Heikki Matinpojan sukujuurista. Tyci on ollut miiiir?iltiiiin
mahtava, mutta tuloksiltaan l?ihes mitAton.
Niirii?ini on ollut lis2iiimiiss?i,ett?i iiitini puolen suvussaon aikoinaan eliinyt toinen yhtii
epiim?i?iriiinentorppari Heikki Matinpoika.
H?inenkinjuuriensa etsimisessiiolen raastanut hermojani - aivan liikaa - siita murheesta olen jo joskus aikaisemmin kirjoittanut
Orpanaan. Mutta nyt is?in puolen Heikki
Matinpoika:
Tarina alkaa lupaavasti kun katsoo Vihdin
vihitAyjen luetteloa: "28.12.1759, Vihtijiirvi
Niemi. Taloll. pka Heikki Matinpoika ja
"piga" Maria Simontytiir."
Neito loytyi helposti: Vihtijlrven Vanhakyl?intalon tytbr.
Sulhon suhteenei my<iskiiiinluulisi olevan
vaikeuksia:talollisen poika samastakyliistii.
Niin luulisi. Mutta kun Vihtijiirven kyliiiin, ei
ainakaan papin merkintd,jen mukaan, ole
kirjattu tuon nimistii nuorta miestd, ei edes
hiinelle sopivaa taloa. Heikki Matinpojan
syntym?ivuodeksi on aina merkitty 1736.
Ylimalkaisuus on anteeksiannettavaa,koska
Vihdin syntyneittenluettelot vuosilta 1736ja
1737 ovat h?ivinneet.
"Talollisen poika kylle ldytyy", pii?ittelin
ja k?ivin jliiiriipiiisesti lApi koko Vihdin
pitiijiin laajat rippikirjat. Saatoin huokaista
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helpotukseesta: "No, ei se mies ainakaan
Vihdistii ole kotoisin! "
Etsimistiini helpotti - tai ehkii mutkisti tai ehkii teki haastavammaksi, ettii Heikki
Matinpojalla,
1736,
oli
rippikirjan
merkintdjen mukaan veli: Simo Matinpoika,
1743.
"Tiiytyyh?in tuollainen veljespari l6ytyA",
ajattelin ja k2ivin jiiiiriipiiisesti liipi liihiseurakuntien syntyneitten luettelot - laajalti - ja
vedin aina vesiperiin.IG-kortistot olivat yhtii
tyhmiii. Lopulta olin valmis. Heitin hanskat
pdydlille. Olkoon!
Sitten aikoja mycihemmin aivan muina
miehinii selailin naapuriseurakunnanNurmijiirven viikilukutauluja 1749... Esillii oli
Uotilan (Otby) kyliin Airikkalan talo:
Is. Matti Mikonpoika
17l7
Hu. Katarina Juhontytiir 17l7
Heikki Matinpoika 1736
Simo Matinpoika
1743
Sy<iksy Nurmijiirven rippikirjojen maailmaan selvitti, ettd Uotilan Airikkalan is?intti
Samuli Samulinpoika oli kuollut vuonna
1742 ja ettd leski Kaarina Juhontyt?ir oli
vuonna 1745 mennyt uuteen avioon Kosken
Padonmaan kyliist?i kotoisin olevan Matti
Mikonpojan kanssa. Epeilyje vain tuotti
Matti Mikonpojan ikii. H?in olisi ollut vain
l9-vuotias kun Heikki olisi syntynyt, j?iiinyt
sitten Koskella leskeksi jne. Matti Mikonpojan ikii?i on my<ihemmissii merkinn6issii
sitten kyll?i rukattu, niin ettti mies kaiketi on
syntynyt 1600-luvun puolella. poika Heikki
Matinpoika on merkitty
vuonna 1759
muuttaneeksi Vihtijlrvelle.
Sydksy Hl. Kosken kirkonkirjoihin oli
karu: ei sellaisia ole noilta ajoilta. Koski on
vanha Lammin kappeli, mutta kummassakin

vaiheilla - vanhat tiedot meniv?it kai
kapinassa.Kosken rippikirjat alkavat vasta
vuodesta 1749. Padonmaa ltiytyi. Liiytyi
kaksi isoataloa, H?ikk[l6nrustholli ja Lautamiehen puustelli, vlikel niiss[, mutta ei
ollut Matti
mitiiin jossa olisi v?ihZink6?in
valmis.
Olin
uudelleen
Mikonpojan hajua.
No, olkoonsilleen!
Sitten soitti Terttu Honkala ja puhui
Orpananpuolesta:"Olisiko sinulla aineistoa
Orpanaan?"
Selittelin Heikki Matinpoika-problematiikkaani. "Eikds sitl saisi ongituksi henkikirjoista. Koski kuului noihin aikoihin Hollolan Tennilanpitdjii6n",Terttu hiirnlsi.
Niin taas kerran ajoin Htimeenlinnanmaakunta-arkistoon. Pitkiin p?iiv[n pydrittelin
Hollolaa ja Tenniliiii henkikirjoistaja SAYluetteloista.Hekkele ldytyi, Lautamiesl6ytyi, joitakin torppareita liiytyi - mutta ei
hajuakaanMatti Mikonpojasta.Minulla oli
saadaHeikki Matinpojalleni
minimihaaveena
edesiiiti. Mutta ei sitdk?i?in.
Olen varmaan simppeli etsimdiin enkii
tunne henkikirjojen lukemattomiasalalokeroita - ja turhan helposti innostuva.Turha
tyri taaskerran."ViheliAinen"Heikki Matinpoika - ja Terttu Honkala! T?imfin reisun
jZilkeentuntuu, ettii olen lopullisesti valmis.
Hanskaton pdydiillfl. Ja pysyy.
Yksi vain kismittii?i. Se on Nurmij?irven
vihittyjen luettelo 17. helmikuuta 1745:
"Matti Mikonpoika ja Katarina Juhontyt?ir,
vihkinyt kunnianarvoinenHra H[rk[pae." Mutta kun "wiilvdrdiga" hra Hiirklpti?i oli
Kosken kappalainen.H?in oli siis kulkenut
poikki etel?iisen
HiimeenvihkiiikseenNurmijiirvellii tietyn pariskunnan.
Matti Mikonpojan on siis tarvinnut olla
'v?ihiinparempaarotua' - ei Airikkalan taloon
kai kuka tahansa olisi kelvannutkaan.
"Kyll?ih?in sellainen mies tlytyy l6yty[".
Tuo ajatus kalvaa mieltd p?iivisin,se tulee
joskusydllZiuniinkin. Se on kuin pahasyyhy.
Rauhassaei voi olla ja jos raapii, sita
kovemminse kihelmdi...

laslaavqn
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Hyv2iii ja Onnellista Uutta Vuotta Orpanalehdenlukijoille toimituskunnanpuolesta!
Vuosi on vaihtunutja niin on myds vaihtunut Orpanasta vastaava toimittaja. Terttu
Honkala halusi viime kev?iiin?ivapautusta
tehtevaste,ja nyt t?ist[ numerostaalkaen lehdest?ivastaa allekirjoittanut. Kiitokset Tertulle monivuotisestahyvin tehdystl tycistii.
Hiin toki jatkaa toimikunnassaja antaa arlehdentoimittamisessa.
vokkaanpanoksensa
Kiitokset myds muille toimikunnanjiisenille, joiden ansiosta lehti nytkin on kedessflnne.Kiitos myds niille monille ahkerille kirjoittajille, jotka ovat Orpanaaavustaneet.
Lehden toimittamisessa otettiin kiiyttddn
ja kuvien siirto.
tietokonetekstink?isittely
Yrit?imme elavdittee lehden ulkoasua ja
saada siita entist?i .mielenkiintoisemman.
Mutta siihen tarvitaan myds Teidtn
lukijoiden - avustusta! Kirjoittakaa meille
tutkimuksissannevastaan tulleisiin mielenkiintoisiin tapauksiin, me pyrimme ne julkaisemaan.Mielelliifln mukaan asiaanliittyviii kuvia,jotka palautamme.
Jos olet 'hukannut'jonkun esivanhemmistasi, me voimme Orpanassa'periiiinkuuluttaa'
hiintfl.Ehkejoku voisi tietiiii...
Koska Orpanaon j?isenlehti,voitaisiin siin[ julkaista rajoitetustipalstaa,jossa lukijat
ostaisivattai myisivflt sukututkimukseenliittyvlid materiaalia, kirjoja, filmien katselulaitteita ym.
Mielipiteet ja hyvlit ehdotuksetovat tervetulleita.

C2,6&A^*z
*

*
**
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EruKIRJOJA
iinnostus sukututkimukseen on
lisiiiintynyt. Harrastajien miiiirii
on kasvanut ja kasvaa edelleen.
Mahdollisuudet sukututkimukseen tiittyvien tietojen ja vfllineiden saamiseen ovat
myiis laajentuneet. Tampereella ja sen
lihiseuduillakin innostusta riittiiii tuloksiin asti. Oman seuran jiisenten keskuudessa syntyy sukututkimuksia, jopa laajoja sukupiirin kiisittiiviii kirjoja. Tiissii
tarkastellaan kolmen tutkijan tyiin tuloksia.
O l a v iH o r s m a - a h o : H o r s m a - J u s s i n s u k u a
Alberi Korkiakangas Koivukoski Horsmaaho
J u l k a i s i j aJ u h o H o r s m a - a h o ns u k u r y 1 9 9 4
Kirjan ulkoasu suorastaanhoukuttelee lukemiseen. V?irikkiiiissI kansikuvassa niin
ulko- kuin sisiikannessaon taiteilijan niikemys suvun kantatilasta 1800-luvun alkupuolella. Tiimiin suvun asuma-aluesijaitsee Perhonjokilaaksossa. Joki kiertelee Vetelin,
Kaustisten kautta ja laskee mereen Kokkolassa. Suvun vaiheita kerrotaan neljiinsadan
vuoden ajalta kuudentoista sukupolven puitt ei s s a .
K i r j a s s ao n s o p i v a s t ip a i k a l l i s -j a h e n k i l o historiaa. Valokuvat henkiltiistii ja taloista
selvent2iviitja keventiivlit luettavaa. Mielenkiintoinen on myos pesiikirja puumerkkeineen vuodelta 1882. Tutkija on lciytiinyt
Seiniijoen maakuntakirjastosta vaatimattoman kyhiielmdn suvun vanhan tuvan pohjapiirrustuksestaja sukupuun vuodesta 1794
puoliviiliin 1800-lukua. Kirjan takasivulla
ldytyy "Vetelistii tulleen Juho Alberin, hdnen
lastensa sekii Horsma-Jussin lasten pAAasialliset asuinpaikat merkittyinii nykyiseen
peruskarttaan". Hyv?i sisiillysluettelo antaa
kokonaiskiisityksen kirjasta ja helpottaa
asioiden loytymistii. Ehkii sen paikka kirjan
alussaolisi kiiytdn kannalta parempi. Henkilohakemistostaloytii?i hyvin tarvittavan yksi-
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lon, koska mainitaan taulu- ja sivunumero.
L?ihdeluettelon perusteella avautuu mahdollisuus laajemmankin aineiston lukemiseen. Tekstissii oleva numero kertoo, mistii
liihteestd se on otettu. Selitys tiistii numerointitavasta ei valitettavasti ilmene alkuesittelyssZi.
Tiimiin tutkitun suvun jiisenille lienee ihan
kiiyttdkelpoinen toteutus kirjan lopussa olevat tyhjiit sivut, joille voi tallentaa lisiitietojaan.
Seuraavatkaksi sukututkimustaovat kooltaan edellistd suurempia.(A-4 kokoa).
Juho Mikonpojan jilkipolvia 1764-1994
K o o n n u t1 9 8 9 - 1 9 9 4 J u h a n i K o r t e n i e m i
Sukututkimus on pitkiijiinteistii ja tarkkaa
tyotii. Siita kertoo aika, jonka tutkija on
kiiyttiinyt tietojen hankkimiseen ja kokoamiseen. Jalmari Finnen 1933 suorittama
sukututkimus, Kastarin suku, on tiimiin tutkimuksen pohjana. Ensimmiiisessii maakirjassa vuodelta 1540 mainitaan talollinen
Mikko Juhonpoika Kangasalan Roineen
l?insirannalla Vihtinen nimisessii kyliissii
Liuksialan lliiinityksessii.Hiinestii polveutuu
suoraan alenevassa polvessa tlimiin tutkimuksen kantaisii seppii Juho Mikonpoika
1767(tai 1764)-1835. Hiin muuttaa Kuruun,
josta sitten tulee suvun keskeinen asuinpaikka.
Peruskartaston sivu Kurusta ympiiristriineenja piirros jossa niikyvtit maakirjakyliitja
alueliitokset valaisevat taustaa.Samoin piirros Kurun maanteistii vuosisadan alussa ja
siihen merkityistii ensimmdisen ja toisen
polven asuinpaikoista paikallistavat mukavasti seuraavilla sivuilla esiintyviit henkilot.
Kiiytettyyn
alkuliihteeseen viittaa Juho
Mikonpojan perheestii kertova kertova kirkonkirjan sivu. Jiilkipolvitauluista lciytyy
pieniii merkintcijii ammateista, muutoista,
avioliitoista ja asuinpaikoista.Niiin on saatu
hieman'lihaa' perusrunkoon.Henkilcihake-

KIRJOJA...
mistossaon nimen j?ilkeen syntymlvuosi ja
numerosivusta,jolla tiedot kyseisestiihenkil6st[ ovat. Naiset ldytyv?itoman sukunimens?i kohdalta. Jos tiet?iii vain naisen nykynimen, saattaaolla hankalal6yt6[ oikea henkild,. Muuten sukutaulujen teksti on selkel?i.
Jonkinlainensisdllysluettelohelpottaisi kirjaan tutustumista.Nykyisin Mikko Juhonpojan jdlkelfliset ovat levinneet eripuolille
ja ulkomaillekin.
Suomea
Edellistl puolta paksumpion Antti Hietalan SukututkimusTaavetistaja Miinastaja
heidflnesivanhemmistaan(302 sivuaja lisnksi206 sukupolvitaulua)
Kirjoittaja katseleemenneitflpolvia heidln
koti-naan olleiden talojen puitteissa. Vanhimmat sukunimettdmdt henkil6t saavat
nimen sen talon tai torpan mukaan, missl
syntyivZitja eliviit isiintdviien perheenjiisenin?i.N?iintutkija perusteleemerkintdtapaansa. Tiistiijohtuen alussaoleva hakemistoon
laadittukintalojen nimen mukaanaakkosjlrjestyksessii.Kirjan kertomuseteneeaikahistoriallisestiTaavetistaja Miinastataakseplin
yhd varhaisempiinesi-isiin ja heidiin asuinpaikkoihinsa.Siksi jeekin kaipaamaansis?illysluetteloamyds talojen esiintymisjflrjestyksest6.
Taustaahenkildidenja perheidenolosuhteille kirjoittaja on ldytdnyt erilaisistahistoriallisistalthteistti. Kevennykseksion pantu
sananparsia
eri paikkakunnilta.Kartat talojen
sijaintipaikoista,valokuvat ja jliljenn<ikset
muutamista asiakirjoista, historiallisista
tapahtumista ja ajankuvista elAvOittevet
teksti6.Taavetinja Miinan esi-vanhempien
is6nndimi6kantatiloja ldytyy vuodesta1540
aina 1900-luvulle asti eri pitlijist6, eniten
H[meenkyrdstfl (31), Ikaalisista (20), ja
muutamianykyisen Pirkanmaanulkopuoleltakin. Ndmii tiedot ldytyviit kirjan lopussa
olevastaoivallisestatalojen paikkakunta- ja
iktluettelosta.L?ihdemaininnatovat sivujen
alalaidassatekstiss!i esiintyv6n lainauksen
kohdalla.Ne olisi myds hyvl koota kirjan
loppuunluetteloksi,josta lukija saa vinkin

laajempaan tarkasteluun ja n?ikee mytis
tekijiin klyttlmien lflhteidenm6[rln.
SukututkimusTaavetinja Miinan esivanhemmistaon varmaankysynyt paljon vaivaa,
mutta antanutmyds iloa tyrin tuloksista.
Jokainen sukututkimus, lyhyt tai laaja, antaa viitteitl ja oppia omaan sukututkimukseen ja sen kirjoittamiseen. Yleisin puute
lienee se, ettii hyvin harvoin syntymii- ja
kuolintietojen vllistli ldytyy kertomusta
siite, mite luetellut henkildt tekivdt perheens?ija kotiseutunsahyvdksi,miten he elivlt ja
mit?i kokivat. Georg Luther kysyy Genoksen
kirjoituksessaan:"Eikd olisi parempi supistaa tutkittavan sukukunnan laajuutta ja
kertoa jotain sen jrisenten saavutuksista,
luonteesta ja kohtaloista? Trimti vaatii
muidenkin lahteiden kuin kirkonkirjojen
kriyttdri eikd tekstiri voida jdttdd yksinomaan
koneen muotoiltavaksi. Mutta
lukijan
kannalta kirjan kiinnostavuus varmaan
kasvaa".
Helvi Murto

.4.,,uiW;aa'

RasanHeikit
Hiimeenkyrdn Sirkan kyliin Rasallo oli
kaksi Heikkiii - veljeksiii - mutta eri iiidistd.
Niiistii Heikeistii on maininta
Terhi
Nallinmaa-Luodon kirjassa Hdmeenkyrhn
historia I, s. 602.
On epiiilty senjohtuvan siit?i,ettii yritettiin
salatanuoria miehi?isotavdenottojasuorittavilta viranomaisilta.Kun nuortamiest?i
tultiin
patistamaansotahommiin,esiteltiin nuorempaa velje?ija sanottiin-"Tee meir2inpoika on
vifl tlimmdnen kloppi..." Niihtlvdsti konsti
todettiin hyv?iksi, ja poikien is5 Jaakko
Juhonpoikakdytti sitl hyviikseen.Htin oli
ilmeisesti muutoinkin hoksaavainenmies,
koska h?inet valittinhan 1674 laamannik6rdjien lautamieheksi.
Vanhempi Heikki oli Jaakko Juhanpojan
avioliitosta Kaarina Juhantytt[ren kanssa.
Heikki oli syntynyt n.vuonna 1638 ja
oletettavasti Rasan isdnt?i 1677-84. Heikki
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Jaakonpojanviiitettiin l68l olevan taipuvaisempi suutarin tyohon kuin tilan viljelyyn.
Tiill2i huomautuksella tarkoitettiin varmaan
tiit?i vanhempaa Heikkiii. Hdn luopui talon
pidostaja kentiesjatkoi suutarina.Heikki oli
kyllii naimisissa,mutta kun h2inelliiniiyttiiisi
olleen vain yksi tytiir, niin talonpidonkin
kannalta pidettiin ehk2i suotavana, ettd perheessiioli poika is?inty<itiijatkamassa.
Niin sitten isiinniiksi tuli Heikki isiinsii
toisesta avioliitosta Marketta Martintyttiiren
kanssa. T?im?iHeikki Jaakonpoika,joka oli
syntynyt noin 1653, meni naimisiin 1677
Viljakkalasta kotoisin olevan Marketta Tuomaantyttiiren kanssa. Vihittyjen luettelossa
mainitaan "Hindrich Rasa den yngre" (:
H e i k k i R a s an u o r e m p i ) .K u n s i t t e n e s i k o i n e n
s y n t y i 1 6 7 8 , o l i i s i i n l i s ? i m a i n i t a" H e n r i c k
Rasa, yngre". Ndin sitten muittenkin lasten
kohdalla, kunnes 1688 syntyneen lapsen
kohdalla "nuorempi" merkintiiii ei eniiiin
ollut. Samaan aikaan loppuvat merkinniit
vanhemmasta Heikistii ja tiimlin vaimosta
AnnastaRasanveroluettelossa.

m a k s o i 1 0 0 m a r k k a a ,m i k i i o l i p a l j o n s i l l o i siin kympin romaaneihin verrattuna. Niinpii
se on maksettukin useammassaerdssd.Se on
ainoa omistamani kirja, joka on tallella 30luvulta. Elisenvaaran ensimm?iisenpommituksen jiilkeen emme voineet eniiii asua
kotona, kun ikkunat s?irkyiviit, vaan menimme muutamankilometrin piiiihiinpommeja piiloon. Vein kirjan mukanani ja sita
kautta se joutui Parikkalan maantien varteen
odottamaan siirtoa Suomen puolelle. Ja se
tuli perille. Isiin kirjoista pelastui kolme tai
nelj?i,sillii osa tavaroistajiii matkalle.

Lahteet:
T e r h i N a l l i n m a a - L u o t oH: a m e e n k y r O nh i s t o r i a l .
M f - k o r t t iV A S S S H d m e e n k v r 61 .

Olavi Kallioniemi

Pikku Jettileisenkerho
stuin yliopistolla yhdessii toisen
Korkeamden
ikiimiehen. Esko
kanssa kuuntelemassaerddn luennoitsijan esitystii. Jossakin vaiheessa luennoitsija mainitsi, ettei kukaan ole lukenut
Pikku Jiittiliiistii lapi. Ei tuo nuori mies, niin
historioitsija kuin olikin, tiennyt meidiin
kahden vanhan opiskelijan toimista nuoruutemme piiivinii. Me olimme sen lukeneet.
Olin niihnyt kesiillii 1937 Kohon Laurilla
Pikku Jiittiliiisen.Se niiytti mielenkiintoiselta
ja toivoin sita itsellenikin ja eik<isvain joulupukki sen seuraavanajouluna tuonutkin. Se
oli hieno, nahkaselk?iinenlaitos, kolmatta
painosta vuodelta 1937. Olen myohemmin
isiini tilikirjoista kiytZinyt tiedon, ettii se
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Pikku J?ittiliiinenoli aikanaan hyvin suosittu, sillii siita otettiin 19 painosta,yhteensd
300 000 kappaletta.Kai nykyisin pidettiiisiin
moitittavana myynninedistiimisenii j?irjestiiii
k i r j a n p o h j a l t ak i l p a i l u . T u o l l o i n s e o l i e r i n mainen keksinto. Piti etsiii Pikku Jiittiliiisestii
vastaus 50 kysymykseen. Sen jiilkeen p?i?isi
Pikku Jiittiliiisen kerhon jiiseneksi. Sain
v a s t a u k s e n iv a l m i i k s i v a s t a v u o n n a 1 9 4 1 .
Sota ja evakkomatkat olivat viivyttiineet
tietojen etsimistii Olihan koko kirjakin monta
kuukautta jossakin evakkotavaroidenvarastossa. Sain merkin ja sen mukana Yrjd Karilaan allekirjoittaman kirjeen, joka on piiiv?it" l i 1 9 . 2 . 1 9 4 1V
t y " p o s t i l e i m a np i i i v ? i n d e
. alitettavasti merkki on joskus hiivinnyt, mutta
tdmd "kunniakirja" on jiiljell?i ja siitii k?iy
ilmi, ettii olin 6583. j?isen..
T?imiinj?ilkeen oli mahdollisuus suorittaa
hopeamerkki,jolloin viideltii eri tieteenalalta
piti etsiii vastauksianiiiden alojen erikoiste-

oksista.Muistan valinneenija selvittdneenikin tdhtitieteen,kasvi-ja el?iinopinja historian. Sainjostakin Joka Poika-lehdenkilpailustapalkinnoksikirjan, jonka sai itse valita.
Hopeamerkin suoritusta ajatellen tilasin
Virkkusen Suomenhistorian.Kun se saapui,
oli pettymykseni suuri, kun nimi6lehdelll
mainittiin sen olevan tyttdkoulujenhistorian
oppikirja. Kesflllii alkoi kuitenkin uusi sota
ja menin sotilaspoikana armeijan tdihin,
vaikka olinkin vasta l5-vuotias. Hopeamerkki j[i silloin ja senj?ilkeenkinsuorittamatta.
Kun alussa mainitun luennon vbliajalla
kerroin Pikku J[ttiliiisen harrastuksistani
Esko Korkeamlelle, kertoi h?inkinolevansa
Pikku Jlttil?iisen kerhon j?isen, olipa hiin
Niin me vanhat
suorittanuthopeamerkinkin.
yhii
penkill?i
koulun
istuimme
tiedonetsij?it
uuttatietoa etsim?issii.
Seuraavallakerralla h6n niiytti omaa hopeamerkkikunniakirjaansa sek?i kerhon
merkkiii, jonka oli hankkinut kadonneen
merkin tilalle. LuvatessaniAntti Hietalalle,
ett?iaion kirjoittaa t?istii aiheestaOrpanaan,
kertoi hdnkin olevansasamankerhon jiisen.
Kuinkahan paljon sukututkijain joukossa
meite onkaan. Korkeam?iki on nimittain
jlsen.
my6ssukututkijaja seuramme
Nyt on ilmestynyt Uusi Pikkujdttiliiinen,
samantyylinen,mutta tiedoiltaan uudistettu
todella monipuolinentietoteos. Sivuja siind
on hiukan vtihemmdn,mutta ne ovat suurempia.Siinii on paljon uusia mielenkiintoisia asioita. Esimerkiksi "omalta alaltani"
historiastasiinii on erinomaisiataulukoitaeri
maiden hallitsijoista, suurten tapahtumien
aikatauluistaym. Kahta jain kaipaamaan.
Odotin l<iytiiviini kuntien vaakunat, edes
mustavalkoisina,kun heraldiikasta muuten
on hyvl kirjoitus. Toinen puute on se, ettd
Ven?ijiilleluovutetuistaalueista ei kerrottu
mitaan.
Mita talle jutulla on tekemist[ sukutkimusseuranlehdessii?Voisimmejoskus muistella
paperilletai iidninauhalleoman eliimiimme
vaiheita,nuoruuttakin, siin[ kuin sukuammekin.Olkoon t?imiimuistutussiit?i.Haastattelemmevanhoja suvun j?iseni6,mutta yhtl
tirkeiil olisi kertoa omasta el?imflstdtn
jllkeldisil ja vaikka tulevia tutkijoita varten.

Muistelmistammevdlittyy heille tietoa niin
itsestflmme kuin ajastammekin. Ovathan
meistl monet eldneetviirikdstt aikaa,johon
ovat sisIltyneet sodat, "riihm?ill?iiinolot",
maan ja kansan vaurastuminenja nykyinen
lama. Kaikki ne ovat jollakin tavoin el?im?i?imme
vaikuttaneet.
VanhassaPikku Jettileisessiion kaksi sivua
pitke E. Granit-Ilmoniemenkirjoitus sukututkimuksesta sekl esivanhempientaulun
malli, johon sopii viisi sukupolvea. Leht6henkilci?ikutsutaan tuossa taulussa keskiItiksi. Siita tekstistiiolen saanutensimmiiiset
tietoni sukututkimuksesta.
Uuden kirja hakemistossaon sanasuku. Etsin sivunja siinii
puhutaanel?iintensuvuista.MolemmissaPikku Jiittil2iisessd
on kirjoitus ristimiinimistii,
Vanhassakirjassa mainitaan, kenellii Suomessa on ollut eniten ristimdnimiii. Tiim?i
henkilti oli kontra-amiraali Ernst Gustaf
Fredrik Vilhelm Julius CaesarAtos Porthos
Aramis RomulusRemusThitz,joka eli 182599.
Enflii ei ole Pikku J?ittildisenkerhoa. Silloin, kun televisio ja monet muut nykyajan
viettelykseteiv?itmeid[n aikaammevieneet,
oli tietojen hakeminenhyv6 harrastus.Niitl
etsi luokallammemoni muukin. Olisikohan
se tuon ajan poikia saanut kiinnostumaan
tiedostaja senhankinnasta.
Luulennimittein,
ettt suurin osa kerhon jbsenistZion poikia.
Valitettavasti omalta osaltani kiinnostus
tietlmiseen ei johtanut koulukirjojen tutkimiseen,niin ettii noita laiminly<intejItdytyy
paikkailla yh6, yli puoli vuosisataamy6hemmin.E

"Pikku jdttildinen on saanut minut tciydellisesti lumoihinsa, joten vilpitdn toivomukseni ja myds uskoni on,
ettd se levidti mahdollisimman
laajalle Suomen
nuorisonja myds vanhemman vtien keskuuteen".
Pikku Jdttildisen kerhon jtisenen toivomus.

Edelliiolevateksti Pikku Jlttiliiisen kymmenennest6painoksesta
vuodelta1943.(toim.)
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KaarloSimilii

IFrInss

l

angasalanpitiijiissnn. 20 km Tampereelta sijaitsee Liuksialan
kartano. Se oli muodostettu v.
- kuningatarKaa1556kuninkaankartanoksi
rina Maununtyttlren leskenkodiksi.Kaarina
Maununtytiiroli kuningasEerik XIV vihitty
puoliso. Heil16 oli yhteisia lapsia seuraavasti:
S i g r i d ( s . 1 5 6 6k,. 1 6 3 3 )
G u s t a v( s . 1 5 6 8k, . 1 6 0 7 )
H e n r i k ( s . 1 5 7 0k, . 1 5 7 2 )
A r n o l d ( s . 1 5 7 2k, . 1 5 7 3 )
Gustav eroitettiin seitsenvuotiaanaiiidistZiiin1575ja liihetettiin Juhanansukulaisten
luo Puolaan.
Kaarina Maununtyt?irtapasi hiinet 1596
Tallinnassa,
Gustavoli silloin 28-vuotias,ja
Ruotsin maaperdll?i asuminen oli h?ineltii
kielletty. Kuningas Eerik kuoli 26.2.1577
j2ilkeen- 20.3.1577
Pian t?im?in
Orbyhusissa.
- JuhanaIU laanitti velivainajansaEerikin
leskelle Liuksialan kartanon Ylii-Satakunnassa.Vuonna l58l Kaarina sai Liuksialaantiedon,ettd kartanokuuluisi hlnelle koko h?inenelinaikansa
KaarinaMaununtytdr26-vuotias, kun hiin
lAhti Turusta 1.6.1577 kartanoonsaLiuksialaan,jossa asui ja eli vielii 35 vuotta.
TAelteh?inteki vain kaksi pidemp66matkaa.
Vuonna 1582 h?inkiivi Tukholmassakuninkaan hovissa,ja 1596 TallinnassaGustavpoikansa luona, oleskellen hdnen luonaan
kolmisenkuukautta.
Tuon tapaamisenjllkeen Gustav monien
eri vaiheidenjalkeen kulkeutui Moskovan
liihelleKashinenkaupunkiin,jossa oli vankiRuotsin
na ja kuoli 1607,koskaank?iymiitt?i
32
vuotta
maaperiill?i,mista oli riistetty
aikaisemmin.
Kaarina Maununtytiir asui tyttdrens?iSigjossa kuoli 13.9.
ridin kanssaLiuksialassa,
1612 liihes 62-vuotiaana.Hflnet haudattiin
Turun tuomiokirkkoonTottien kappelinkuoriin. Sigrid Eerikintytlir, oltuaan kahdesti
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Gustav
aviossa,kuoli Liuksialassa24.4.1633.Hiinet
haudattiin ensin Maariankirkkoon Turussa,
mutta kaksi vuotta myrihemmin hdnen arkkunsa siirrettiin ja laskettiin iiitinsii arkun
viereen Tuomiokirkon hautaholviin.

Mysteerio
Mutta nyt siirryn prinssi Gustaviinja
jos nyt sitii sanasalaper[isyysmysterioon,
,muotoa kflyttiiisin. On olemassakirjasarja;
"Turun HovioikeudenPresidentit,jdsenetja
virkamiehetvuosina 1623-1923"
. Kirjasarjan
ensimmiiisessiiniteesse(I) kerrotaan varapresidentti Lars Stierneld'ist?ijoka polveutuu suoraan alenevassapolvessa Eerik
XIV:sta ja Kaarina Maununtyttiirest?i.
Niiiden pojalla, prinssi Gustavilla (s.1568,
k.1607),oli Brita PietarintytdrKarthin kanssa poikaLars Kustaanpoika(s.1596,
k. 1660).
Tiimii poika oli kauppiaanaNorrkdpingissii.
Hiin otti nimen Eldh ja avioitui Brita T<irneroosin kanssa. Avioliitosta syntyi 1637
poika,joka ristittiin Samueliksi.SamuelLarsinpoika Eldh'istfl tuli kamreeri kamarikollegioonja hiinet aateloitiin 29.11.1694nimell?i Stierneld. Hiinell2i oli ensimmiiisestd
avioliitostaBrita Ratkinin kanssapoika, Lars
SamuelinpoikaStierneld,joka taas oli varapresidentti Lars Stierneldin isZi. Samuel
Stierneld
k u o l i 5 .1 0 . 1 71 6 .
Tiistii prinssi Gustavin aviosuhteestaei
kukaan tutkija missl?in kerro, vaikka niin
paljon on kirjoja kirjoitettu Eerikist?ija
Kaarinasta.
Oliko Kaarina Maununtyt?ir tietoinen
kiiydessiiiin Tallinnassa 1596, ettd hiinen
pojalleenGustavilleoli syntynytpoika Ruotsin Norrkcipingissdsamanavuonna?Venyihdn Kaarinan Tallinnassaoleskelu 3 kuukaudenpituiseksi.
Historia vaikenee tlss[ asiassa,niinkuin
D
monessamuussakinasiassa.
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