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ONNELLISTA TUTKIMUSWOTTA 1996 !

J?illeen on yksi tutkimusvuosi takana. Kuluneena
vuonna seummme toimi yhti vilkkaasti, ohjelmaa
oli yllin kyllin ja osanottajia eri tilaisuuksissa en-
netysmeerin. Lukuisten hyvien esitelmien ja kes-
kustelujen ohella mieleen jiiivet retket Aamuleh-
teen, Turkuun ja Karkun Harsuun. Julkaisut il-
mestyivet ajallaan ja muutenkin yhteisty6 seuran
piirissii sujui juoheasti ja yksituumaisesti.

Totuttuun tapaan ohjelmamrne viimeisenii nu-
merona oli syyskokous, jossa valittiin hallitus ja
tilintarkastajat vuodeksi 1996 sekd hyvaksyftiin
talousarvio ja piiiitettiin jiisenmaksusta. Jiisen-
maksu on entinen eli 80 mk vuodessa. Sillej?isen
saa kaksi kertaa vuodessa Orpana-lehden kotiin
liihet€tryna, oikeuden osallistua seuran kaikkiin
kokouksiin ja sukututkimusp[iviiAn sekii kliyttiii
seuran kirjastoa" joka on avoinna kokouspiiivin?i
ja josta saa my<is sukututkimusneuvoja.

Hallituksessa tapahtui merkitfiivd muutos, kun
kaksi kokeneinta hallituksen jiisenti, Seija Jii-
minki ja Leila M?ikinen, ilmoittivat ennen vaalia
patevin perustein, ettii eivet ole eniiii keytettii-
viss?i. Seija on hallituksen jiisenenii pitkiiin ja an-
siokkaasti hoitanut seuran rahavaroja ja tilinpito4
Leila puolestaan on toista vuosikymmentd vas-
tannut sihteerin5 kokousten, retkien ja muiden
tilaisuuksien suunnittelusta ja toimeenpanosta.
Seija ja Leila ovat todella olleet kaikkien seu-
ramme toimintojen keskipisteess[. Heidiin jiilken-
se ovat nekyneet kaikkialla. Siitii kummallekin
vilpitdn kiitos.

Uusina jiiseninii hallitukseen valiftiin Kristiina
Hopia ja Raine Raitio, kumpikin tunnettuja suku-
tutkijoita ynna historian ja kotiseutunsa tuntijoita.
Toivotan heidnt liimpimiisti tervetulleiksi aktiivi-
siksi ja vastuullisiksi hallituksen jiiseniksi.

Jiirjest?iytymiskokouksessaan hallitus sopi
keskin?iisestii tydnjaosta. Seurallahan ei ole
yht?iiin palkattua toimihenkiloii, joten jokainen
hallituksen jiisen joutuu ottamaan vastuulleen
osan tehteviste. Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja
ja julkaisujen vastaava toimittaja s[ilyttiviit enti-
set vastuualueensa. Seija Jiimingiltii periytyneet
rahastonhoitajan toimet siirtyivat Kristiina Ho-
pialle. Leila M?ikisen tehtiivistii toimintaohjel-
mien, kokousten ja retkien suunnittelu ja toi-
meenpano tulivat Raine Raitiolle. Sihteerin laaja
ty0kenttii on Milja Piepposen kiisissii lukuunot-
tamatta jiisenasioita jotka Leila Miikinen ystii-
viillisesti lupasi edelleen hoitaa. Erityisesti uusilla
hallituksen jasenilla on paljon opeteltavaa. On-
neksi Seija ja Leila ovat luvanneet alkuvaiheessa
neuvoa tarpeen mukaan. Ja koko hallitushan on
uusien jisentensi tukena, jotta piiiisfiiiin nopeasti
normaaliin rutiiniin.

Totuttuun tapaan toimintavuotemme alkaa
Sampolassa lauantaina tammikuun l3 piiivdnii,
jolloin viet?imme yhdessii sukututkimuspiiivii?i.
Alustusten ja keskustelujen ohella piiivii tarjoaa
mahdollisuuden tutustua monipuolisesti esillii
olevaan tutkimusaineistoon seke tavata muita
asianharrastajia. Uskon, etti piiivi antaa tilliikin
kenal la osanottaj ille hyiidyll isin vihjeiti, viitteita
ja virikkeitii. Tervetuloa Sampolaan !

Toivotan kaikille Orpanan lukijoille onnellista
uutta vuotta 1996.
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Kansasal la .  Tursolan Tavelassa e l i  runsas

kolmesataa vuot ta s i t ten kaksi  ve l jest i i ,
Heikk i  ja  Axel .  Vuoro l laan he isenndivai t
isiilti i?in, Hannu Pentinpojalta perimiiiinsd
t i l a a ;  H e i k k i  l 6 4 l  -  8 8  j a  A x e l  1 6 8 9  -  1 7 0 4 .
Mycis  ve l jeks ien vaimot  o l ivat  s isaruks ia.
H e i k k i  v i h i t t i i n  n . v . 1 6 5 0  S o f i a  K l a u n t y t t i -
ren,  ja  Axel  Vappu Klauntyt tdren kanssa
ue l isen vuot ta mydhemmin.

Ti im?i  Vappu tu lee vastaan yhden es ipolv i -
haarani  es i i i i t ina.  mut ta h i inen vanhemmis-
taan t ie to on o l lu t
pitkiiZin hukassa, enkii
to is tenkaan sukututk i -
jo i t ten t iedois ta o le
apua ldytiinyt. Tave-
lan verotust iedoissa
on vel jesten anoppi
A n n a  v . v .  1 6 5 5  -  6 0 .
Koska tyttiirien patro-
nyymi on Klauntytar ,
p i t i i is i  n i i ino l len l i iy -
lye sopiva Klaus ja

Liivtti?

tapahtumia vasten ol is i  ymmarrettavaa, et te
Klaus ja Anna muutt ivat  tyt t i i rensi i  Sof ian
luo Tavelaan -  varsinkin kun Vappu-tytarta-
kin ol t i in s inne naimassa. Klausta,  joka si l -
lo in ol i  runsaast i  y l i  60-vuot ias,  ei  en?i in ni iy
veronmaksajana ja Annakin hi i ipyy verol ta v.
1660- Anna ol i  kui tenkin hengissi i  v ie l i i
v  -1672. Ti imi i  i lmenee sen vuoden kesakara-
j ien tuom iokir j  o ista,  jossa Klaus Hannun-
poika Swarthafra karhuaa hanelta - Klaus
Jaakonpojan leskenii - taman velkaa vuodelta
1664.

Toisen esipolv ihaa-
rani kautta tullaan sa-
moihin henki l i i ih in:
Kun Tavelan Heikki
Hannunpoika v.  1688
kuol i ,  omist i  h i in myds
Heponiemen Huikko-
la^. T1l:id tilaa leski
Sofia jai pitamaan
uuden miehensii Kris-
toffer Danielinpoika
Floor in kanssa. Ta-
minkin liiton jiiiityii
lapsettomaksi ottivat
he kasvat ikseen Sipi
Simonpojan Paal i lan
Lintulasta,  joka si t ten

Anna-par i heid i in
vanhemmikseen.

L2ih iseudul ta ldytyy
muutama par i ,  jo tka

nimien puolesta so-
p is ivat .  L i ihemmin
tarkastet tuna l i ihes kaikk i  ovat  a ja l l isest i  ta i
muusta syysta osoittautuneet tiihan yhteyteen
sopimat tomiks i .  Yks i  par i  on kui tenkin mah-
dol l inen,  ja  se ldyty i  a ivan Tavelan naapu-
r is ta,  Soro lan Hauhala isesta,  n imi t t i i in  n i -
mismies Klaus Jaakonpoika ja  Anna Han-
sintytiir. Mist?iiitr en kuitenkaan ole ldytenyt
t ie toa heid i in  laps is taan.  Hauhala inen o l i
merk i t ty  aut ioks i  vv. l642 -49,  jo l lo in  t i la l ta
e i  s i is  o le mink?i? in la is ia  henki l t i t ie to ja.  V.
1649 Klaus Jaakonpoika yr i t t i  o t taa t i lan
uudelleen verolle, mutta h?in oli jo menette-
nyt  sukuoikeutensa s i ihen.  Kruununt i lana se
lahjo i te t t i in  Anders Rundeel i l le  v .1650.
Tiimiin ji i lkeen ei Klaus Jaakonpojan per-
heestd ldydy Sorolasta verotustietoja. Sielli i
he ku i tenkin edel leen asuivat ,  koska v ie l i i  v .
1652 Klaus Jaakonpoika tuomit t i in  ku l je t ta-
maan i r ta imistonsa pois  ko lmen p i i iv i in  ku lu-
essa. Tiiti ik62in tuomiota Klaus ei kunnioitta-
nut ,  s i l le  i r ta imisto haihtu i  savuna i lmaan
Sorolan palossa vasta mydhemmin.  Ni i t? i

Heikki Heino

na l ka svattii i it in s?i
sisarentytteren Sofia Mikontyttflren ja peri
t i lan v.1705. Toisten lehteiden mukaan asia
kui tenkin tapahtui  pi i invastoin?l  Wi lskmans
Sl?iktebook I I :ssa palstal la 648, Floor in su-
vun kohdalla mainitaan Sofia Mikontyttiiren
olevan Sofia Klauntyttiiren sisarentyttAren
tytar. Kaikissa muissa liihteisse puhutaan
sisarentytterestzi. Samaisella palstalla Sofia
KlauntyttAren sanotaan olevan Klaus Han-
nunpoika Swarthafran tytiir. TAmAn tiedon
Georg Luther kuitenkin kiistattomasti ku-
moaa Genokseen toimittamansa - Rafael
Sumeliuksen alunperin laatiman Swarthafran
sukututkimuksen kommenteissa. (Genos 37
p .99  v i i t e  I  l )

Finnelte taas tulee tieto Sofian olleen tur-
kulaisen tul l imiehen Mikko Al leniuksen
tytar.

Selvyytt i  e i  kui tenkaan ldydy si ihen onko
Anna Sofia Mikontyttaren isoiiiti vai iso?iidin
a i t i .



On siis mahdollista, ette Sofia ja Vappu
Klauntyttiirillii on ollut sisar, joka olisi ollut
naimisissa kyseisen Mikon kanssa. Tiimii
kylln edellyttiiisi ette sisar olisi toisia huo-
mattavasti nuorempi ja vasta kohtalaisen
vanhana saanut Sofian. Toinen mahdollisuus
- ellei kolmatta Klauntyt?irt?i ole - on se, ettii
Vappu-sisarella on ollut tytlr, joka olisi
Mikon kanssa saanut temen Sofia-tytteren.

Tiimii vaihtoehto sopisikin ajallisesti pa-
remmin. Tiedossani ei kuitenkaan ole tiil-
laista tytArta. Tunnen siitii sisarussarjasta
vain Sofia Akselintytteren, Margareetan ja
Kaisan, joiden miehistii ei ltiydy Mikkoa.

Kahden esipolvihaarani sukujohto on siis
osittain hlimiiriin peitossa, mutta Karttialan
Jaakon Klaus-poikaa ja kappalaisen, Jo-
hannes Henrikinpojan Anna-tytiirtii pidiin
kuitenkin esivanhernpinani - kunnes toisin
todistetaan.E

HATAVARA
Vanha sukutalo Ikaalisten Kilvakkalassa
omasi harvinaisen nimen - Hiitiivara,
Silmiin osui FM Kyllikki Heleniuksen
kirjoitus vuodelta 1984 eriiiissii sukukir-
jassa.

Hiitivara talon nimen[ ja sittemmin myds
talon asukkaiden sukunimen?i on merkityk-
seltiiiin selv?i suomenkielinen sana, mutta
kuitenkin harvinainen talon nimen6. Histori-
antietojen valossa talo olisi saanut nimensii
lautamiehist6n varajSsenenii vuonna 1439
Kyrdn (Hflmeenkyrdn) toimineen Olofin
mukaan. Kilvakkalan nuorta talon isiintii?i
ryhdyttiin toimensa mukaan nimitt?imii?in
Varapojaksi. Lautamiehen varapoika oli
lautamiehistdn kokouksissa h?itiivara ja ni-
mikin muotoutui hiinelle v?ihitellen sen mu-
kaan. Lautamiehen varapojan isiinndimlii
taloa alettiin sanoa Hiitlvaraksi, josta sitten
tuli talolle pysyvii nimi.

Hetevaran nykyisillli asukkailla ei ole
tiedossaan historiatietojen perusteella piiiitel-
tyii talon nimen syntyii, vaan heidEn suusa-
nallinen perimAtietonsa kertoo HAtevaran
nimen synnyn omalla tavallaan, uskottavasti
myfis.

HetAvaran tilaa isdnndi nykyii?in Erkki
Hatavara (s.1950). H?inen isiinsE, vaarinpdi-
vie vietteva Lauri Hatavara (s.1908) kertoi
nimen synnyn seuraavaan tapaan:

"Koko Kilvakkalan kylii oli aikoinaan ra-
kennettu likemmliksi jerveA, mutta sitten
joinain vainon vuosina kyliin talot poltettiin
maan tasalle. Suvun esivanhemmat rakensi-
vat sitten kiireesti uuden asuinsijan hieman
eteemmalle jerveste korkeampaan maastoon,
miss?i nykyinenkin talo sijaitsee. Poltetun
talon sijaan rakennettu ensimmflinen asuin-
sija oli tarkoitettu h3itlvaraksi. Nimi jai
pysyvesti talon nimeksi."

Hetevara oli talon ja sen asukkaiden ni-
menii vielii Lauri Hatavaran kansakouluaika-
na. Mutta sitten henen isinsii Taavetti Hitii-
vara (1E75) halusi, ettii nimesse [-kirjaimet
muutetaan a-kirjaimiksi ja meni tekemiiiin
muutoksen kirkonkirjoihin. Talosta tuli Ha-
tavara. a.h. O

Tietdisikd joku...

Pia Nelin Ruotsista on ottanut yhteytta seu-
raan ja kyselee, tietriisikit joku Walborg Ju-
hontyttereste, joka oli naimisissa soti-
laan/korpraalin Michel Quistin kanssa. TdmS
oli syntynyt 23.9.1765 Lingelmnelli ja
kuollut 1814 Llngelmliellii. Vastaukset
(mieluimmin ruotsiksi) osoitteella:

Pia Nelin
Kulingviigen 9
13231 Saltsj6-Boo
Sverige



Per-Olof Bischoff

ISAN SUKU

Kun sukututkimuskiirpZinen puri minua noin kaksi
vuotta sitten, aavistin jo ettei tule olemaan
helppoa seurata esi-isien tutkimattomia polkuja.
Isdni suku on kotoisin Saksasta, mufta mista
sieltii? Milloin he ovat tulleet Suomeen ja mist?i?
Missi seurakunnassa olleet kirjoilla? Lukuisat
kysymykset odottivat vastausta.

Niiihin kysymyksiin sain kuitenkin yll?ittev?ilte
taholta tietoja, joten henkilot, syntymiipaikat ja
ajat vuodesta 1780 alkaen ovat selviit. Tutki-
musrnatka enliseen Itdsaksaan 1994 selvitti ja
vahvisti tiedot oikeiksi. Iti i-Saksassa on koko so-
dan jii lkeisen ajan jatkettu sukututkimusta ja

tiedot ovat saatavissa paitsi "Pfarreramtissa"
(kirkkoherranvirastossa) eri paikkakunnilla niin
nrr,6skin tutkimuskeskuksessa "Deutsche Zent-
ralstelle ftr Genealogie" Leipzig. (ent. I-Zinsi-
Saksan Deutsche Arbeitsgemeinschaft Genealo-
gischc Verbiinde. Brtihl). Lisiitutkimukset vaati-
vatkin sitten joko paljon rahaa tai sitten oleskelua
ja opiskelua muularnan kuukauden ajan paikan
paAlle. Ainoa suuri kysymysmerkki vield on
isoeitini. joka on tiiysin hukassa, joten olen ru-
vennut epiii lem?idn ett?i isoiszini heitti henet yli
laidan ennenkuin laiva saapui Suomeen.

AIDIN SUKU

Aidin suku on kotoisin Periiseiniijoelta, Tammi-
saaren seudulta seka Puolasta. Varsinkin viimeksi
mainitun haaran isois?in isoisii on tuottanut paljon,
paljon p;i?invaivaa. Missii hiin on syntynlt, miste
ja mi l lo in  tu l lu t  Suomeen jne.

Ldysin aivan sattumalta merkinniin Tammi-
saaren kirkonkirjoissa efte hen, Ivan Johan An-
dreef oli aliupseeri, joka palveli tsaarin 8. suoma-
laisessa linjapataljoonassa, asemapaikka Tammi-

saari. Kirjojen mukaan hiin meni 1837 naimisiin
paikkakuntalaisen tlti jn kanssa, reunahuomautuk-
sella "kreik.kat". Timii harhautti minut ensiksi.
koska kaikki veniil?iiset sotilaat jotka siihen ai-
kaan avioituivat Tammisaaressa, olivat ortodok-
seja, ja niin pappi oli merkinnyt lvaninkin sellai-
seksi. Olisi tietysti pitenlt arvata efte puolalainen
on roomalaiskatolilainen, niinkuin muutkin sieltZi
Suomeen tulleet. Vannasti kaikki muistatte esim.
Katariina Jagellonican, joka yritti uudestaan tuoda
room.katolisen uskonnon Suomeen.

Sain kuitenkin kiisiini lvanin O,ttiiren kasteto-
distuksen, miss?i on maininta efie kasteen suoritti
Augustin Ludkewicz, Viipurin St. Hyacintuksen
room.kat. seurakunnasta.

Siita siften alkoi vuoden kestiin)t etsinte. Miste
lij)'tyisi ko. seurakunnan kirjat? Kaikki ilmoittivat
ettzi niite ei ole. Talvisodan aikana papit paasivat
pakoon Viipurista mutta kirjat ji i iviit sinne. VZili-
rauhan aikana he etsivat niita siehii. mutta tur-
haan. Ne olivat ja pysyiviit piilossa. Tiil laisia
vastauksia sain paitsi useista sukututkimusseu-
roista niin mydskin Mikkelin maakunta-arkis-
tosta.

Olin jo antanut toivoni mennii, kunnes kiysin
Metsosta Kalevi Vuorelan kirjoittaman kirjan
"Finlandia Catholica", joka kiisittelee room.kat.
kirkkoa Suomessa. Siinii oli maininta ette St.
Hyacintuksen seurakunnan kirjoja koskevia ko-
pioita olisi saatu Suomeen VeniijZilti i.

ROOMALAISKATOLINEN KIRKKO SUOMESSA

Tiissii olisi ensiksi paikalla pieni selvitys
room.kat. kirkon alkuvaiheista maassamme. En-
simmiiinen seurakunta perustettiin Suomeen Vii-
puriin vuonna 1799 ja sai nimens?i puolalaisen
pyhimyksen St. Hyacinthuksen mukaan. Ensim-
miiiset papit olivat luultavasti dom inikaanivelj i?i

Sukututkiian ohdakkeinen tie
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Puolasta. Kirkonkirjat kirjoitettiin aina vuoteen
1834 saakka latinaksi. Sen jZilkeen tulivat papit
Vitebskisti, missi saivat koulutuksensa siellii
olevassa Posinin domikaanisessa luostarissa. Vi-
tebsk sijaitsi silloisessa Liettuassa sen ven?iliii-
sesse osassa, mistii johtuu ettii sen jiilkeen kirja-
kieli oli venljii ja Suomihan kuului siihen aikaan
Venajeen. Pappien palkat ja yllepito maksettiin
my<iskin Vitebskistii, 200 ruplaa vuodessa. Piis-
panistuin sijaitsi siihen aikaan Mohilevin kau-
pungissa Moskovasta noin 150 km liinteen. Ja
si€ltdpain hoidettiin koko iddn room. katolisen
kirkon asiat, aina Kiinan rajaan saakka.

Viipurin seurakuntaan kuului aluksi noin 70
puolalaista ja liettualaista sotilasta Viipurista, sen
lis?iksi oli muutamia btidminsaksalaisia lasiteh-
tailijoita Karjalassa sekii italialaisia kiisity6leisiii.
Papeilla oli paljon tyot?i, koska he joutuivat mat-
kustamaan ympiiri Suomea vieraillen monella
paikkakunnalla - Turussa" Tammisaaressa, Vaa-
sassa, Oulussa jne. Koko Suomessa oli siihen ai-
kaan noin 1500 room.kat. seurakuntalaista.

Vasta vuonna 1856 perustettiin seuraava
room.kat.seurakunta, St Henrikin Helsinkiin.

Saatuani tietooni, ettii jonkinlaisia kirjoja oli
saatu takaisin Suomeen Veniijiiltii, aloitin niitten
jaljittiimisen. Ensiksi soifto katoliseen kirkkoon
Helsinkiin, missii eiviit tieteneet mitaen, mutta
neuvoivat ottamaan yhteytta Studium Katolicu-
miin. Isii Voutilainen ofti minut ystiiviillisesti
vastaan, ja niiytti paperikopioita ko. kirjoista.

St. Hyacinthuksen kirjat kopioitiin l80Oluvulla
Pietarissa poikakoulussa, Pietarin Mohilevin Ark-
kihiipakunnar arkistoon. Alkuperiiiset palautettiin
aina Viipuriin. Niist?i kopioista on sittemmin
saatu mikofilmikopiot Suomeen. T?imii mikro-
filmi piti isii Voutilaisen mukaan olla Valtionar-
kistossa, joten sinne. Huolimatta tunnin etsinneste
niit?i ei lydtynyt, j?itin puhelinnumeroni ja seura-
vana viikolla tuli soitto, ette kirjat eiviit ole, tai
edes koskaan olleetkaan sielle!? Seuraavat soitot
tutkijoille, jotka ovat tutkineet kopiot. Oulussa ei,
Turussa ei, Espoossa ei!! Filnistii ei ole tietoa?
Uudestaan isfl Voutilaisen tykii. Hiin antoi ohei-
sen kirjekopion (eljenniis seuraavalla sivulla), ja
oli sitli mieltli ettli kyllii filmit pitiiisi l6fya Val-
tionarkistosta. Uudestaan sinne kirjekopio kii-
dess?i ja sielt?ih?in ne liiytyiviit tunnisteilla:

NL 270..v1805-1861.
NL 271..v1862-1909.

Olen ny tutkinut filmit ja pienen pettymyksen
kokien todennut ettii ne siseltevAt vain syntyneet,
kuolleet ja vihit;4. Muuttokirjat puuttuvat koko-
naan niinkuin myd,skin seurakuntaan kuuluvien
nimet.

Tai esimerkiksi sellainen ilmoitus joka on an-
nettu 1882 isoisiin tiidille, ettA hanet on siirretty
Schliisselburgin (Piihkinilinnan) pikku porvaris-
toon, puuttui sieltii. (Minulla on siitii kopio. Il-
moitus tarkoittaa, eftii hiin on kAAnrynyt luterilai-
suuteen). Tiillaisia asioita ei ole niikdj?iiin ollut
tarpeellista tietAa muualla kuin Viipurissa. Ldysin
kuitenkin maininnan, ettii isoisin seta oli syntynlt
1849 ja 6 kuukautta mydhemmin - 1850 hiinet on
kastettu. My6'skin Ivan Andreef ja hiinen vaimon-
sa Lovisa Strdmberg on siinii mainittu. Mufta
varsinainen tieto mista Ivan on kotoisin puuttuu
edelleen. Kaiken lisiiksi olen saanut perimiitietoa,
ettii nimi Andreef on isoisiin isoisiin sotakaverin
nimi, jonka hiin otti kun kaveri kaatui, kuoli ja
kuopattiin. Lupauksesta huolimatta nimi ei jatku-
nut. Syy nimen vaihtoon myiihemmin johtui siit?i
ett?i isoisiin lapset joutuivat Tammisaaressa klr-
simiiiin, kun toiset lapset kutsuivat heitl "rysslin
kakaroiksi"!

HMSTATTELUISTA JA VALOKUVAUKSESTA

Ihan lopuksi haluan neuvoa kaikille sukututki-
musta alkaville. ettii hankkikaa aivan ensimmi-
seksi pieni sanelukone, jotta vanhempien suku-
laisten haastattelut saadaan tarkkaan tallenetuksi
ja haastatelkaa useirmpaan kertaan, aina tulee
uutta asiaa esiin ja yleensl vanhempi polvi on
mielissiiiin kun heitii jututetaan ja kuunnellaan. Ja
aloittakaa jo huomenna! Seuraavaksi hankkikaa -
jos ei teilla vielii ole - jiirjestelmiikamera millii
saatte vanhat kuvat kopioitua ennen kuin ne hiivi-
iiii. Ja aloittakaa jo huomenna! Olen itse lainanut
albumeja perheistii ja ottanut noin 300 hienoa
vanhaa kuvaa suvustani. Nyt on uudet negatiivit,
joten ei ole en pelkoa efta kuvat haipyy. EhkZi
olisi syfl?i jiirjestiia valokuvakurssi meidiinkin su-
kututkimusseurassa?
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Tietiiiikii joku...

1700-luvun lopulla lnhti kaksi Lammin veljestii kotoaan Jalas-
Vanhompi Heikki Heikinpoika Lammi oli syntynyt

31.7.1768 ja poistui 1792. Nuorempi Elias Heikinpoika Lammi
oli syntynyt 27.9.1714 ja lahti 1784, siis 10-vuotiaana. Lasten-
kirjan mukaan h6n meni Viipuriin. Oliko se silloin mahdollista?

Olen tutkinut naapuripitlijlit, mutta niiste en ole loytenyt. Jos
on ldytiinyt tietoja veljeksistn, ottaisi minuun yhteytte.

Vilho Puro
Hikivuorenkatu 9A 21
337I0 TAMPERE
puh 931-31747E1



Terttu Honkala

Seurassamme on monia innok-
kaita sukututkijoita, jotka
vuodesta toiseen jaksavat uutte-
rasti ponnistella tutkimustensa
iiiresse. Yksi kaikkein innok-
kaimnista on Kirsti Vimpari,
seuramme pitkiiaikainen aktii-
vinen jiisen.

Vuonna 1983 aloi t te l in sukututkimuksiani
Vanhan kirjastotalon vintillii, missii mikro-
filmien lukulaitteet siihen aikaan sijaitsivat.
Mieleeni on je?inyt, etta siella ahkeroiva
Kirsti Vimpari oli silloin jo 'vanha tekijii '.
Hiin oli tutkinut jo ainakin neljii vuotta, mikii
aikamii?irii tuntui vasta-alkajasta varsin kun-
nioitettavalta. Nyt on tutkimusvuosia ker-
tynyt toistakymmentii lisiiii, mutta yhd vain
Kirstin tutkimusinto jatkuu.

Kirsti Vimpari on kotoisin Nokialta ja hii-
nen juurensa ovat Satakunnassa. Omaa suku-
aan hiin on Wigelius. Rakuuna-isoisd on ot-
tanut tamAn pappisnimeniikin esiintyneen su-
kunimen, kun hiinen suomalainen sukuni-
mensii Luomalahti ei kelvannut sotilasni-
meksi .

Lapsena ja nuorena Kirstin mielta kiehtoi
se, ette henen ditins6 mummo oli ollut omaa
sukuaan Koppelo. Siite piti ottaa selvaA.
Kirstin isl oli kylla jonkin verran tutkinut
omaa sukuaan. mutta Kirstin lidin suku oli
tutk imatta.  Ni inpi i  Kirst i  meni 1970-luvul la
mormoonien Nokialla jiirjestiimille sukutut-
kimuskursseille. Sen jiilkeen h[n kivi Risto
Husan vetemen kurssin, joka myds pidettiin
Nokialla. Kolmas kurssi oli Jorma Rf,siisen
kurssi Tampereella. Niimii kolme kurssia
antoivat vankan pohjan Kirstin tutkimuksille,
jotka kurssien aikana olivat jo tiiydessii
k?iynni ss[.

Kirstin tutkimuksilla on kolme peesuuntaa.
Aidin suku on Suur-Sastamalasta. isln suku

S uur- Ikaal is ista ja Virroilta.
Aviomiehen suvun aluetta on
Suur - l  i  j a  Ka inuu .  N l i i den 'om ien
sukujen' tutkimisen lisiiksi Kirsti
on auliisti avustanut lukematto-
mien henki l t l iden tutk imuksia ja
antanut er i  tahoi l le monen lais ia
tietoja.

Kirstin laaiat tutkimukset ovat
tuoneet esille joitakin huomattavia henki-
ldita. Niinpa hiinen miehensii on Juho
(Pekka) Vesaisen jiilkeliiinen kuudennessa-
toista polvessa. Kirstin omien esivanhempien
joukosta mainittakoon Simon Lydeman, joka
ol i  Turun pormestar i  1700-luvun alussa, ja
jonka vaimo ol i  Arppe-sukua. Toinen esi- is i i ,
Henricus Arvidinpoika, ol i  Karkun kirkko-
herrana 1640-70.

Seuramme jiisenena Kirsti on ollut melkein
alusta asti. Hiin kliy ahkerasti retkillli ja
kokouksissa, kAyttaa usein puheenvuoroja ja
kuuntelee mielelliiiin esitelmiii. Han sanoo
saaneensa esitelmistii paljon. Hiin mainitsee,
etta esi telmien kuuntelu er i la is issa t i la i -
suuksissa on oikeastaan erds hdnen monista
harrastuksistaan. Kun toisaalta tuntuu, ette
Kirsti on mikrofilmien ii?iressii 'melkein

aina', niin tulee ajatelleeksi, ett?i ei hinen
elAmaAnsa kot iasioiden l is i iksi  muuta mah-
dukaan kuin sukututkimusta. Tama kasitys
on kyllA tiysin viiiir?i. Kirsti on toiminut
pakolaisperheiden tukihenkiliinii jo viisi-
toista vuotta. Hin harrastaa myiis kieliii.
Italian, espanjan, ranskan ja englannin tunnit
ovat parhaillaan menossa. Puutarhanhoitoon
ja kiisitdihinkin riittiiii aikaa.

Sukututkimus on kui tenkin Kirst in ykkOs-
harrastus. Kun hiineltii kysyy, minkiivuoksi
h?in oikeastaan tutkii, niin Kirsti vastaa:
"Sukututkimus on mielenki intoista ja vaikea-
ta. Jos se olisi helppoa, en varmaankaan
tutkis i . "  D

Vimparin Kirstilli intoa riittii
(Sitii sukututkimusintoa tietenkin)



Kirst i  Vimpari

TOTTIJARVEN SEURAKUNNAN
KIRKONKIRJAT

mola f iota v i l je l i  Pajukannan vi ik i ) ,  Joki-
pohja,  Tohka (el i  Tarkka),  Skratar i  ja
Piirrii. Niiiden asuinpaikkojen haltijoiden
ammatiksi  on merki t ty kaikkien kohdal la
bonde ( t i  la l  l inen ) .

Tottijarven kartanon torppia olivat Himo
(aut io),  I lumaloja,  JoenpAd (aut io),  Joki-
pohja,  Joutsi joki ,  Ki imakal l io,  Kirstua,
Skratari, Kurjenalho, Lana, Lehmiliihde
(aut io),  Luikko (aut io),  Luoto (aut io),
Murto,  Pihnala,  P?irr i i ,  Siukola,  Teisko,
Totki laht i  (aut io),  Tuhkuri ,  Vapaluoto
(Vapalo),  seki i  Tolppa. Vi imeksi  maini t tu ol i

aut iona johtuen mahdol l i -
sest i  s iksi ,  et tA Tolpan
isi int l i  Yr jd Simonpoika
ol i  hukkunut 1706 ja he-
nen poikansa oli miiiir?itty
sot i laaksi .  Vuoden 1709-
l7 l3  r i pp i k i r j o jen  mu-
kaan Tolppa ja Luikko
orett i in je l leen vi l je lyk-
seen, sen si j  aan Sorvan
kyl i ist i i  aut io i tu ivat Heik-

ki l i i  ja  Rekola.
1600- luvun lopun ja  1700- luvun a lun sZi i i -

o lo t  o l ivat  va ikeat .  Er i la is issa luet te lo issa on
main i t tu ,  e t ta  moni l la  Tot t i j i i rven t i lo i l la
menetet t i in  sato useana vuonna.  Aut io i tunei -
den t i lo jen v i ik i  o l i  saat tanut  s i i r ty i i  joks ik in
a ikaa muual le .  K i rkonki r jo is ta on luet ta-
vissa, etta my6's Tottijervelli i kiersi kulkurei-
ta-

TALOJEN NIMIEN SYNTY

Talojen nimet val i t t i in:
I s?inn?in nimen mukaan esim.

Heikki - Heikkilii, Tuomo - Tuomola.
Vanhoja suomenkielisiii kesitteita keyttaen:

Rouhu -  murea, Tohka -  veneen keula,
Lana -  puusaleista tehty lohimerta,
Luikko - joutsen, Piirr:i - pareesta tehty
roht imen pur ist in,  Joutsi  -  jousi ,  kaar i ,
kaar ipyssy, Poukka -  k ipini i ,  uunista sin-

Sf rhonhi ioien hertomoo

S u o d . . t u  1 7 0 6  a l k a v a t  r i p p i k i r j a t  o v a t  v a n -

h i m p i a  S u o m e s s a .
H is tor iank i r j  a t ,  jo ih  in  s is i i l tyy  syntynei t ten

luettelo vuodesta 1692 alkaen sekb kaikki
tuo l lo in  v ih i ty t  ja  kuol leet .

Oheisessa kopiossa on Tot t i j i i rven seura-
kunnan r ipp ik i r jan n imi leht i  1700- luvun
alusta Seurakunnan n in i  k i r jo i te t t i in  tuo l lo in
T O T K I J E R F W I .

Vuos ina  1706  ja  1708  r i pp i k i r j assa  o l i va t
seuraavat talot :

Murto,  Lana (ossa asui  kaksi  myl l? ir i i i ,
kuten ol i  my<is talonis i int i i  s ivuammati l -
taan),  Pihnala,  Siukola,  Tuhkuri  ( jossa asui
seppii), Joutsijoki (mycis seppli), Teisko,
Totki laht i  ( tuol lo in aut io i tumassa),  Huma-
loja,  Karukka, Ki imakal l io Iossa asui
ajoittain tynnyrintekijiinainen, asukkaiden
nimi Naskal i ) ,  Totki j i i rven kartano (ota
asust i  vout i ) ,  Kirstua, Kur jenalho ja
Lammi (el i  Lamminpohja).

Sorvan kyliin taloja olivat Heikkili, Antila
(aut io i tumassa),  Knuutt i la,  Rekola,  Uot i la,
Nikkilii, Tuomola ja Vapaluoto
(my0hemmin Vapalo).

Huhdissa si ja i ts ivat Vi t ikka, Runkka,
Pietilii ja Poukka.

Pajulahdessa ol ivat  Pajukanta, Siuvo,
Rouhu, Hyriiiinen (oletettavasti Paj ukannan
torppa), Jutila, Laurila, Jouttijiirvi, Klee-



koava kekiile, Uoti - haahka, Vitikka -
hauskanpitiijii, Tuhkuri - vesikko, Sorva,
pieni, pystyyn kuivunut mlnty, Pelttari -
vy6ntekije, vaskenvalajaja Runkka - sy-
viinne, poukka.

SEURAKUNNAN ASUKKAITA VUOSINA
1706-1713

Seurakunnan kappalaisena oli tuolloin Jacob
Henriksson Hoslerus, jonka isii oli toiminut
pappina Vesilahdella. Hiinen vaimonsa oli
Margetha Rosenschmidt (suku aateloitu
1640). Heidan luonaan asuivat 1709-1713
kappalaisen ?iiti, leskirouva Brita Tyrvenius,
jonka is?i oli Tyrv?iln kirkkoherra, kappalai-
sen anoppi Margetha Rosenschmidt
(kirkkoherran leski Saltvikista, kuoli l7l0)
sekii Gustav Steen, josta tuli myOhemmin
lukkari.

Tottijiirven kartanon omisti maaherra, val-
tiopiiiviimies, kamariherra, yms. Gabriel
Gustafsson Kurki. Hiin ei kuitenkaan asunut
kartanossa, vaan tilan hoidosta vastasi vouti
Jaakko Heikinpoika, jonka vaimo oli nimel-
tAan Marketta Rekontytar.

Huhdin kyliin Pietiliin talossa asui Anders
Taimolin vaimonsa Maria Erkintytteren
kanssa. Anders Taimolin sai sukunimensi
ryhtyessiiiin sotilaaksi. Hiin eteni urallaan
sangen nopeasti: 1699 korpraali, 1702 kat-
selmuskirjuri (sotavaen ottoon liittyva am-
matt i ) ,  1704 hi inet maini taan nimismieheni
ja 1707 asiamiehenii (nykyisin ehkii asianaja-
jaa vastaava titteli).

Pajulahden Kleemolassa asui lukkari Da-
niel Mirtensson. Lukkarin vaimo Valpuri
Yrj6ntytiir oli kotoisin Jokipohjasta. Paju-
lahden Pajukannassa asui kersantti Jacob
Spilbom vaimonsa Kirsti YrjdntyttAren kans-
sa. Laurilassa asui siltavouti Simo Sipin-
poika, jonka tehtavana oli huolehtia teiden ja
siltojen kunnosta.

Kuudennusmiehinii (seurakunnallinen
luottamustoimi) toimivat Laurilan isiintii
Klaus Pekanpoika, Murron isiintl Yrj6 Per-
tunpoika sekii Tuhkurin ja Pajukannan isiin-
niit, viimeksi mainitut kuitenkin eri aikoina.
Lautamiehenii oli Rouhun isiintii.

Sorvan Uotilassa asuivat entinen Laukon
tilanhoitaia Lars Billovius sekii hiinen vai-

monsa Maria Malm. Ti la l la asui  myds naima-
ton nainen Maria Simontytiir Lydman. Hiin
oli kenties perheen taloudenhoitaja. Uoti-
lassa asui katselmuskirjuri Gabriel King-
strdm. Uotila oli ratsutila, missl asuivat
myds ratsastaja ja sot i las.  Lars Bi l loviuksen
hal lussa ol i  v i i l i l la myOs Rekolan talo.  Vapa-
lon (Vapaluoto) isiintii oli tilallinen ja soti-
las.

Seurakunnassa asui  maini t tu ina vuosina
useita sotilaita, joita olivat sotilasnimiltiiiin
esimerkiksi Phylroot, Flanck, Kock, Mutti,
Hiigmudig ja Priari.

Eriis merkillinen asuja oli Mikko Pekan-
poika Mirra (syntynyt 1630, kuol lut  1722)
vaimonsa Kerttu Matintytteren (s. 1648, k.
1720) kanssa. Piiiiasiassa perhe asui Siuvos-
sa, mutta myds esimerkiksi Lammilla ja
lyhyen aikaa muuallakin. Mirran ammatista
ei ole selvyyttii. Hiin yritti ehki tilalliseksi,
mutta ei onnistunut. On myds mahdollista,
ette Mirra oli entinen sotilas.

Seurakunnassa asui lisiiksi kaksi perhett?i,
jotka ol ivat  vaivais ia ja k iertel iv i i t  er i  ta lois-
sa.

Huhdissa asui  mustalainen Matt i  Olavin-
poika vaimonsa Anna Maunontyttdren kans-
sa. Sorvassa mainitaan asuneen tataarin
(vanha nimitys mustalaisesta) perheineen.

Taloissa ol i  paimenia,  jo iden t i iy ty i  o l la
aikuis ia,  s i l l i i  hei l l i i  o l i  velvol l isuus korvata
tilalle eliiinten menetykset.

POIMINTOJA KUOLLEITTEN
LUETTELOSTA

Joutsijoella Yrjti Yrjdnpojan ja Anna Yrjdn-
tyttaren nelje lasta kuolivat tapaturmaisesti
24. syyskuuta 1703. Maria ol i  yhdeksi in-,
Yrjd seitsemiin-, Gabriel neljii- ja Anna
kaksivuotias. Naskalin Maria Clemensintyt?ir
kuol i  1697 100-vuot iaana ja Kurjenalhon
Valpuri MatintytAr samana vuonna 105 vuo-
den iassai. Entinen lukkari Henrik Spinnerius
kuol i  88-vuot iaana samoin 1697.

Lahteet:
Mikrof i lmit  TK 719, 55699 ja
sAY 't 50
Etymologinen sanakirja
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Antti Hietala

Ikaalilainen lehtori Kari Rantala on
ottanut urakakseen tutkia Ikaalisten
tuomiokir jat  vuosi l ta 1695 -  17l l .
Silloinhan kirkonkirjat olivat tavattoman
puutteellisia. Niinpd sitten kirjoittajakin
sai  omista esivanhemmistaan puuttuvia ja
uusiakin tietoj a kiiriijiipiiytiikirj oista.

T
Laur i l an  E rkk i  Juhonpo ika  men i  na im is i i n

vuonna 1700. Olot  ol ivat  ehki i  v ie l i i  sekavat
suurten kuolonvuosien jiilkeen ja sota
Ven?ijiiii vastaan oli kiynnissii Baltiassa.
Ehki i  papi tkaan eivAt pi taneet k ir jaamisiaan
kovin tarkast i ,  koska Erkin vaimosta Ri i t ta
Matintyttarestii ei vihittyjen luettelossa ollut
merkintiiii m ista pain Ikaalista hiin oli
kotois in.

Ol in saanut jo jonkinlaisen sukukir jan
aikaiseksi  ja s i in?i  Ri i t tasta ei  ol lut  muuta
t ietoa kuin et t i i  h i in ol i  syntynyt 1675.

Kari ldysi mm. ereen kerejiipOytiikirj an
vuodelta 1707 jonka Jorma RAsenen on
suomentanut:

"Talol l inen Yrjd Mat inpoika Vahardyhi t tste
esitti kanteen paimen Kirsti Yrjiintytarta
vastaan, samasta kylasta,  et ta teme ol i  v i ime
syksynii huol imattomuudesta jAttanyt kaksi
lehmla metsiien, miss?i karhu oli ne repinyt
kuoliaaksi. Han vaati Kirstiii maksamaan
vahingon. Kirsti YrjitntytAr vastasi, ettei hen
ollut saanut tarpeeksi ruokaa, ekii liioin
mahtanut mitaan, etta Yrjiiii oli tlll?iinen
vahinko kohdannut.

Yrjd kutsui todistajaksi lautamies Matti
Yrjtinpojan Viihiir0yhi0stii. Hiin oli arvioinut
raadellut lehmiit ja kertoi kuten Tuomas
Yrjdnpoika Leutola samasta asiasta, ettii
Kirst i  o l i  ommel lut  esi l i inaansa paikal la,
missii karja tavallisesti makasi ja ette karja
ol i  i lman paimenta juoksennel lut  metsesse.
Kolme lehmiiii tuli raadelluksi ja sen Matti
todist i .  Arvioi  yhden Iehmiin l5 taaler in
arvoiseksi  ja yhden lehmiin 12 ja ol i  kaksi
vieli eliinyt kaksi piiiviiii raatelemisen jiil-

keen ja kolmantena piiiviinii heti kuollut.
Kuitenkin kantaja itse oli saanut nahkat ja
lihat niiistii lehmistii, jotka olivat puoliksi
kayttokelpoisia. "

Nyt tulemme siihen kohtaan pdytAkirjaa
josta alkaa selvita Riitta Matintytteren syn-
tymakoti. P0ytlkirja jatkuu:

"Kantaja sanoi, ette Kirsti oli kertonut ha-
nelle jotain ja kantaja kutsui lankonsa
Erkk i  Juhonpo jan  Vaha rdyh i t t s t 6 ,
joka kertoi etti suunnillen 8 piiiviiii ennen-
kuin t?imii vahinko tapahtui on Kirstin ja
Yrjdn viilillii ollut sanaharkkaa, jolloin Kirsti
oli sanonut Yrjttlle, ette hiin vieli saisi itse
etsi?i lehmlinsi metsAsta.

Kirsti ei voinut kieltee, mutta viiitti kui-
tenkin olevansa tAysin syytdn ni i iden Iehmien
kuolemaan. Koska hin oli etsinyt niita, mutta
ei ollut l6yt2inyt."

Kirst i  tuomit t i in korvauksi in.  mutta se ei
eni i i in kuulu taman jutun pi i r i in.

Pdyt?ikirjassa mainittu Erkki Juhanpoika
(Laurila) oli Riitta Matintytteren mies ja
Yrjti Matinpoika puolestaan oli nainut Lauri-
lan Marian v.  1698. Tuol lo in v ihi t ty jen kir-
jassa mainittiin, ettii Yrjd oli Kilvakkalasta.
V iimemainittukin pariskunta asui Laurilassa
ja Yr jo Mat inpoika esi inty i  ta lol l isena. Nein
kertoo henkiveroluettelo. Tosiasiassa hiin oli
talon vavy ilman isiinnyyttii. Ehki hiin odotti
etta Laurila jaetaan ja hiin saa toisen puolen.
Talo jaettiinkin, mutta vasta Erkin ja Riitan
poikien kesken.

Ni in,  Ki lvakkalassa elel i  1600-luvun lo-
pulla kaksikin Yrjii Matinpoikaa. He olivat
kaiken lisiiksi saman ik?iisiii. Toinen Soinin
talon poika, toinen Kangon. Riitasta ei niiy
merkint i i i i  verot iedoissa (ES 2l8l  ) .  Se ei  ole
valitettavasti mitenkaAn poikkeavaa, koska
usein tytteret naitiin niin nuorena, etteivAt he
verotiedoissa niiy. Varsinkaan kun nuorten
ikii useinkin valehdeltiin verottai ille.

Kuinka Laurilan emennen syntymekoti l6ytyi

t { )



Kertoisiko kuolleitten luettelo mitiiiin?
Kyllii - suurina kuolonvuosina kuoli Yrjd
Matinpoika Kilvakkalasta, mutta taloa ei
mainita.

Jatkotutkimus henkiveroluetteloissa
osoitti, ette Yrjd Matinpoika oli hiiipynyt
perheineen Laurilasta, ja v. 1709 Kilvakka-
lan Kangon isiinndksi ilmoitetaan Yrj0 Ma-
tinpoika ja vaimona Marketta, joka seuraa-
vana vuonna on korjattu Mariaksi. Niiin olisi
Kangon talon poika palannut kotitaloonsa
isiinniiksi. Kun sitten vuonna 1726 isiinniiksi
ilmoitetaan Matti YrjOnpoika, joka ilmeisesti
oli v.1705 Rdyhi6niemen Laurilassa syntynyt
Matti jonka isiiksi ilmoitettiin Yrj6, voidaan
olla melkoisen varmoja, etta Yrjd
Matinpoika ja hiinen sisarensa Riitta
Matintytiir olivat kotoisin Kilvakkalan
Kangolta. Kuolonvuosina kuollut Yrjii
Matinpoika oli siten nahtavasti Soinilta.

Niiin kiytyi Riitta Matintyttirelle juuret,
jotka Ikaalisten Kilvakkalan Kangossa ulot-
tuivat is i insd puolel ta 1500-luvul le ast i .

Pitiinee tehdi sukukirjaansa jatko-osa,
koska lis?iii tietoa l6ytyy.

Erlis selviytymistarina

Seuraavassa keriijepdytekirjassa esiintyy
jiilleen kaksi esi-islilini, Klemetti Olavin-
poika Hiitti Parkanosta ja hiinen poikansa
Mikko.

Niiinvuosin tulee kuluneeksi kolmesataa
vuotta suurista kuolonvuosista. Oli ollut
kovia katovuosia 1695, 1696 ja 1697. NalAn
heikentiimiii ihmisiii alkoi kuolla sairauksiin
ja suoranaisesti niilkiiiin. Ikaalisten silloi-
sesta veestdsta, joka lienee ollut n. 2200,
kuoli noina vuosina puolet.

Elettiin vuotta 1709, kansa oli elpynyt niil-
kiivuosista. eikii isovihakaan ollut vielii alka-
nut.  Ni inpi i  v i l jaa l i ikeni  jo v i inankin t ipu-
tukseen.

"Martti Heikinpoika Luhalahdesta kertoi
oikeudelle. etta hAnen lankonsa eli siskonsa
mies Mikko Klemetinpoika, joka ol i  hal l inn-
nut Luhalahden taloal ja ol lut  s i is Luhalah-

den kruununtalollinen oli otettu vuonna 1702
vakinaiseen rykmenttiin sotilaaksi. Mikko oli
antanut Martin vanhempien paloviinapannun
isiilleen Klemetti Olavinpojalle Parkanosta.

Martti pyysi, etta.Klemetti velvoitettaisiin
palauttamaan paloviinapannu Martin van-
hemmille. Klemetti vastasi haasteeseen etta:
- Mikko oli mennein?i vaikeina vuosina 1697
pantannut tam[n pannun ensi aluksi 27 taa-
lerista kuparirahaa.
- Tiillii rahalla hen oli ostanut viljaa talon
vd.en elatukseksi.
- Tiimii vilja oli tullut Martin ja muitten las-
ten hyviiksi.
- Sitten isi-Klemetti ja poika-Mikko olivat
antaneet Martin isiin velan maksuksi Kesti-
kievarin pitajalle Heikki Kuivaselle 9 taala-
r ia.
- Tdman paloviinapannun arvosta 36 taalaria
myytiin hevosia.
- Tiimii raha 36 taalaria oli poissa Klemetiltii
ja hiin sanoi mielell[[n palauttavansa
paloviinapannun, kun rahat 36 taalaria
hlnelle suoritetaan.

Kantaja huomautti, ette han tuohon aikaan
oli vielii ollut alaikiiinen ja pyysi, ettii
Klemetti velvoitetaan vaitetyt toimitukset
valallisesti vahvistamaan ja pyysi, ettii
Martti velvoitettaisiin 36 taalaria vastaajalle
luovuttamaan. Sen jiilkeen Klemetti on
valmis luovuttamaan paloviinapannun
Martille moitteettomassa kunnossa."

Ei  se vi l ja ni in lopussa ol lutkaan. Si t i i
kiytyi, jos oli rahaa.

(Kirajapdytekirjan suomennos: Jofma Resenen)

Vi inapannu Htimeenkvr dn kotis eutumus e o st alTalon nimi Kiintti
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Teksti Olavi Kallioniemi, kuvat Leila Miikinen

Viir"  uuod"n tammikuussa ki iv i  Uroo Vuo-

renoja kokouksessamme kertomassa entisen
Karkun Palvialassa sijaitsevan Harsun talon
historiasta. Hiinen kuvauksensa talosta ja
kaikesta siitii, mitii sieltd ldytyi on julkaistu
Vuosikir jassa l /95. Vi ime lokakuussa seurasi
tata luentoa kiiytannon exkursio, kun suku-
tutkimusseura teki retken Karkkuun tutustu-
maan kaikkeen si ihen, mist l i  Vuorenoja ol i
kertonut. Ajelimme vanhoja teite pitkin ja
Raimo Vasara kertoili, miti taloja missiikin
oli. H?in oli laatinut myds kartan, johon tiir-
keimmdt kohteet oli merkitty. Perillii pysiih-
dyimme Harsun luo Karkun keskustaa, Pal-
vialaan, jossa Vuorenoja oli meitii vastassa.

Syksyinen retki Harsuun

H arsul la

Menimme sisiiiin pitkiin punaisen peeraken-
nuksen ovesta. Eteisesse meidet otti vastaan
talon emantA Maiju Vuorenoja, joka ohjasi
joukkomme istumaan. Sovimme hyvin yhteen
huoneeseen kuuntelemaan Urpo Vuorenojan
esitysta. Tilaa talossa riitti. Vuorenoja esit-
teli ldydettyjii kirjoja, mitaleita, kunniakir-
jo ja ym. Joukossa ol i  20- luvun puhel in luette-
lo ja,  1800-luvun alkupuolen kir jo ja,  ol i  Wi-
hi i  -Katekismus, joka ol i  n i in "vehi i " ,  et te
sopi nyrkin sisiiin. Oli rakennuspiirrustuksia,
kalentereita, vanha virsisiivelm istd' ym. Osa
oli viety Turun maakunta-arkistoon tutkitta-
vaksi. Talon entisten asukkaiden kunniakir-
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joja oli asetettu seinlille. Meilln oli tilaisuus
omin kiisin ja omin silmin tutustua liiydet-
tuun aineistoon. Uusia esineiti tulee aika-
naan pliviinvaloon lisiii, kun ullakkoa ennii-
tetaan pOyhiA. Mitlih?in kaikkea vanhojen
talojen ullakoilta purujen alta lOytyisikddn,
jos kaikki vanhat vintit tarkastettaisiin. Mo-
nien retkeliiisten sukulaisuudet Karkun van-
hoihin sukuihin saivat esityksen ja keskuste-
lun aikana selvityst?i.

Erinomaisen maittavan aterian jiilkeen
Maiju Vuorenoja Kertoi talon kievariperin-
teestii, josta hlin oli tehnyt tutkielman. Paljon
ja monenlaista viikeii oli kievarikyytiii kiiyt-
tlinyt. Varsinkin tuomarit olivat hyvili asiak-
kaita. Heitd asui Karkussa paljon ja kiirlijien
aikaan tuli vieraspaikkakuntalaisia kliriijille
Koljaalle. Olipa VflinO Tannerkin tarvinnut
kyytiii Mouhijiirvelle.

Tienvarren nakymia

Kahvin jiilkeen nousimme autoon ja aloitim-
me kiertomatkan Rautaveden ympiiri Vuo-
renojan toimiessa tietorikkaana oppaana.
Matkalla ohitimme vanhoja karkkulaisia
taloja. Palvialassa asui Akseli Gallen-Kalle-
lan iiiti vuosikausia. Miien paalla oli Tuomis-
ton talo, Ruskepii?i. Aluskyl[n kansakoulu
muinaisen Ikosen talon paikalla on akatee-
mikko Virtarannan lapsuudenkoti. HZinen
isiinsii oli sielli opettajana. Entinen emAntA-
koulu jiii vasemmalle ja Hoikan opisto,
keuhkovammaliiton kuntoutuslaitos oikealle,
molemmat kauempana maantiestii. Koljaan
vanha kiiriijiitalo seisoo aivan tien varressa ja
heti sen jiilkeen metsik0n takana ovat entinen
lotta-opisto Sorja ja Otto-Iivari Meurmannin
huvila. H?inen is?insiihiin toimi Karkussa
piirilaakarin?i. Samalla alueella on myds
Karkun Evankelinen Opisto. Fulkkilan lin-
namainen huvila kohosi mien piiiillii. Ohi-
timme Riippillin jlrven ja sen saaressa sijait-
sevan Hjeltin huvilan. Omistaja oli aikoinaan
tunnettu hyonteistutkija.

Karkun harmaakivikirkko Rautaveden ja
Riippilen viilissii on valmistunut arkkitehti
Kallion piirrustusten mukaan v.l9l4. Hau-
tausmaan reunassa on Meurmannin piirtlmii
kappeli,"Korpikuusi". Heinoossa ohitimme
Karvan talon. Karva on aikoinaan merkinnyt

samaa kuin vliri. Viel5 nytkin puhutaan esim.
verenkarvaisesta eli verenvirisestii. Karvan
taloon taloon juontuvat myds sellaiset pit?ij[t
kuin Merikarvia ja Maakarvia, josta my6-
hemmin on jatefty sana maa pois.

Poikkesimme Sastamalan vanhalla Marial-
le omistetulla kirkolla. Sen kirkkomaalla oli
lukuisia hautoja, joissa lepiiiviin vainajiin
liittyi mielenkiintoisia tarinoita. Kirkkoa
katselimme myds sisiipuolelta. Vanhaa esi-
neisttit on koottu kirkon perlosaan. Hyllyl-
lAan olivat vanhat pyhimysten kuvat, joita
rippikoulupojat olivat vuosisadan alussa
vuoleskelleet, kun ne lojuivat tarpeettomina
ja unohdettuina kellotapulin lattialla. Oli
raskaat ruumispaarit, joiden etuplissii luki:
"Tdniipdnri mind, huomenna sind hautaan
kannetan" ja takana kulkevat kantajat niiki-
vlit koko ajan silmissdiin varoituksen: "lKylri
perAsdni tulet wield pikemmin kos luulete".

Vanhaa Tyrvaata

Seuraava pys?ihdys oli Tyrviiiin vanhalla kir-
kolla Kallialassa. Tiiiiltl ovat perdisin ainoat
keskiaikaiset seurakunnan tilikirjat. Ympe-
ristd'a on raivattu, niin ette kirkko niikyy nyt
kauas maantielle. Kirkko on menettenyt
viimeaikaisissa tutkimuksissa iiistiiin yhden
vuosisadan, mutt sillii ei ole merkitystii. Se
on siilynyt koskemattomana vuosisatojen
ajan. Ei ole tehty korjauksia, jotka olisivat
havittAneet tai muuttaneet sen alkuperiiistii
luonnetta.

Sitten ajoimme liipi Vammalan sen toisella
puolella sijaitsevaan Sallin taloon. Vanha
piharakennus on kunnostettu ja toimi nyt
pitopaikkana. Joimme siellii kahvit ja samal-
la ja samalla kuulimme sekl talon ettA sen
ymperistiin historiaa. Pihassa oli Antti Lize-
liuksen muistokivi ja lahden vastakkaisella
puolella luonnonsuojelualueeksi rauhoitettu
Vehmaanniemi. Tyrviiii on siitii erikoinen
paikka, ettii sieltii on kotoisin tunnettuja
suomenkielen kayttAjiA. !700-luvulla oli
Suomenkielisten Tietosanomien toimittaja
Antti Lizelius, joka oli kahden raamatun-
suomennoksen kielentarkastaja, myOhemmin
samassa tehtevesse on ollut Antero Warelius.
Arkkivirsien kirjoittaja Tuomas Ragvaldin-
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poika ol i  tyrveeleinen ja k iel imiehi?i  on r i i t -
tiinyt vielI tiillekin vuosisadalle.

Salokunnan puolel la

Matka jatkui yli Outokummun maanalaisten
kiiyt?ivien, kunnes klilinnyimme Karkun
Salokunnan alueelle. Historiaa ldytyi sieltii-
kin. Karkunkyl?i oli 1500-luvulla merkittiivin
kylii ja koko pitaja sai siite nimense. Arven
rannassa olevalla Kirkkovainiolla oli Karkun
ensimmii inen kirkko jo 1100-luvul la,  kunnes
toiselle puolen RautavettA rakennettiin ny-
kyinen Sastamalan kirkko. Kollasen talosta
ol i  ensimmiinen ol i  ensimmii inen lainsuo-
mentaja Abraham Kollanius kotoisin. Kiura
lassa ohi t imme Koirakal l ion, jo l la muinoin
pidettiin vahtia, ettei vainolainen ylldttiiisi ja
mydhemmin se on ollut nuorison tanssipaik-

kana. Kiuralassa on ollut Suomen ensimmli-
nen vaneritehdas, jonka valmistamia reijitet-
tyjA pydreeistuim isia tuoleja saattaa viele
silloin tiilliiin tavata.

Saavumme takaisin Harsulle. Vuorenoja
ilahdutti meitii lauluillaan mm. kirkoissa ja
matkan peettyesse. Entisene karkkulaisena
ol i  minul lekin matkal la pal jon uutta ja moni
unohtunut asia tuli jlilleen mieleen. Vielii
enemmen saivat varmasti ne, joille seutu oli
ennesteen oudompi. Koko matkaseuran
puolesta kiitiin lopuksi matkan jarjestajiia,
Leila Mlikistii sekii Maiju ja Urpo Vuoreno-
jaa, jotka auliisti antoivat talonsa tutkitta-
vaksemme. Urpo Vuorenojan er inomaisen
opastuksen ansiosta saimme monia mielen-
kiintoisia, eriiille jopa omaa sukututkimusta
sivuavia tietoia. tl



Teksti Pekka NuottajArvi, piirros Marja Nuottajlirvi

"Paloviinan kiiyttiiminen, taikka oikeas-
taan vfllrinkiiytt;iminen on tiitlinykyii niin
tiillii kuin muuallakin tulvinut yli oikeit-
ten rajojensa. Jos tavallisten juopumus-
sakkojen lisiiksi tiillaista pahetta rangais-
taisiin myiis julkisella kirkkorangaistuk-
sella, niin ehki juopumus maassa olisi
harvinaisempaa." Niiin kirjoitti FM
P.A.Gadd 1700-luvun puoliviilissii, kuva-
tessaan Ylii-Satakunnan oloja.

Entisajan runsasta viinanpolttoa ja kAyttiiA,
sekii esivanhempiemme monesti viinanhuu-
ruista eliim?i?i on peitelty myohemmiin ajan
historiankirjoituksessa. Pitejiin- ja maakun-
tahistoriat korkeintaan ohimennen mainitse-
vat kyseiseste asiasta. Tete kansamme suurta
heikkoutta on kyllli muussa yhteydessiin
tutkittu ja julkaistukin eri teoksissa.

Keskiajalla maassamme ei viel6 tunnettu
paloviinaa, valmistettiin ja juotiin vain olutta
ja sahtia. Milloin miedompaa, milloin vah-
vempaa. Mutta jo 1500-luvulla tiedeteen
Suomen l innoissa ol leen vi inapannuja,  jo issa
poltettiin viinaa linnan asukkaiden ja varus-

viien tarpeisiin. Sitii k?iytettiin aluksi
l?i?ikkeenI ja mm. ruudin valmistuksessa.

1600-luvun kuluessa polttotaito kulkeutui
Ruotsista piiin muuallekin maahamme, ja
levisi kartanoiden sekii pappiloiden velityk-
sellii rahvaan pariin, syrjiiyttiien viihitellen
oluen juhla- ja seurustelujuomana. Palovii-
nan poltto oli maaseudulla 1600-luvulla, ja
vie16 seuraavankin vuosisadan alkupuolella-
kin tiiysin vapaata. Isonvihan aikana sen
poltto ja kiiyttii levisi entiste enemmen kan-
san keskuuteen. Sanottiin, ettii jokaisen
kirkon luonakin oli viihintlin yksi palovii-
nakrouvi. Polttoa yritettiin rajoittaa ja kiel-
t?l?i isonvihan jiilkeen viranomaisten maarA-
yksillii, jotka kuitenkin jeivet melko tehot-
tomiksi. Papistokin alkoi kiinnitt?iii huomiota
viinan vii[rinkiiyttditn, ja yritti saada kansaa
parantamaan tapojaan. Menestys ei ollut
kehuttava, koska he itsekin melko yleisesti
polttivat saamansa veroviljan viinaksi ja
jopa pitiviit krouvia. Juopumus tuli rangais-
tavaksi teoksi 1730-luvulla, seki maallisen,
etti kirkkolain mukaan. Seuraamuksena oli.
joko sakkoa, jalkapuuta tahi molempia. Sa-
malla vuosikymmenellii kruunu keksi pohjat-
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toman rahantarpeensa tyydyttamiseksi alkaa
verottaa viinanpolttoa. T?istii liihtien maaseu-
dulla vain maataomistavat saivat polttaa
tiettya veroa vastaan, sekii kotitarpeiksi, ettii
myynt i in.  Myynt ipol tosta joutui  maksamaan
korkeamman veron. Kaupungeissa pol t to-
oikeus voitiin antaa veroa vastaan my6s
maattomil le,  esim. krouvarei l le ja porva-
re i l l e .

Koko 1700-luvun ajan saanni j t ,  maarAykset
ja rajoi tukset palovi inan pol tosta vaihtel ivat
jopa vuosi t ta in.  Se ol i  kokonaan kiel let ty ik in
kolmest i  vuosisadan aikana. Nimit t l i in pik-
kuvihan aikana 1742-43, s i t ten vuosina
1756-60, sekA Kustaa I I I :n val takaudel la
vuosina 1772-87. Palovi inan valmistus otet-
t i in kruunun yksinoikeudeksi  vuosiksi  1775-
87. Syini i  k ie l to ihin ja rajoi tuksi in ol ivat
huonojen satovuosien aiheuttama viljan
niukkuus (val takunnassa pol tet t i in normaal i -
vuosina yl i  l0% vi l jasadosta vi inaksi) ,  seki i
kruunun rahapula,  joka est i  v i l jan hankkimi-
sen ulkomai l ta.  Kaikki  rajoi tusyr i tykset ja
kiel lot  epionnistuivat,  koska ni i t i i  e i  pystyt ty
r i i t tavast i  valvomaan. Ankarista rangaistus-
seuraamuksista huol imatta salapolt to ja sala-
ku l jetus huoleht i  kansan vi inantarpeesta
k ie l to lak ia iko in a.

Aina kun vi inan pol t toa rajoi tet t i in ta i
k iel let t i in,  n i in rahvaanval i tuksissa val t io-
pi i iv i l l l i  tuot i in esi l le kuinka t i i rkei i  ja v i i l t -
temetdn rajoi t tamaton v i inanpo l t to-oikeus
talonpoj i l le on. Ensiksik in rahatulojen saa-
miseksi  ja kosteuden pi laaman vi l jan, jota ei
voinut k i iyt t i i i i  muuhun kuin vi l janpolt toon,
saamiseksi  hydtykaytt0dn. Toiseksi  v i inan-
pol tossa sivutuotteena syntyvi i  rankki  ni iht i in
korvaamattomaksi lis?iksi eliiinten ruokin-
nassa. Esim. s ikoja ei  katsottu voi tavan
pit i i i i ,  e l le i  o l lut  antaa rankkia ni i l le ruuaksi .
Samoin tuot i in i lmi,  et ta rahvas ei  pol t tanut
vi inaa ylel l isyyden tavo i t te lem iseksi ,  vaan
mytjs viiltt?imiittiimyydesta itsensli j a v?ikensii
viihiiiseksi virkistykseksi raskaassa tydsse.
Lis i iksi  kohtuul l isen vi inanki iytdn uskott i in
tor juvan sairauksia.  Kohtuul l iseksi  katsott i in
1700-luvun puol iv i i l issi i  v ie l i i  8 kannun (n.
20 litran) vuotuinen paloviinan keyttO. Ta-
lollisten mielestii seastyi paljon muuta siir-
v int i i ,  jos hei l l i i  o l i  antaa palkol l is i l leen
ryyppy-pari aam iaiseksi.

TALONPOJAN JUHLAJUOMA

Juopottelua hIissi, hautajaisissa, ristiiiisiss?i
ja lukukinkerei l la yr i tet t i in rajoi t taa ja k iel-
tea. Esim. Kangasal la lukukinkerei l l i i  har-
voin l0 kannua (26 l i t raa) palovi inaa r i i t t i .
Suositukseksi annettiin nyt, etta ryyppy
vieraal le tul lessa ja toinen l i iht iessi i .  Vi ina
oli talonpoikien juhlajuoma, jonka kiiyttri
l i i t ty i  kaikki in juhl i in ja kokouksi in.  Er i ty i -
sest i  s i ta pidett i in olennaisena osana joulun-
viet toon, ainakin jouluksi  pi t i  kdyhemmiin-
kin hankkia vZiel leen ryyppy jouluksi .  Sanon-
tatapa oli, ett:d "jos on viinaton joulu, on
Ieivdtdn juhannzs ". Kahvi ja tee syrjayttivat
vi inan osi t ta in juhla- ja seurustelujuomana
ensin 1700-luvun loppupuolel la s i i i i ty l i i is ten
keskuudessa, seuraavan vuosisadan mit taan
rahvaankin par issa. Vuoden 1770 vaihei l la
arvioi t i in alkohol ikulutuksen henki l<i i i  koh-
den olevan n. 5 l i t raa, 100% alkohol iksi
muutettuna. TemA 5 litran raja henkeii koh-
den yl i tet t i in taas maassamme vasta v.  1969,
kun keskiolut  vapautett i in.

Kustaa I I I :n meerdeman kiel to lain aikana
tul t i in kohta huomaamaan, et tei  kruunu tule
toimeen i lman vi inanpoltosta saatavia tuloja.
Ni inpi i  v.  1775 otet t i in v i inanvalmistus
kruunun yks inoikeudeks i ,  ja p€rustet t i in
isoja kruunun vi inapo l t t imoita er i  puol i l le
val takuntaa. Suomeen ni i t? i  rakennett i in
aluksi  7 kappalet ta,  yksi  ni ist i i  Tampereel le.
Varsinainen tuotanto Tampereen pol t t imon
l2 rankki-  ja 6 k i rkastuspannul la pi i i is i  a l-
kuun v.  1778. Parhaimmil laan siel lA tuotet-
t i in palovi inaa 286.000 l i t raa vuodessa,
henki l<ikuntaa ol i  tuol lo in toistasataa. Pol t-
t imo si ja i ts i  nykyisen Finlaysonin vaihei l la.
Pol t t imossa tuotetun vi inan vi ikevyydeksi
maarattiin n. 50o/o, tima saavutettiin yleensa
kerran kirkastamal la.  Vi l jaa pol t t imol le os-
tet t i in maakunnasta ja ulkomai l ta.  Rahvas
saattoi  vaihtaa vi l jaansa vi inaan pol t t imol la,
mistd myds vehitteismyyj iit, eli kestikievarit
ja krouvi t  ost ivat v i inan tukuttain.

Neme isot kruununpolt t imot eivAt kui ten-
kaan osoittautuneet niin tuottaviksi valtiolle
kun ol i  kuvi tel tu,  eik i i  kruunu saanut ni iden
kautta odottamaansa maariia tuloja. Niinpii
kotitarvepoltto sallittiin taas veroa vastaan
vuodesta 1788 alkaen. Veroa talol l iset  iou-
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tuivat maksamaan, polttivat tai eivlt. Tilan
koko maariisi pannun koon ja maksettavan
polttoveron meeren, poltto-oikeuden saattoi
my6s luovuttaa tai vuokrata toiselle. Isolla
kunnollisella pannulla saatiin viljatynnyristii
(165 l i t raa) helpost i  l8 kannua (n.50 l . )
viinaa. Rahvas pienillii pannuillaan sai vain
l2 kannua (n. l3 l.) viljatynnyril lisestii.
Viinanpoltto taloissa oli paljolti naisten
tyiite, koska se oli tarkkuutta vaativaa ja
aikaaviepiiii. Juomisesta huolehtikin sitten
enimmikseen miesv?iki, rengin vuosipalk-
kaankin saattoi kuulua tietty miiiirl viinaa.
Myyntipoltto oli kannattavaa, koska viinaksi
poltetusta sai kolminkertaisen hinnan. Koti-
polton tultua sallituksi muutamien kruunun-
polttimoiden toiminta lopetettiin, mm. Tam-
pereella 1790-luvun alussa.

1700-luvun lopul la arvioi t i in jokaisen l5
vuotta taytteneen miehen juovan viinaa
100% alkoholiksi muutettuna vuodessa n. l5
litraa, naisten puolta viihemmlin. Sotaviki oli
suuri viinan kuluttaja, esim. varvetyn
sotilaan vuosittainen viinaosuus oli I E
kannua (n. 47 liftaa), eli liihes litra viikossa.
Sotamiehen kunnon ylliipitiimiseksi viina
katsottiin velttemettdmeksi.

Vertailun vuoksi voidaan mainita, etta
Alkon viime vuoden tilaston mukaan kulutus
maassamme oli 15 v. tAyttenytta asukasta
kohti l5 litraa 100% alkoholiksi muutettuna.
Tiissii on otettu monopoliliikkeen myynnin
lisdksi mukana my6's kotivalmistus (viini,
olut ja sahti), turistituliaiset, ulkomailla
nautittu, laiton valmistus ja salakuljetus. Eli
ollaan pii?isty taas samoihin kulutuslukemiin
kuin 200 vuotta sitten. Joten, eipii ole pojasta
(eike tyttereste) polvi parantunut.

ENTA SITTEN AUTONOMIAN AIKANA?

Veniijlinvallan tultua v. 1809 alkoholilait
pysyivet ennallaan, vuodesta 1829 luvallinen
polttoaika lyhennettiin pysyvesti 3
kuukauteen vuodessa. Vuodesta l84l liihtien
ei tarvinnut maksaa polttoveroa jos ei
polftanut. Paloviinan polttovero oli edelleen
riippuvainen tilan koosta (manttaaliluvusta),
samoin polttoon keytetteven pannun koko.
Esimerkiksi l/3 manttalin talo, jollaisia
monet vanhat kantatilat olivat, sai polttaa 30

kannun (78 litran) vetoisella pannulla. Se
maksoi vuosittaisena polttoverona 6
leiviskfli (51 kg) kuivia rukiita, veron saattoi
suorittaa my0s rahassa (ehke n. 100
nykymarkkaa). Myyntiin polttava talollinen
ei saanut anniskella, ekii myyd?i Yz tuoppia
(6,5 dl) viihempii?i. Ei myiiskiiiin viedii torille
tai markkinoille yhtii tuoppia (2,6 l.)
viihempiiii. Kestikievarissa sai anniskella
matkustavaisille.

Luvallisena aikana sai polttaa viinaa niin
paljon kun vain ehti, pannut porisivatkin
usein y0te - p?iiv?i?i. Viime vuosisadan
alkupuolella viinan poltto ja keyttd saavutti
huippunsa, samoin siitii aiheutuvat haitat.
Niinpii valistuneemmat henkiltit alkoivat olla
huolestuneita teste. Heidiin aloitteestaan
perustettiin ensimmiiiset raittiusseurat
maaseudulle jo 1840-luvulla. Helsingin
ensimmiiinen raittiusseura "kohtuuden
ystevet" perustettiin I 859.

Paloviinan kotipoltto kiellettiin lopullisesti
vuoden 1866 alusta liihtien, se muuttui nyt
valtion yksinoikeudeksi. Silte ajalta on
seuraavanlainen laulu: "Vuonna
kuusikymmenttikuus, tuli laki Suomeen uus.
Viinaa kiellettiin keittdmdstd, juomapdivid
viettdmdstd."

Vaikka laki on sen kieltiinyt, on meiddn
piiiviimme saakka ollut varsinkin
syrjiiseuduilla yritteliaita henkil0iti, jotka
ovat'vaalineet' tata vuosisataista perinnette.

Ensimmdisen maailmansodan aikana oli
maassamme osittainen kieltolaki, vuonna
1919 se muuttui  taydel l iseksi  k iel to laiksi ,
joka kumottiin vasta v. 1932. Sen jllkeen
alkoholin valmistus ja myynti on ollut taas
valtion yksinoikeutena, joka monopoli nyt
EU:n liittymisen myiite on alkanut murentua.

Entisaikana:

"Usein oli kylmti, usein oli ndlkti.
Usein tuli tauti, ja aina kuolema.
Joka tilanteessa oli viina tarpeen."

Siteeraus on Ilkka Mentylen kirjasta:
Suomalaisen juoppouden kasvu.

Edellisen lislksi on liihdekirjallisuutena
keytetty mm. saman kirjoittajan teosta:
Suomalaisen juoppouden juuret. E



Antti *lietala

folevosk quppq

een jalakset kirskuivat kipakassa
pakkassiissii kun joukko himeen-
kyr<iliiisiii matkasi kohti Vesilah-

den Narvan markkinoita. Eraassd reessa istui
karvareuhka korvilla ruotusotamies Yrj ri
Backbom Myllymiien kylAsta vieresseen YrjO
Usklander,  ni in ik i i ln sot i las.
- Olekkos huomannut Riihiniemen Yrjiid, se-
hiin on kanssa is?intiii siellii kototorpassaan,
sanoi Backbom matkakumppani l leen.
-  N i i n  a ina . . .
- Tekisktihiin se hevoskauppaa mun kanssa-
ni ,  jatkoi  Backbom
-  Mmm. . .
- Jos viihiin kehuis site, etta kun se on ny
iszintAkin,  ja antais muutaman vi inaryypyn,
innostui  Backbom.

Tult i in Kuralan kylAen, missA kyr6leiset
tapasivat ydpya.

- Olet kuulemma isente sielii kototorpassas,
kehaisi Backbom tavattuaan Riihiniemen
Yrjdn kortteeritalon pihassa, - otakko pilinet?
Sotilas hamuili taskuaan.
- Tiiirii... vastaili Riihiniemen nuori isiintli.
- Tehtliskd kauppoja, jatkoi Backbom mies-
ten otettua tujaukset - mulla on kuule erino-
manen hevonen.. .

Aamul la nousi  Ri ih iniemen YrjO paeteen
pidel len kort ter ipa ikassaan ja meni aamu-
toimien jilkeen hevostaan valjastamaan.
- . . .kele,  taahAn ontuu! jupis i  Yr j t i .
Siitii paikasta lahti Yrjo tavoittelemaan
Backbomia, ja tiimiin lOydettye6n esitti kau-
pan peruuttam ista.
- Kauppa mikii kauppa, riihiihti Backbom.
Aikansa asiasta riideltya?in kiivastunut Rii-
hiniemen Yrjd tokaisi :
- KArejilla tavataanl

Edelliikerrottu on kirjoittaj an verittama ker-
tomus.  Todel l isuudessa kauppa ky l le  teht i in
ja  sen purkaminen o l i  Ikaal is ten k ih lakun-
nanoikeudessa 1783.  Seuraavassa ote D6vte-
kirjasta.

1 6 5

Ndille kdrdjille oli torppafi Yrjd Yrjtinpoika
Riihiniemi Hiiroisista haastanut sotamies Yr-
ji) Backbomin Myllymdestci ja sitten kun
osapuolet kutsuttuina olivat astuneet esiin,
kertoi kantaja, ettd hdn oli joulukuussa
kuluneena vuonna vastaajan kanssa matkan-
nut Narvan markkinoille. Htin oli ydllti ennen
mar kkin apd iv dri Kur aI an ky kis s ri V e s ilahden
pitdjdd vaihtanut hevosta Backbomin kanssa
ja samalla antanut viimeksi mainitulle I
riikintaalerin 36 skillinkiti vriliei, mutta silki
puheella, ettd vaihto peruuntuu, elleivdt
hevoset ole vapaita vammoista. Seuraavana
aamuna oli kantaja ndhnyt, ettd se hevonen,
minkd hdn oli itselleen vaihtanut, ontui ja oli
tahtonut ettd sopimuksen mukaan oli vaihto
peruutettava. Backbom oli kuitenkin tdstii
kiehdytynyt ja siksi on kantaja ollut pakko
haastaa hdnet kdrtijiin. - Omana selityksen-
dtin Backbom selvitti, ettci kun vaihto tapah-
lui, hdnen hevosensa oli ldysin vapaa vam-
moista, mutta ehkri sitd oli ydlld vaihdon jdl-
keen joku muu hevonen potkaissut ja
ontuminen olisi sattunut ndin ja hevonen
seuraavana pdivdnd olisi sen vuoksi ontunut.
- Ettd Backbomin hevonen oli jo kauan
ontunut kantaja oli haastanut todistamaan
sotamies Yrjd Usklanderin, jota vastaan ei
ollfi jAArid esitetty, hcin vannoi tavan
mukaisen todistajan valan ja kun hrintri oli
muistutettu pysymddn totuudessa hdn kertoi,
ettd hdn jo marraskuussa viime vuonna oli
ndhnyt Backbomin hevosen ontuvan ja e A
kantaja myds oli silloin saanut siitd tietiid.

l 8



Mutta matkalla Narvan markkinoille minne
todistaja oli Backbomia seurannut ei todis-
taja ollut ndhnyt hevosen onluvan ennen kuin
pdivAd vaihtamisen jtilkeen. Muuta ei todis-
taja tiennyt ja sai poistua kun todistus oli
luettu ja todistaja sen vahvistanut. - Nyt
kertoi kantaja, etffi hAn oli tiennyt Backbo-
min hevosen ontuvan viime syksynci kauan
ennen Naryan markkinapdivdd ja siksi hrin
todella on vaatinut vaihdon peruuttamista,
koska hdn huolimatta Backbomin yakuutte-

Iuista hevosen vammattomuudesta oli kui-
tenkin pitcinyt sitd epAilfivdnd. - Osapuolet
poistuivat ja sitten tehtiin seuraava Pri.ri.-
TOS:
Ylldmainittu Yrjd Backbom v.iitt.iti, ettci he-
vonen oli kunnossa kun vaihto tapahtui, siind
ei ollut vikaa. Mutta koska vaihto oli tapah-
tunut vdlipuheella ja kun kantaja Yrj6
Yrjdnpoiha Riihiniemi seuraavana aamuna
oli halunnut purkaa vaihdon, koska hevonen
oli viallinen ja 4 $ I:Cap. kauppakaaressa
sittipaitsi sellaisia tapauksia varten mddrdd
3 priivtin moiteajan, niin harkitsee KO
kohtuulliseksi purkaa vaihdon sekd velvoit-
taa Backbomin luovuttamaan saamansa
hevosen kantajalle sekri I riikintaalerin 36
skillingin vrilirahan, jotka Backbom oli
vaihdossa saanut. Tdmdn ohessa htinen tulee
korvata kantajan vaihdon kautta ktusimcit oi-
keudenkaynti kulat I r i ikin t aale rilla. Muuten
langetetaan Backbomille Rang. kaaren 2 $
XII cap. mukaan I taalerin sakko.l

Niin oli Riihiniemen nuori torpanisent6 saa-
nut takaisin hevosensa ja rahansa. Oli kaiketi
kokemusta rikkaampi. Hevoskaupoissa,
etenkin markkinoilla, pitiiii olla tarkkana.

Antti Hietala

tliimeenkyrdn Kalkunmden Tiipi?in taloon
oli tullut vuonna 1659 viivy, Markku Heikin-
poika, naituaan talon tyttaren Kerttu Sipin-
tytteren. Markku lienee joutunut sotilaaksi,
koska katoaa talon henkiveroluettelosta,
mutta Kerttu jee. Sotilaathan eiviit maksaneet
henkiveroa. Talon viiki oli viihentynyt, siellii
ei asunut vuonna 1676 kuin kolme aikusta
ihnistS. Mainittuna vuonna isiintiinii maini-
taan Tuomas Tuomaanpoika. Liiininveroluet-
telossa on aukko 1677-81. Markku Heikin-
poika ilmestyy uudelleen Tiipiiin verotietoi-
hin vuonna l6E2 ja nyt isiintln?i. Samana
vuonna siellii niikyy henkiveroa maksavan
henen tytterensli Maria Markuntytiir. Maria
vihittiin 1685 nihti Mikko Tuomaanpoika
Puukon kanssa. Maria oli asunut Tiipiiiss?i
muutamia vuosia avioiduttuaan, viimeksi
1697. Koska Mikko oli sotilas, ei h?inen
nimeiiiin niiy verotiedoissa, mutta n?ikyy
hiinen nimens5, jos ei muuten niin velallisten
listoilla. Hiin oli ostanut tupakkaa velaksi
Turussa kauppias Carl Pictoriukselta vuosina
1704 ja 1706 ja jaanyt velkaa 8 kuparitala-
ria.2

Marian iiiti Kerttu Sipintytiir kuoli 1690 ja
Markku Heikinpoika jatkaa isiintiind vielli
muutaman vuoden kunnes luovuttaa tehtevAt
pojalleen Yrjolle 1694 joka mainitaan Tii-
piiin isiintiinii vield, 1697 . Sitten tulivat suuret
kato- ja kuolonvuodet. 'HEmeenkyrdn histo-
ria I'-kirjassa kerrotaan ette mm. TiipiestA
puuttuivat asukkaat 1698, mutta mainitaan
ettii tiedot eivet ole kovin luotettavia, vaan
esimerkiksi tiloilta on ehkii vain lihdetty
pois.

Uskoisin nain keyneen Tiipiiinkin asuk-
kaille. Kun Heinijiirven Parkkisen talon v?iki
kuoli suurina kuolonvuosina, niin ettii eloon
jiii vain emanta, sinne tuli uudeksi isiinndksi
1698 Yrjii Markunpoika ja asukkaiksi lanio
Mikko sekii tdmiin vaimo Maria ja lapset.
Tiipifln asukkaat olivat liihteneet syysta tai
toisesta asumaan Parkkiselle.

Hemeenkyron

I Suomennos ja selvennds Jorma RdsAnen.
2 Terhi Nall inmaa-Luoto: Hemeenkyron historia l l
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Olavi Kallioniemi

Eriilssii seuran tilaisuudessa kuulin. ette Ee-
va Anero on vakavasti sairaana. Ylliittiiviin
pian tSmiin jiilkeen oli lehdessii hiinen kuo-
linilmoituksensa. Olimme vielii jokin aika
sitten ajatelleet pyytiiii hiineltii kirjoitusta
Orpanaan. Olemmehan usein aikaisemmin-
kin julkaisseet hiinen tekstejiiiin, jotka kos-
kettelivat liihinnii kahta paikkakuntaa, Lem-
paelee ja Tamperetta.

Olin ollut kirjeenvaihdossa Eevan kanssa
ereste lempeeleistli perinteen keriiiijiiii kos-
kevassa asiassa jo ennenkuin tunsimme toi-

Kaikki  kai  t ietavAt,  missi i  Hennerin kartano

on tasse pitii j i isse, Kirkkojiirven rannalla,
vastapeete k i rkkoa.  Si ta  omist i  v i ime vuosi -
sadan puol iv i i l iss2 i  ja  v i ih i in  sen j i i lkeen
maanmit tar i  L ind,  jo l la  o l i  hyv in kaunis ,
Nanna-niminen ty t2 i r .  Nanna ystavysty i  ne i t i
Anna Fal ler in  kanssa,  joka v iera i l i  usein
s isarensa rouva av Hestonin luona Kukkolan
kar tanossa.  Myi ihemmin Anna Fal ler  meni
naimis i in  ja  hanesta tu l i  Anna L indholm ja

s i l lo in  min i i  nuorena ty t tdnA,  ka ikkein ro-
mant i ikanni i lk i i is immZiss?i  i i iss i i  tu tustu in
tahen py i i ree i in  i i id i l l iseen p ik is i lmi i iseen
Anna L indholmi in .  Hdnt i i  k i innost ivat  tavat-
tomast i  ka ikk i  vanhat  as iat  ja  h i in  ker to i
minul le ,  nuore l le  ty td l le  vanhoja nuoruu-
denmuisto jaan.

Kun h in o l i  Nanna L indin yst? iv i i ,  o l ivat  he
paljon yhdessii ja hiin kertoi, ettii tame Nanna
rakastu i  luutnant t i  Adol f  Aminof f i in ,  meni
h i inen kanssaan k ih lo ih in ja  s i t ten valmis-
tet t i in  h i i i t i i  Henner iss i i .  Par iskunta paatet t i in
vi hkiii pihassa ol leen om itui sen kZikkiiriimiin-
nyn a l la ,  josta s i t ten mydhemmin taru ker too,
et t i i  joka temen mennyn havi t taa,  se kuolee
het i .  Mydhemmin o l i  joku ta lon renki  h i iv i t -
tenyt  muurahaispes?in mi innyn juure l ta  ja  hen
sai rastu i  ankarast i .  T ietyst i  ka ikk i  mie l ikuv i -
tusta, mutta niinhiin taas nykyiii inkin usko-
taan kaikkeen y l i luonnol l iseen.

P o/, l, o ntta e n. i r i/*ay/, rn//a

siamme, mikii tapahtui sitten, kun toimimme
samassa koulussa. Hiin kertoi perinteen ke-
vanhemmalta ajalta kuin mihin haastattelijan
omat muistot yltavet.

Kdvin kerran Aneron talossa Kuljussa. Hy-
vana oppaana oli postikortti, jonka Eeva oli
teettenyt. Talo oli todellinen historian ja pe-
rinteen harrastajan koti, toinen niistii kodeis-
ta, jotka ovat vuosien varrella erityisesti j?iii-
neet mieleeni .

Sain aikoinaan Eevalta erliitii AAnitteitA
omaa tyoteni varten. Poimin tiihiin nauhalta
seuraavan tarinan, jonka on kertonut Helvi
Jiirvi-Haavisto.

Heidat v ihi t t i in s i t ten kaikessa upeudessaan
ja komeudessaan siel l i i  mi innyn al la.  Hi i ih in
tul i  sulhasen vel i  kapteeni Aleksander Ami-
noff .  Hi in rakastui  het i  morsiameen ja mor-
sian hi ineen, ni in et te avioero pant i in het i
a lul le,  het i  v ihki i i is ten j i i lkeen. Koko hi i i i i l -
lan niimii kulkivat puutarhassa ja sulhanen
sai murjot taa yksikseen. Muistaakseni mini i
sitten yritin h?intii viihiin lohdutella, sanoi
Anna Lindholm, mutta eihan se pal jon mi-
taan auttanut.  Mydhemmin mini i  s i t ten kui-
tenkin jouduin rakkauden post i l jooniksi ,
kertoi  Anna edel leen, s i l l i i  e iv i i t  he voineet
kaydi i  ju lk isest i  k i r jeenvaihtoa, vaan Nanna
vei k i r jeensi i  maArAtyn kiven al le Hennerin
l i ihettyvi l le.  Mini i  k?iv in i l tahamArissA sen
hakemassa ja toimit in post i in

Ni in tAste tul i  aviol i i t to kapteeni Aleksan-
der Aminoff in kanssa. Kapteeni kohosi
arvossa hyvin nopeast i .  Heneste tul i  loppujen
lopuksi  kenraal i  ja v iel i ipa Kaukaasian kZis-
kynhaltija, niin ettii Nanna joutui Kaukaasi-
aan. Meidi in kontakt imme vi ih i te l len katkesi-
vat.  Joskus me kir jo i t te l imme tois i l lemme,
mutta en tiedii hiinen kohtalostaan ene?i,
s iel l i ik i i  h i in kuol i  vai  tu l iko takaisin Suo-
meen. Hei l l I  e i  o l lut  lapsia,  et te ol is in s i te-
kaan kautta saanut mitaan t ietoa.

Luutnantt i  Adolf  Aminoff  menett i  jo l la in
taval la hermonsa, ni in et tz i  h i in kulk i  vain
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talosta taloon, sukulaiskartanosta toiseen
antamassa lapsille alkeisopetusta.

t - .\ <',\-=

Kiinnostuin tutkimaan, onko edellinen tarina
totta. Pitkiin etsinniin jdlkeen havitsin, ettii
kysymyksess?i onkin A r m f e I t i n suku.
Sieltii selvisi tarinan totuus.

Sen mukaan Amanda Carolina Lindh on
syntynyt Lempiiiiliissii I 0. I 1.1 842 maanmit-
tari Bror Sven Lindhin ja vaimonsa Carolina
Ulrika Liljestrandin tyttArena solmi aviolii-
ton vdh?in yli l6-vuotiaana August Edvin
Armfeldin (s.1836) kanssa Lempiiiiliissii
15 .3 .1859 .  He  sa i va t  av ioe ron  3 .1 .1863 .  Sen
jllkeen hiinet vihittiin uuteen avioliittoon
edellisen miehens?i veljen Alexander Johan
Fredr ik in (s.1826) kanssa 20.3.1863. Arm-
felt palveli useissa merivoimien upseerinteh-
tiivissti, kohosi kontra-am iraaliksi ja toimi
kauan Siperiassa ollen mm. Amurinmaan
kuvernddrin erikoistehtiivissii ia Vladivos-

tokin sataman johtajana. He saivat kahdeksan
lasta. Kahta ensimmiiistii, vajaan vuoden
ikiiisinii kuollutta lukuunottamatta. kaikki
ovat syntyneet Siperiassa.

Nuoruuden rakkaus ei kuitenkaan kantanut
loppuun saakka, vaan Amada ja Alexsander
erosivat 1.6.1890 ja jo elokuun 24. piiiv;j'nd
samana vuonna Amanda vihittiin uuteen
avioliittoon kapteeni Vasili Lavrovin kanssa.
Alexander kuoli Helsingissii 1898. Amandan
kuolinaikaa ei mainittu, eihiin hin ollut sil-
lo in en?i i i  Armfel teja ja asuikin varmaan
Veniijiillli.

August saattoi todella jiirkyttyl, kun
Amanda hylkiisi htinet, sillii hiin erosi armei-
jasta vuonna 1860 ja toimi sen j i i lkeen mm.
s6hk0ttejiin6 Torniossa ja Viipurin asemalla,
kansakoulunopettajana Artjervel le ja Pyhe-
j iirvellii U. l.(nyk.Karkkilaa)

Hi in solmi aviol i i ton vuonna 1865 hal ikko-
laisen torpparin tyttAren kanssa ja kuoli
vuonna 1905 Hal ikossa. o.k.  O

Seuraavassa hieman erilainen kertomus Eeva Aneron koostevihosta 'Vanhaa Kuljua'
Sen on kertonut Erkki Rantala v.1977, muistiin merkinnyt Eeva Anero.

Pienen pojan kaupunkimatka

DTditii koitettiin kovasti lapsillakin teettee,
ja vaari-vainaa sano ja ise, ette kun oot
kovasti flinkki, tarkotti etta ahkera, niin
paAset sitte Tampereelle, kun menniiiin
maitokaupoille. Se oli niin suuri juhlatilai-
suus, ette viikkoon en paljo nukkunu.

Kun se piiivi koitti, etta paasin Tampe-
reelle, sitii noukittiin kovasti kielonkukkia,
ja niitii myytiin siiilii kuormasta pukettikau-
palla. Se oli aamulla kello neljii kun rauta-
pyorerattailla llhdetti in. Tiyty kello kuuteen
pe[ste Tammelan torille. Siellii oli sata,
viilliin kakskin sattaa hevosta. Ylleinen tapa
oli, ett?i pyydettiin maistiaisia. Kun sitii puoli
kahveekupillista lorautettiin kannunkanteen,
niin akat p?iesi jo puoli suurukseen, kun sata
kuarmaakin oli.

Vaari-vainaa oli jo viikkoja sanonu, ette
siAlle neet sitten autoja, mutta niin huono
onni oli, ettii yhtAiin autoo en niihny. Aleksis
Kivenkadul la ment i in Puupposen puori in,  ja
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siel lA teht i in puor iostokset:  toppasokeria ja
raakaa kahveeta. Se oli Jaava-kahveeta ja se
turpos kauheesti. Naapurin em?inniitkin kiivi
katsomassa, etta mitai kahveeta ostettiin ja
turposko se kauheest i .  Mutta s iel le kaupassa
se oli tarkkaavaista seurata, koska kauppias
teki  t ruut in ja pani  mansikkakaramel l ia
truutt i in kaupanpi i i i l  l is  iksi .  Toi  ja i  er ikoisest i
mieleeni ,  et te kauppiaal la ol i  kyni i  korvan
takana.

Tampereen seudun

Alajoki ,  Jaana

Amee, Annel i

Brenner,  Al f  j  u lk.

Brenner,  Al f  ju lk.

Brenner,  Al f  ju lk.

Harjula,  Kr ist i ina

Helsingfors S liiktforskare
rf.

Hopia, Kristiina

Hopia, Kr ist i ina

Hopia, Kr ist i ina

Hopia, Kr ist i ina

Hopia, Kr ist i ina

Hiimeenlinnan
sukututkimusseura ry.
Iso-Pirttijiirven sukuseura
r.y.

Kaikkein juhlal l is inta tal la Tampereen-
reissul la ol i  se kott i in pal luu. Si i i l t i i  o l i  ostet-
tu Tammelan tor i l ta nisur ieva ja vart t ik i lo
halpaamakkaraa. Ne pantiin pakettiin ja
heinien al le.  Matkal la tuala Koivistokyl i in
tienhaarassa avattiin se paketti, ja voi varje-
le, kun se maistu hyviille, kun ei sit?i ollu
mukulana semmosi in herkkuihin tot tunu.))

ooo

sukututkimusseura r.y:n kir jaston hankinnat vuonna 1995

Aitolahti - matkalla kaupunkiin. Tampereen kaupunki ja Kanta-
Aitolahden asukasvhdistvs. Tamoere 1994.

Ameen ja Annalan suvut Vesilahden Amee-jiirven ja Toivolan joen
rantamil ta.  Salo 1994.

Oulun kaupungin perunkir jo i tuksia 1653-1750. Tampere 1963.

Oulun kaupungin perunkir jo i tuksia 1750-1779. Tampere 1964.

Oulun kaupungin perunkir jo i tuksia 1779-1800. Tampere 1966.

Unelma Pispalasta.  Julk.  Pispalan asukasyhdistys ja Tampereen
kaupunki. Tampere 1992.

Sliiktforskare-lehti, vuosikerta 1995.
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