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Veikko Oksancn

TampereenVanha kirkko kertoo

Va! ln -kirk ko I 89 Htu | uIIa
(Tar.p€r.en
kaupusn kuva'a(islo)

ampereenVanha kirkko
on ehka vanhin maamerkki kaupungissamme
ja se on saanutuudenmaalipinnan. Kun kirkkoa vihdoinkin
aloitettiinrakentamaan
v. 1823
pariklmmentavuotta kestaneen
riidanj?ilkeen,suurinriidan aihe
oli, tehdaankiipuustavai kives'
ta. Niin kuin tieddmme,puusta
se tehtiin,vaikkakauppiasLundahlolisi antanuttiilet ilmaiseksi- Kirkko rakennettiin aivan
Tammerkosken
kartanon(siiteritilan) viereen, tapuli kellarin
paalle. Kartano oli toiminut
kirkkona vuodesta1786 ja oli
siH ennenBoijenaikaankouluna
ja k€stikievarina.
Kirkon piirustuksetlaati arkkitehti CharlesBassija tapulin
arkkitehti Carl Engel. Kirkko
valmistui1824ja tapuli 1828.
Bassija Engelolivat ensimmaiset koulutetutarkkitehditmaassamme.Tampereon ainoapaikkakunlamisse neilla loistavilla
arkkitehdeillaon muistomerkit
rinnakkain.Engel ehke vahan

pidemp5n?i,
hanjoka edustisaksalaista klassismiaja Pietarin
empirea,Bassitaasenoli keynlt
koulunsaItaliassaja edusti italialaista ja ruotsalaistakoulukuntaa.Lieneepaikallaanmuutamallasanalla
esitellA
heite.
Ruotsin kuningasKustaa lll
halusi n?ihdavieraita maita ja
niiden kulttuuria.Han Gki matkan Italiaan v. l78l kalttiien
salanimeiiHaagankreivi. Turin
(Torino) kaupungissahiin kavi
tunnetuntaidemaalarin
ateljeessa
ja n:iki sieua nuorenpojan seisovan taiteilijan mallina. Hen
kiinnostui pojastaja myiihemrqin tzimAnsisarestaan
niin paljon ette pyysi lastenaidiltAlapsia mukaansaRuotsiin.Heidan
is?insa
oli kuollutja Ai suostuikin kuninkaanpyynt66n,seuraten mydhemmintytdrtA{nRuotsiin.
Poikaoli noin lO-vuotias,nimelt:ianCarlo Bassinoja q td
18-vuotiaskaunotar Giovanna
Bassino.Tyftarestakoulut€ftiin
Tukholman
kuninkaalliseen

teatteriin ensitanssijatar.
Carlo
Bassinosta
koulutettiinarkkitehti
ja h?inopiskelikahdeksan
vuotta
ltaliassa,mutta kun KustaaIII
murhaftiin 1792,olivat opinnot
viela kesken ja loppututkinto
suorittamatta.Kun sisar sitten
maksoihiinenopintonsaltaliassa, han jatkoi niita ja suoritti
loppututkinnon
noinv. 1797.
Han oli 2s-vuotiaana taysinoppinutarkkitehtija otti uuden DimenCharlesBassi.Kun
Turun Akatemiaa rakennettiin
| 800luvun alussa Tukholman
kaupunginarkkitehti ciirvelin
piirustustenmukaan,olivat molemmatarkkitehditTurussatyiita
valvomassa.Bassijiii Turkuun.
Hanestiituli ensimmainenkoulutettu arkkitehti maassamme,
elettiinvuotta1802.
Charles maksoi opiskeluvelkansa sisarelleen Ciovannalle
ostamalla henelle Hitgantorpin
kartanon Salemin kunnasta
Ruotsissa,
samanminka Tampereen Boije omisti ennenkuolemaansa.

Mutra sitren 1809oli tapahrunut suurimuutos,kun maamme
joutui Veniijanyht€',teen.Bassi
oli valittu intendenttikonttorin
johtajaksi
v.l810ja h:inoli johtava arkkitehti maassamme
vuoteen 1824. Vuonna 1816
muuttitannePietaristaCarl Engelja pikku hiljaahzinhivuttautui Bassinohitse,koskahanella
oli paremmatsuhteet Veniijzin
johtohenkilajihinkoin Bassilla.
SitipaitsiEngellieneeollut venajAnkielen
taitoinen?
Engel nimitettiin Helsingin
johtauudisrakennuskomitean
vaksi arkkitehdiksija vuonna
johta1824intendenttikonftorin
jaksi. H€lsingistaoli tullut paakaupunkil812 ja Engeloli helja Bassi edustivansinkilziinen
haa peakaupunkia
Turkua.Helsinki oli jo sillointerkeinalue
maassamme.
TAnA meiden "vanha kirkko"
on siitamielenkiintoinen,
ette se
on n;iidenmolempienarkkitehtien piirtam?i.Miksi Bassi ei
piirtiinlt mydstapulia?Engelsai
tapulin teht?ivakseen,vaikka
h?inelleoli valtavastititila Helslnglssa,
CiovannaBassinensimmAinen
aviomiesoli suomalainen
Adolf
Fredrik Munck, Kustaa III:n
neuvonantaja
Jaysteve.
Bassin sisaren toinen aviomies,liikemiesPeterShttnteki
konkurssin. HAn oli menD),l
kiinnifiamaanHdgantorpinkartanon veloistaan-Pesiin v€lat
olivat 41500 rikstaaleria,joten
kylle sitii silloinkin osattiinrtitdstell?i.
Shdnkuoli1821.
CharlesBassi syntyi 1772ja
Carl Engel 1778.He kuolivat
samana vuonna 1840. N:ima
kaksi arkkitehtialoivat suotnalaisenarkkitehtourin-

Charles Bassin jiilkipolvia on
viela fiinA p?iiven?iSuomessa,
luultavasti myiis Tampereella.
Hortense Grdnstrandos, von
Willebrandon kirjoittanulkirjan
suvustaanBasseista:"De stod
solenstilla."
Palaan takaisin sinne mistii
lahdin,nimift:iin Tammerkosken
seteritilalle,sieltzihanse lahti
Tammerkoskenkaupungin perustaminen.Hans Boije myi
kruunulle tilan maa-alueineen
vuonnai777.
N)'t kun laskeudummenaita
vanhan kirjastotalon porlaita,
voimme kuvitella milta tamA
paikka nAld; portaidenja kirkon valisella aukiolla sijaitsi
Tamm€rkosken
kartanonrakennukset, luentosalimmeon nain
l2ihell?ihistoriallistaTampereen
keskipistettr.
Kartanonrakennukset
purettiin
kirkon valmistuttua.
Tapuli tcinadn

Krkko l996 tyk:ylla

(SivunkuvatAntl Hielala)
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Syysr€tken kohteina olivat
tiinii vuonna Piilkiire€n, Sahalahden ja Kuhmalahden
kirkot ia vanhat hautausmaat.
Oppaanaretkellii toimi Raine
Raitio. Ja kuten aina seuran
matkoilla,oli nytkin auto lehes
tiiynnii innokkaita retkeleisiii.
Retkikohteemme o|r vanhaa
maanviljelysseutua,
missii viele nytkin maataloudenosuus
elinkeinoistao|r noin 30 yo:n
luokkea.

Pyh.inMikaelinkirkko

ja v. 1890 n)'t vanloja hautamuistom€rkvaus on miid?intyn)'t
lopulta pudonnutalas. Kirkon
keje. Vielii viime vuosisadallavier€ssaon sijainnut aikanaan hautausmaiden muistomerkit
puinenkellotapuli.
valkoisiapuuolivat pziaasiassa
Kirkon rappio alkoi Suuren risbja,jotka ovathavinneetvuoPohjan sodan aikana kaydyn sikymmeniensaatossa.AinoasKostianvirrantaistelunjiilkeen. taan rikkaimmiila kartanon
Tuolloin ison vihan aikana vomistajillasaattoiolla haudoill7l3 kirkko joutui rydstdn ja
laan kivi- Nykyisin ainoat
haviryksenkohteeksi.Rappiota muistomerkitrauniokirkonymkesti pitkaan, ainakin vuoteen perillaovatCastren-suvu[
muisI738 saakka.1700-luvunlopulla tomerkkija kirjanpainaja
Daniel
herasiajatuskirkon laajentami- Medelplanin muistokivi. Ison
sesta,mutta lopulta pAad)4tiin vihan aikanaoli pulaa aapisista
kuitenkinuudenkirkon mkenta- ja niinpAMedelplankaiversiv.
puuhun
miseen. 1839 valmistuneeseen 1719aapisenpainolaatat
uuteenkirkkoonvietiin vanhasta ja lahetti kirjastaanmallikappaleen tuomiokapituiilleTurkuun
kirkostakaikki mika saatiinirti.
jiii
jalke€n
Tiiman
vanhakirkko
toiveenasaadakirjatilaus.Kirjan
omanonnensano.jaanrappeutu- todeftiinkinolevanhwin tehdyn
ja suosit€ltavan,mutta s€ jai
maan. Vasta 1900-luvullaon
kirkon arvo alettu ymmartiia.
kuitenkinarkistoihin,eika aiheSitaon restauroitutalla vuosisa- uttanutmuita toimenpiteita.
Aaja nykyipinen tuhoutui Turun palossa
dalla useaanotteeseen
sin se on museoviraston
hoidos- 1827.Aapiseenoli kaiverrettu
(kirkonkukko),
sa.
mydsaapiskukko
josta
Rauniokirkon viereisell?ivanon tullut mydhemminPalhallahautausmaalla
ei ole seily
kineenvaakunasymboli.

tTlFArustuminen aloitetriin
Pyhen
Mikaelin
ll Pelkaneen

A keskiaikaisesta kirkosta
jolla nimellzi
eli rauniokirkosta,
senykyisinparemmintunnetaan.
Kirkko on rakennettu 1400Iuvun lopulla. Rakentajienon
arveltutulleenVircstatai Latviasta. He ovat todennAkdisesti
olleet dominikaanimunkkeja,
jotka ovatjattaneenkoirankepeI?ileimansa
kirkon paaovenoipiele€n(Dominikeanpuoleiseen
kaani-Jumalan
koira).Nykyinen
tutkimuson kuitenkinkumonnut
tem?in olettamuksen.Kirkossa
alunperinollut puinenkattohol-

Retkeldiset Medelplanin nuistomerki
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Historian
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Rauniokirkolta matka jatkui
Pzilkaneen uuteen, vuosina
kirk1836-1839raken'rettuuD.
koon.Kirkon on suunnitellutC.
L. Engelja se on yhdessaHelsingin luomiokirkonkanssaainoa Engelinsuunnittelema
tiili
n€D ristik;rkko.Kirkkoon sopii
istumaannoin 850 ihmistii. Kirkon nykyincn asu on vuodelta
1957. Kirkossa on 30-iiani
kertaiseturut,jotka on valnistanut Kangasalan UrkutehdasPerusteellinenmaalausremontti
kirkossa
suoritettiin
v. 1981museovirastonvalvonnassa-1950luvulla tehdyDremontinyhteydessiikirkkoonrakennettiinalttarin taaksevarasto-ja kokoustiloja. Neislayksi huonemuutettiinv. 1962kirkkomuseoksiKirkkomuseon kokoelmiin
k uluukin monta mielenkiintoista esinetta,jotka herattivet
ansaittuamielenkiintoa.Romanovitz, von Qvanten ja von
Bickholtzsukujen vaakunoiden
lisaksisaimmctutustuahallitsijoider julistuksiin,vanhoihin
kirkon kuulutuksiin, seurakunvanhaan
nankaltdssaolleeseen
4

kirjallisuuteen, sekii erilaisiin
kaytdesineisiin.Trypillistii kirkollistaesineistdaedustivatkattokruunui,kolebtihaavi,
harmoni
yms. Erikoisempiinja eniten
ryhmassa
keskustelua
herattiineisiin kuului h:ipeiiistuin,johon
joutuivat esimerkiksi siveellislfisrikoksesta tuomitut istumaan,
Tapasimme kirkossa myijs
P:ilkaneenkirkkoherran,lAeninrovasti JaakkoUrosen. Samalla
saimme ostaa seurakunnan
nyyj:iisis|:i,
seurakuntatalon
pihamaalta,
hyvdatuorettaleipee
tuliais€nakotiin vieteveksi.
Meikeinvastap?ietA
uuttakirkkoa sijaitseePalkaneenvanba
joka on toiminut
hautausmaa,
tehtav?issaan
l84oluvulta lahtien. Siiilyneidenhautakivienpe
rusteellaviimeisethautaukset
on
tehty 1800-luvunlopulla. Huomiota herett?ivinmuistomerkki
hautausmaalla
on von Qvanten
suvunhautakappeli.Qvanteneidenvaiheisiin
mattdrmasimme
kammeaikanauseaanotteeseen
myds naapurikunnissa
KuhmaIahdellaja
Sahalahdella.En
kuitenkaanpuutuheidanhistoriaansa tessa yhteydessii sen
enenpae,koskaheidiinvaiheis-

taanSydan-Hiimeessa
on luvassa
esitelmakevAalla.

Perunapitejasta
broileripitajadn
Noin 4 000 asukkaanmansikka- ja perunaviljelmistaan
tunnetustaPelkaneeD
kunnastamatkamme jatkui asukasluvultaan
puolta pienempaankuntaanSahalahdelle.Noin 2000 asukkaan
Sahalahtion tullut erityisentunnetuksi Saarioisten kartanon
aloeelle synryneestaeineslehtaasta. Useat sahalahtelaiset
maanviljelijat ovat Saarioisten
sopimusviljelijatita kasvattaen
mm. broilereitaSahalahteen
tutustumisen
aloitimmeruokailullaLiisa ja Veikko JuuttiseniszinndimanRanpitopdyta-Hijllin lomakartanon
diissa.Ruokailujenlisaksi is?int?ivekikertoi ottavansavieraita
myds taysi- ja puolihoitoon.
Majoittua voi l- ja 2-h€ngen
joissa on jokaisessa
huoneissa,
oma WC. Saunoavoi vaikka
joka ilta. Lisiiksitalossaon oma
ja perinteinen
tenniskenttii
ranlasauna,sek?imahdollisuus
uintiin
ja kalastukseen.
Ruokailun j?ilkeen liihdimme

tutustumaanSahalahdenkirkvieressasijaitsevakellotapulion
koon. Sahalahden nykyinen valmistunut Matti
Aker
kirkko on jo kolmaskirkko sa- blom Paman johdolla vuosina
malla paikalla. Se on valmistu- 1780-82.
nutvuosinaI827-29.Solaraken- Vicreisella vanhalla hautausnuksella kirkkoon yhdistetty maallaretkel:iisten
huomiokiintapuli on valmistuDuthienan
nittyi kunnan picneen kokoon
mydhemmir
v. 1843. Kirkossa nahdensuureensankarihautojen
on l6-aanikertaiset
urut ja istu
miaradn. Kuhmalahtikuuluikin
mapaikkoja
noin550.
Pirkka-Hemeen sotiiaspiirin
Sahalahdcn
ensimmainen
kirk
aloeella niiden kuntien joukko tuhoutuisalamans)Otamana koon, jotka menettivat toisen
v. 1728. Tamanjalkeenraken- maailmansodan
aikaisissataiskansanmiehen
nettu,
suunnjtte- teluissa huomattavan paljon
lema puinenristikirkkoosoit- miehiii suhteessaku'lnan asutautui jo melko pian huonosti kaslukuun.Kuhmaiahden
hautatehdyksi. Sahaiahtelaiset
velusmailta ldytyviit tieftavesti
voitettiinkin v. 1804 rakenta- Suom€nensimmaiset
sankaripatmaan uuden kirkon. Tyithijn
saat. Taiteilijallmari Virkkalan
paastiin vasta 1820luvulla.
suunnittelematpatsaat paljasKirkon viereiseltdvanhaltahau- tettiin I 4.09.1940Kubmalahden
lausmaalta ldysimme myds
Vehkajarvenhautausmaallaja
nuulamia kiinnostaviahautoja, seuraavana
p:iivan:iKuhmalahkuten HaapaDiemenkartanoa den kirkonkylassasijaitsevalla
omistaneeD
Klange-suvunhau- hautausmaalla.
takappelin.
KuhmalahdenseurakuDtaon
Sahalahdelta
siinyimme Kuhsikiili erikoinen,efta seurakunja samallavanhasta nassaon Tampereenbiippakunmalahdelle
Hemeeste Yla-Satakuntaan.
nan ja samalla koko Halneen
Nykyisin :nolemmat kunnat laanin ainoa naiskirkkoherra,
kuuluvatHem€enlaeniin. KuhRiitta Jaakkola. Seurakunnan
nalahti kuului aiemminKanga- palveluksessa
or myds hiippasalanem?iseurakuntaan
vuoteen kunnanainoanaispuolinen
sunl9l0 saakkaja Sahalahtion
tio-haudankaivaja
Anja Jar,,inenjo v. 1581P?ilkeneesta
eronnut
omaksikirkkoherrakunnakseen.
Kaksitoista
kappelia

kokonaisuuden maassamme.
Kirkon sitA ymperdiv;nehautausmaineenja pappilanomistaa
Vehkajervenrukoushuonekunta,
joDkatalouson erillaanKuhma
lahden seurakunnan
taloudesta.
Kylel?iiset kuuluvat kuitenkin
Kuhmalahden
seurakuntaan.
Kyseessaon jazinnesilt?iajalta, jolloin Vehkajarvenja Pa.julan kyliit kuuluivatosanaSahalahden soumkuntaan.JoutuessaankaymaiinkirkossaKuhmalahdentoisellapuolellaSahalahden keskustassa
he paattivrtratkaista asianrakentamallaoman
ja Pajulan
kirkon. Vehkajzirven
liilrftya seurakunnallisesti
Kuhmalaht€en1910,tuli tasseliitoksessa seurakuntaan samalla
mydstoinenkirkko.
Jo 1700-luvullaVehkajarven
taloihinoli rakennettukirkkotupia, joissa pappi kiivi kenan
juInalankuukaudessa
pitamass?i
palveluksen. Niinpa vehkajervelaiset saattoivatsanoa mennessAanTurkuun markkinoille,
jossa
eftahe ovat seurakunnasta,
on kirkon lis?iksi12 kappelia(=
VehkajArven
talojenlukumeara).
Oman kirkon valmistuttuakirkkoherrantapa kayd?ipitamessa
kerran kuussajumalanpalveluksja on edelleenstilynF naihin
paiviinasti.
Vehkajarveliiisilla on ollut
jossa
Viimeisena
Kunta,
on kaksitoimikohteenamme
oli
ajatus myds omasta seurakunpieni idyllinen Vehkajerven nasta yhdessti l?iheistenKuhvaa kirkkoa
kirkko ja sitn ympardivehauta- moisten ja Padasjoenkylien
Kuhmalahdenkirkko on valusmaa. Kirkko oli parhaillaan kanssa. Hanke ei kuitenkaan
mistunutv. 1847 arkkitehti E.
remontoitavana
ulkoapain.Kirk
toteutunut. Site vartenehdittiin
LohmaniDpiirustustenmukaan. ko on valmistunut
v. 1841ja sen kuitenkinjo lahjoittaarukousRakennusmestarina
toimi palon suunnitellutpaikallinenpuuhuonekunnallemaatila p?i?irakeneleinen
Aatami Lind€n.NyseppAFlelen. Kirkossaon 200
kennuksineen
pappilaksi.
ja
kyisenilmeensakirkko on saa- istumapaikkaa 5-iiSnikerlaiset Tutustuttuamme kirkkoon
nut v- 1926tehdyssa
remontissa. Kangasalan Urkutehtaan valteimme pienen kavelylenkin
Vuonna1960 kirkko maalattiin mistamaturut. Kirkon nykyinen kirkkoa ymparcjiviillahautasarkkitehti Seppo Rihlaman asuonvuodelta
1931.
maalla.Tamanjelkeen lahdim
suunnitelman
mukaan. Samalla
Vehkajarven seutu omine me kotimatkalle.Paluumatkaila
kirkko sai myds sahk.ivalon. kirkkoineenja hautausmaineen. koukkasimme
vielii Sahalahdella
Kirkkoon sopii istumaannoin
seka pappiloineen muodostaa Pakkalankautta,tutustuennein
ja tieftii- viela Sahalahden
hyvin erikoisiaatuisen
150 henkee ja siella on
entiseenkuntavasti lajissaan ainutlaatuisen keskukseen.
12-iianikeftaiseturut- Kirkon

fekstija kuvatAnneliAmee

Kirjoittaja osallistui kansainviiliseengenealogianja heraldiikan kongressiin Kanadan
Ottawassa19- 23.08.1996.
EDsimmainen
kongressioli Barcelonassa1929. Seuraavaoli
vasta1953ltaliassa.Senjiilkeen
on pidetfy kahden
kongresseja
vuoden valein. Olin mukana
1984Helsingissa
seke1994LuOttawankongressi
xomburgissa.
22. ja ^ino^
on jarjestyksesse
Euroopan ulkopuolella jiirjesleny.
Matkustin British Airwaysin
koneella Lontooseenja sieita
jatkoin Montrealiin.Lentoyhtidn
bussivoi matkustajatMontrealista Ottawaan.Olin varannut
yliopistonasuntolastahuoneen.
Alue oli viihtyiseja rauhallinen.
KuningatarVictoria valitsi Ottawan paekaupungiksi 1857.
Alkuasukkaatkaldvat Oftawajokea vesitieneen.Se oli ranskalaisentutkimusmatkailijaSanuel de ChamplaininmatkareitsaadnA1613.Henenjelkeensa
pui eurooppalaisiakauppiaita
paikkakunnalle.
Myos Ranskassa
vainottuja hugenotteja pakeni
Kanadaan.Champlaininperustuli ranskatamastaQuebecista
paakaupunki.
laistensiirtolaisten
Englantilaiset hyijkkesiv?it
Quebeciavastaan 1759. Myijhemmin kukistui Montreal ja
Kanada oli miltci kokonaan
kasisse.Ranskaenglantilaisten
laistenjoukot oli koottusuurten

Kamelsienturkismetsastajista.
nada jaettiin Yl?i- ja AlaAlaKanadaan.Ranskalaisessa
puhkesi1837kapina
Kanadassa
Englannin herruutta vastaan.
Nykyisin Quebec on ranskankielist, aluetta.
Kong.essinavajaisetpidettiin
Tabaret-hallissa. Ratsupoliisit
punaisissaasuissaanseisoivat
ovenpielissa.
Kaikkien 28 osanottajamaanliput olivat lippurivistcjssa.Suomen lippukin oli
muiden joukossa. Lisekseni
osallistnikongressiinnolja suomalaista miesta, jotka kaikki
olivat heraldiikkoja.Puheetpidettiin ranskanja englanninkielill:i.
Yksi paiveoli varattuOttawakierrokseen.TutustuimmeMu
seum of Civilizationiin.Museo
sijaitsi Hullissa. Heti aulassa
katsoja mykistyi nahdessaen
suuret toteemipaalut. Museo
johdattaa kiivijan tutustumaan
Kanadanesihistoriaan
kuin myds
nykyaikaan.Heraldikkojakiinnosti erikoisnalt€ly HeraldiikItse katsekataileenmestareista.
lin harvinaisianukkejaja marionetteja. Tutustuimme Padamenttitaloon.Alahuoneen puhemies oli saapunuthenki16kohtaisesti osittelemiiankongressinosanottajille
puhemiehen
rchtAvie.Naimmejuhlavan kirjaston sekA valtaisan patsaan
kuningatarVictoriasta.Vierailimme myds Kanadankansallisarkistossa.Siell;i seilybraan

teksteja, :ianitteit?i, valokuvia,
filmeja, karftoja,kirjoja, maalauksia seke parlamentinasiakirjoja. Na)4telyssaoli esilla asepukujaja mitaleja.Tietokoneelta
ldytyvet ensimmaiseenmaailmansotaan
osallistuneiden
karadalaisten
nimet.
Samanaikaisesti
oli heraldiikan
ja genealogianluentoja-Herald;ikan luentosalihyttyi ?uri?ian
mydten.Sukututkijoitaoli huomaftavastiv?ihemmen.
Luentoja
oli kyllakin kummallekinryhmAlle sama maara.Nuorin heraldikko oli l4-vuotiaskanadalain€n.Suomalainen
heraldiikan
asiantuntijakeftoi, ete kiinnostus aih€eseenheraa jo hwin
nuorena.Kirkkaatvaritja kuviot
kiihottavat
mielikuvitusta.
Salyid, tohtori Hussain ibn
Youssef Al Mousaw Omanista
profeetta
kasitt€li esitelmesseen
Muhammedista polvoutuvia
sukuhaaroja. Prof€etan ainoa
eloonjaanyt lapsi Fatimaavioitui isansa aidinpuol€isen,ensimmrisen serkun, neljennen
kalifin Alin kanssa.H€idankaksi
poikaansaHassanja Huss€in
ovat Hashemite-hallitsijasukujen
kantaisiii.Johdettavissa
olevasta
lahdeaineistostaselviae, ett?i
mon€t nykyiset hallitsijasuvut
polveutuvat profeetasta.My6s
na)4telijatiir Rita Ha]'worthin
puoliso Ali Khan kuului projalkelaisiin.
feettaMuhammedin
B6la M6rey, syntyisinunkarilainen luennoitsijakorcsti esi
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ryksess*insita,ettahistorialliset istuttamatpuut.SisallAtrio soitti
sukupolvettulee laatianiin, ettii
klassistamusiikkia. Koko ajan
niiden yhteys tai sukulaisuus- mustapukuis€t
tarjoilijat kantoija
suhdeon helppo ymm?irfii?i
vat niin suolaistakuin makeaa
seumta. Dr.
Jean-Marie sydtAvaiija juotavaa liiltyi joThi6baudkertoi, ett?iRanskassa kaiseenmakuun.Saimmekierpyrit:i?in jeljentemaan syst€- rell?i joissain huoneissakuin
mMttisestikaikki seurakuntare- myds kasvihuoneessa
sek:ipuukisterienasiakirjat1600luvulta larhassa.
1800luvulle.Lu€tteloton sydViikon lopulla oli paneeli.Se
tetry tietokoneelle.Tiissatietokiinnosti minua, koska puheenjohtajaksi
pankissaovat syntyme-,vihkioli merkitty Mrs Jumis- ja kuolintiedotsekAmaa- dith Reid. Viine kevaenehan
hanmuuttajat.Perhehistoriadokirjoitti minulle Washingtonista
ja
pyysi lahettamaarkirjoittakumentti-instituutti
on yhteydessa Internettiin.Dr. ThomasRomani sukukirjan Washi gtonin
derick USA:s1a teki selkoa kongr€ssin
kirjastoon.Kirja liihti
DNA-tutkimuksesta Ranskan matkaan ja sain ystavallisen
kanadalaisten
maahanmuuttajien kiitoskirjeen.Han ei kuitenkaan
p;iasslt tulemaan mukaan pasekahejdanaidinpuoleisten
esivanhempiensavelilla. Kaukai- neelikeskusteluun.Mr John
sesta menneiswdestA DNAKizmill€r Utahista Salt Lake
tiedotvoivat osoittaasukutiedot Cityn Esivanhempien
arkistonja
oikeiksi.Mrs. BrendaMerdman Perhehistoriakirjastonjohtaja
puhui tietokoneenkelaistii suKanadasta
antoi katsauksen
olosuhteisiin Amerikan vallanku- kututkimuksessa.Ruotsalainen
mouksen jakeen. Han puhui kidailija, entinen kirjastonhoiLoyalisteista,
brittiliiisellekruutaja Marianne Sandels jakoi
joka kiisitteleeInternetnulle uskollisista.Jos oli asia- esitteen,
kirjojen mukaantodistettavissa, ti?iPohjoismaissa.
polveutuva,
etteoli Loyalisteiste
Oftawassa mielenkiintoisin
paikka on Parlamenftikukkula.
sai ka),ttzia
lyhenneftA
"UE". Ms
Lois K York€ Kanadasta
totesi, SieltanakeeOtlawajoen.Arvoketta maailmanlaajuisesti
suku- kaan parlamentinvieressa on
tutkijoita kereently ennatysmaa- pieneenpuistikkooneraen elerin arkistoihin. Pari lisatietoa kel?iisenkulkukissoillejfi estiija ruoslqttaa heidiin intonsa. Ajatukma kod pikkumajoineen
sen ilmaiseminenja poliittinen ka-astioineen-Kukkulalla on
ti€toisuusilmenevateneneviissA myds kuningatar Elisabethin
mAerinsukututkimusyhteisiissA. ratsastajapatsas.
Oftawassaoli
Kenraalikuvemddrin
rouvaher
helteisteja kun kuljin pitkin
exellencyDianaFowlerLeBlanc Rideau-katua,en ltt)'tenyt katukutsu; kongressivaenRideau kahvilaa.Tapanaon, ettzikatuHalliin, kuvemd6rin asuntoon kahvilat ovat tietyn kadunvarcoctailtilaisuuteen.Kenraaliku- rella vieri vieresse.Vahvemmat
vemcjdri on kuningattarenedus- juomat ovat kiven alla. Yhden
taja Kanadassa.Han avaa parlaviinikaupanniiin.Siellaei mylty
mentin, antaa h)ryiiksymisensa olutta eikii vAkevia.Ottawassa
laskuihinja osallistuu moniin
tarjoilu loppuu ravintoloissakin
hyvin aikaiseen.Vaki siirtry
tilaisuuksiin.Puistossaon mm.
pr€sidenttien Eisenhowerin, sillan yli Hullin puolelle,missa
Kennedyn,Clintonin seka tiealkoholipolitiikkaon valjemp?ia.
tenkin kuningatar Elisabethin Harmittavinasia kuitenkin Ka-

nadassa
on hintasysteemi.
Aamiaishintaon 2.80. Mufta joudut'
kin maksamaan
lahesnelja dollaria. Missaiinhinnoissaei vero
niiy. Eri paikkakunnillaon eriKanadalaiset
ovat h)./in avoimia, ystAvallisiaja auttavaisia.
Tarkoitantalla Kanadanenglanninkielist?ivAestd?i.
Ranskankielisessiiosassaei ollut aikaakayda.
Paatdsjuhlapideftiin Kanadan
Kansallisgalleriassa.Kutsussa
ed€llltettiin smokkiaja iltapukua.Skoteillaoli upeatkilttiasut.
Sakkipillinsoittajan kulkiessa
ed€lle juhlakansavaelsi ykiravintolaan.Juhla alkoi kansallislaululla, avaussanoilla
seke rukouksella. PaivAllisenjiilkeen
juotiin maljatkuningaft
arelle.
Noin puolet kongressinosanottajista oli Kanadasta ja
USAista. Suurin osa vieraista
palasikin kongressin jalkeen
koteihinsa.Meita oli kaikkiaan
28,jotka olimmeilmoitlantuneet
Ontario-kierrokselle. Matkan
aikananaimmemaaseutua.
Talot
olivat useinpunatiilestii.
Ikkunat
olivat korkeitaja pi€niruutuisia.
Taloissanaki tomeja, ulokkeita
ja pylvAikkatje.Jotkut olivat
maalanneet
talon seinazin
Kanadan lipun. Maaseututalojen
nur,
mikot olivat siististi leikatutja
kaikestan?iki,etta kotiaja puutarhaavaalitaan.
Ensimmainenkohteemmeoli
Upperlandvillage.KylA,joka on
rakennettuvanhojen esikuvien
mukaiseksi.Leipomossaleivottiin, sahamyllyoli kaynnisseja
metodistikirkossa
op€tettiinkovapAisie lapsia. Pihan vesikourussakylpivAt ankat. Saavuimme Kingstoniin.Kaupunki
oli aikoinaanturkiskaupankeskus. Olisin mi€lellanitutustunut
tzihanvanhaankaupunkiin,mutta
meidat vietiin kolmen tunnin

ajaksituhannensaarenristeilylle.
Torontostatuli 1793 piiakaupunki- 1600-luvullaeli paikkakunnalla intiaaneja.Kaupungin
nimi oli York. Seon intiaaninimi
ja merkitseekokoontumispaikkaa.Kun Ottawassa
oli opasrettu
aina ranskaks;ja englanniksi,
nlt Toronlon opas puhui vain
englantia. Kaupungintalonon
suunnitellutsuomalainenarkki
tehti Viljo Revell. Aivan kes
kustanpuistoissapyrahtelioravia liikenteenmelusta valittiimata. Olisin halunnut menne
katsomaanEuroopastasiirretty?i
erikoista linnaa Casa Lomaa,
muttaomaaaikaaei jaanyt laiDkaan.
Midland oli seuraavanar€tKahdeksanmart
kiohjelmassa.
twrin kunniaksion rakennettu
Marttwrien pyhakkd. lntiaanit
surmasivatjesuiittaliihetystyijnrckijAt. Saint-Marien lahetysasemaon my6s kopio. suuressa
ja
teltassaoli elaintennahkoja
puuistuimianuotion ympiirilla.
Intiaanienveneja kota ldytyivat
pihalta. Wellington Countyn
museossaoli alueenk5sikirjoituksia,kafttojaja valokuvia.
Miellytt?ivamuistojai viinitilasta. Meille selostett;inviinin
valmistustaja saimme nauttia
erinomaisen
aterian.Jelkiruokaj:iatelcjnkera.
nataatelipuddingia
Jalkoinme matkaa Niagaran
putouksille.Putouksetovat inspiroineetmoniahuimapaita.
Jean
Gravetkaveli naruapitkin Niagara-joenyli 1859. Bostonilainen poliisiupseeriwilliam Kendal ui 1886 putouksenpoikki.
Annie Taylor, 63-vuotiasopetjoka laski
taja oli ensimmiiinen,
1901.
tynnyrissa
alasputouksista
Kun Maid of Mist-hinaajatveivat meidAtsadetakeinvarustettuina matkalle, tuumin, ettii
ovathan komeat putouks€t.
ja ImatrankuoTammerkosken
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hut nahneelleei se ollut kuitenkaan ylettdmanihmeellinenkokemus.IMAx-teafterissatuntui
kuin olisi itse ollut kuohujen
pyijrteissa.
Guelpholi otettuylimaareisena ohjelmaan,joten ei ollut ih
me, ettei kuljeitajaheti lijltAnlt
sinne. Emme voineet ilmoitlaa
kos
museoonmydhasrymisesta,
ka turistibussissa
ei ole minkaanlaistapuhelinta!Cuelphon
vanha keskiaikainenkaupunki.
Museo tarjosi paljon nahtav?ia
heraldiikoille. Tungosta syntyi
prinssi Charlesinja prinsessa
Dianansukutaulun?iiirelle.Tau
lusta kavi ilmi, ettii heilla on
yhteisetesivanhemmat:
Englannin ja SkotlanninkuningasJamesIIja prinsessa
Anne.
Kongressioli kiintoisaja paljon mielenkiintoista nahtavae
Kanadanmatkatarjosi.Seuraava
kongression ltaliassa,Torinossa,
Tampereenseudunsukututkimlsseura ry
Hallitus
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PggogsmAen rcAnbcrn
anhankurulaisenkantatilan, Karjulankylan Kosken nuori isanta Yrjd Matinpoika, 1694-1763,oli venalaisten vankina isonvihan aikana
kuusivuotta(1715-l?21).
Suuri
pohjan sota koefteli muutenkin
kovallakedellatalonvakee.Niin
Yrjdn isd kuiDsediitkinkatosivat
jo aikaisemminsotatantereill€.
Onneksivanhaaisoisaaei viety,
vaan han jai pitamaannurkkia
ja taloa suvunhallussa
pystyssa
siihensaakka,kunnesYrjtt tuli
takaisin.Apuna ukolla oli vain
pari sotilaanleskedja myiihemmin hulttioksiosoittautunutsiltavouti,jonka piti pit:ie talosta
huolta, mutta kahmikin omaisuuttaomaantaskuunsa,
Yrjtt oli toimeliasmies. Hetimiten vankiretkeltepalattuaan
han haki naapurikylanL6rpykseltaRiitta-nimisen
t)46n em:innaksija ryhtyi vilkastuttamaan
taloa.He saivatkin15 vuodessa
7 lasta.Kun Riitta kuoli vuonna
1740 Yrjit toi taloon uuden
emannan,Marian, oman kylan
Tyrkkdlastaja sai hanenkanssaanviela 5 hsta. Klru oli syrjaistii seutua,jonne eivet kulkutaudit helpostiliiltiineet,ja kun
Kosken7 hehtaarinpellot, koskemattomatme$atja hyvat kalavedet antoivat kohtalaisen
ravinnon, lapset kasvoivat ja
varttuivataikuisiksi.Ensimmaisenavioliitonvanhinpoika peri
isannlyden,muille pojille ra-

kenneftiin torppia ja t],ttAret hehtaaria peltoa. Vanhan Ruonaitettiinparhaanmukaan.
veden historia tietAa kertoa, etta
Lapsikatraan nuorin poika, Pekallaoli Pyydysm?iessa
toiPekka Yrjdnpoika, 1748-1837, miva tuulimyllykin. Se oli taroli kova eramies.Te',teenik?Un pe€n, kun vesivoimaaei ollut
piiAsryaAn
h:in muutti 1773meteikaliioin kunnonmyll),tietd.
saen, rakensi sinne tiettdm?in
Suurimman huomion Pekka
taipaleentaakse, l6hes penin- kuitenkin ansaitseeeramiehena,
kulman pAahdn kotitalostaan eriryisestikarhunkaatajana.
Satorpan, johon vei emAnnaksi massapuuhassamenestyimyiis
omastakylastA Isokarjuntalon hAnen poikansa Juha Pekanqttaren Riitan. Seuraavana poika,joka eli 1778-1827,Sii
vuonna Pekkaa kaksi vuotta hen aikaanlienee karhujaollut
vanhempiveli Matti Yrjiinpoimelkolailla Kurunsyd:inmailla.
ka, joka oli jo kotonaopetellui Juhan pojasta Antista, 1809sepanammatin,seurasiPekkaa l8?8, ei tiedossaniole metsasja muutti samaan pihapiiriin. tystarinoita.Taisi olla enemm?in
Pekan torppaa nimitettiin vanmMnviljelijekuin metsasteje
vai
haksi taloksi, Matilla oli uusi
olivatko isoisiija ise ynnamuut
talo.Yhdessaniiistakehittyieres Kurun mehamiehetjahdanneet
tunnetuimpiakurulaisia maati- karhut vahiin paikkakunnan
loja, Karjulankylan PlTdysme- metsrste.
ki. Nimi sopi hyvin veljeksille, Antin poika Kaarlo PlTdyserityisestiPekalle.
meki, 1832-1835,
ei IiioinhankEmantaRiitta synnyttinopeas- kinut mainetta €dnk?ivijana,
sa tahdissa6 lasta,mutta kuoli
mutta hAnestAkasvoi muutoin
jo
itse 37 vuotiaana.Pekkatoi
kuuluisa mies. Kaarlo Plydystaloon uudenemennAn,Marian, m?ikioli Kurun historianainoa
samankylan Heikkilesta.Tame talonpoikainenvaltiopeivami€s.
avioliitto oli lapseton.Iseltuian Vuosina1682ja l8E8 han oli
lieneePekkaoppinut,ette Riitta
siiatynsa edustajanavaltiopdija Maria olivat hyviA emennan ville. Kotipaikkakunnallaan
hiin
nimie.
oli huomattavakunnallismies,
Plydysmaenuudisasukas
Pek- mm. kuntakokouksenpuheenka Yrjiinpoikaon mainittuhisto- johtaja 1873-1884. Innokkaasti
riassa monestasyyste,Vuonna hen tuki koulu-,kirjasto-ja raiti796 molemmat Pyydysmaen tiusaatteita.
torpat,ruuttuivatuudistaloiksi. Kaarlo Pwdysmeki oli myds
Pekkasai SuomenTalousseuran eteva tarinoitsija.Hanen ott6tunnustuspalkinnonraivattuaan rensetlderen O4drLeeDaLeuKurun kiviseen maaperadn2,5
ku Kurusta antoi keyttitdni ko-

ll

pion (alkupereinenHameenlinnanmaakunla-arkistossa)
Kaarlo
jossa
Pyydysmaen
muist€lmasta,
hankertooperim?itietoja
kurulaisista karhunkaatajista.Kaarlo
Pyydysm?ikioli Aleksis Kiven
aikalainen,j otenei ole ihme,et1a
kirjoituskinon tyyliluen samaan
vivahtavaa.
tekstin puMutta annetaanpa
hua puolestaan.Paaosissaylle
Pekkaeli
mainitutP)rydysmeen
PietarisekehenenveljenseMatti
ja poikansaJuha.Omavaltaisesti
olen tehn'.t muutamiakappalcjakoja ja lisannlt lukemisen
helpoftamiseksijoitakin vdlimerkkeja.Muuten on teksti alkup€reisess:i
muodossaan.
"Lupaukseni mukaan olen kokoillut n inaisista karhun lappoista tietoja, etitt.iin Kuttn
keppelistaja vtihan sen naapuri
bunnitta. Ensi}.li Kwun kappelissa Aurajtinen b,kiss on u disloryan alkuun tekijdl ja hallitsiat Jeremias Sinunanpoika
,louuiaho, ja htinen veljensd
GustaaJLinisniemi,on tappaneet
aikananso 52 karhua usi.tsli
kahden,vaan moniat kerrut oli
hei a apu niehena Torppuli
Maui Maijdn poika. Uljas, ylki
nainitu\ta Alrajanen lqlctsttija
PeltomdenSaku oli yhien kerNttitti uljaita nesikanneniA he
ot;asival erinomaisellanerolla j a
aistilla talven tullessa vihdn
s))ksylumenaikana eBiAja merkil.i konlioitten pes.it,ja vahran
lunen lullud labiaikanu he suksilla hiihtden hyvain koirain
avulla elsivtit uudeslaan.ja liydeuy.idn he pyssylld ja karhukeihttill.i netsti kuninkaan verclla vol a[ lumikinoket saival
punottamaan,josta aina onnellilesti kotiansa tulivat, ja vaimoillensaja lapsillensapdrcsoilon .idressAtubi i oina jultelivat niistA monisla hengen-

12

vaaru isista nta retkistd joita
olirat saaneel koke , ttihp.i
vaimot
saihbvilld
silnilla
kuunteli ja lapset jnpdrilla hyppeli ja isdn poskict suuleli- MikiAn en ole niillen erinomaisista
.raiheista kuullut ketottaran,
eikA ole niistd jddnyt tuotok yaa, ra6n sanolaan ne vuekset
olleen hyuin vahva jiinlereiset
fuumiifuaan ja letee hahmoset
kasvobaan, sanotaan nybs olleen niin raakoja etld sdiy.it
karhun aiyul ilnan kypsentAmattci tahi oilis niin piatl kuitl
karhu oli teura$leltayan eli nylAlasen Pietari Karjulan kyk;rtti
tahika Pyldysndeh Pietari on
lappanul 7 metsdn kuninkasta
lalrkaikana pyssyll i kieretyistu
pesisfi ja keftan joxlxnfi lahes
kuolemaa, kun ei kirdcilin kuula
sa|unul konlioon kuoleltawisesti josla konlio suullui crmpujaansa ja aika ko|alla kosti sopimattorndn kohteliaisuuden ja
keuhiasti auyen tuli suu am,nolldan sylipainiitt
Pietarin
kanssa. Vaan Pielari kuin oli
paljon
vdhdlioimahempi |aslustajaansa tuli taipu l.ran metsdn herrdn alle vahyassa hangessaja ol|rd kontio jo vih{t d
saada Pietarin pAtistti niokupalan kuirl p.ici oli jo kontion suutsa ja olisi tietysti tehnyt lopun
Pietarista jos ei veAensciMatti
olisi kiireesti hiih!(inyt karhun
kantdpdilla ja ricpdnnut karhun
takaialoisla niin vike,rds.i etttt
'Pietari
jdi henkiin wdt hlrin
ko|in selki rulisletluna kontion
kourilta ja ohimoissa suurel
hampaan b)davat joista t lwsi
wri. Ydan ei Pietarin tiike luonto siihen petuitintynjt wan
kuin veri oli kasvoista lumella
pois puhdisletlu jd lukko pdrin
lmpdri sidouu, niin kiirein askelin taas kontion j.ilkeen hiihldm.jiin, jola ei laninnut kauan
teMd, kuin Pielari sai toisett

kerran kuulan fthddtti kontion
paah.in, jok!, lopefi eldmdh
nesiktimhrcnen kaNelystci,,raan
wipd Pietari st\dt anel ohimossaah mutstona eltimdnsa
loppuun asli, jd l)ieldpa hauJuha P ie tar inp oika ryt)dls mdki lappoi 16 karhua el.iissddn
useasli aivan yksin raan olipa
vanha isdnsd jo yll.inainittu
Pietari, vanha karhu brtd, vielii
vanhanakih
hAnella
apuna.
Usein oli mainiuu Juha koyassa
sodassa josta hcinen no|a ja
vilkas luonteensa hanet pelasti,
kerran oli kuilenkin kuoleman
|aara larjona, kun ei pyssyn
luoli sauunul ldhestyv.i.i kontioo
ktmlellavasti, tuli tdmd metsdn
kouko suurella kiAunnalla Juhaa
rankaisemaan, htin se herdUi
melscin yanhuk en rauhal I i sesI a
talyi kammiostaan. Juha fthdh
huomalluaan aselti ilsensii suksille ja hpin yikkeldsti ldhti
karhun edelld hiihtdmtidn, vaan
kerhu kuin oli h.int.i monta verQa vAkeytjnpi, ja lunta kuin ei
satlunul silloin olemaan vahyasli
melsdslid, niin pian oli metsdn
ruhlinas hAnet saavultamaisilIaak. Juha t.iman pian huomasi
- ja alan.iketi kuin aika yauhtia
' entiin -, hyppdsi Juha sulc;iltdan siyulle kulk rataa, ja antoi
kontion nokan pddlle pyssylltidn
aika kiemauksen, niin etlti se
meni hangelle pydryksiin, vaan
ptss),a.in sdtisfidkseen ei Juha
pitkittdhyt lydmiskiAn, ja kontio
virkislyi, kuin oli lUin.i$a lunihaulassa peitettynd, jota Juha
kenlies ei huomannu niin hyydksi
ktAkkeebi pydrtyneelle. Ttissd
luli kova rintasold, kontio kuin
oli .Iuhaa paljon vakel'Ampi rutisli Juhan allensa lumeen ja
olisipa pian kontio Juhan eldmam lopettanut jos ei hdneh
apumiehensA olisi joulunut kontiota tafuipuolesta fuit yttdmttaik
josla konlio pakeni muutaman

\
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sivullekulkurataa,ja antoikontionnokanpaellepyssylEanaikakiemauksen..
...hyppesi
Juhasuksiltaan

srdenpA.j tuislelupaikasta Paiknlla sai kantio kuolleltavah
huxlan tuli ruiskusla rintaansa,
voan sdi Juhakh kovaa kokea
huin kontio luisilla veitsill.idn
silpoi oikiah kiden kolmesta
kohden kipitse, josta paljo sai
kdrsiti, ja kunnian merkkina sai
kanlaa suuret arvet j.t va.traiksi
kui|e wteenkddenaina hautaan
nh useinmainilun Pietarinja
Juhan ta$telut lapahtuivat enindsti talvella kierrctty pesiinsd,
vaan sattuipa Juha kuulemaan
ercidnaswena koiransa kiivaan
ha kuman melstiski,josla lunsi
ettd melsainkuningas on koilan
haukkumisen esineend. Hdn
varusti tuliruiskunsa val asli
ruudilla ja txkevalla h lalla ja
riensi koiran haukunlaakohden,
ja liki paasry.idh otti mesiktimmen hdnen juhlallisella kunni
oituksella ltaslaan, nourten pystyyn ja aikoin kdtelld Juhaa,
vaan Juha ei tykinnyt t.tslaanolon oleltan mild.in lempivAd,
se osoitti hdten s.iihky)at silmdnsAammottavakilansa josla
kouhisttvat luisel viklrtteetvdl

kyivAt ja ddnensdkin oli uhkaavaista kiljmaa. Siis antoi Juha
luistaa varustelun k alan ruiskustansa metsdn kuninkaatktren
rinlaon joka vaikutti setl ruumiseen usi.m kupperkeikan takapditl johon lin ,aipui ja kuorsaisi viimeiset hengens.i vedot.
Mets.in huninkaauarella oli kaksi iso poikia h karul1)aan niit
len tuli kiire nousla pettijdAn
josta Juhan pyssyh kuulat heid.in
pudotti, sittehrin hdh saadakseen kuolevan kontion lopusta
yissifimdn rakuuden oli sib
pyssyn la kauksella ten)ehtinyt
Muotokul)aa ei ole n iistci ylld
mainiluisla Pielari Matinpoika
ja
lvinen pojastaan Jahasta
,vaan Pietari oli 3 kyynArad pilkd
kes kisor tI inen vahvuudeltaan ei
juuri yahva eikd llen heikkokaah, kitdntdhstt oli hyvin vilkos ja toimellinen. Hbten poikansa Juha oli vrthan lyhyempi
tarustettu ht"vin jAnrcvdlld lujalla ja hiuaisella lxonnolla, ei
ainoastaan karh jen helstisldjai,
vaan kettuja nddlid linluja y.m.
oli lvtn ahkera pyttdm.iAn kuolemaansa asti. HAt h.tolikin

miet uudessaannoin 50 rwoden
vanh4mt vuc,nna 1828eiki ola
enddtervehviitnnteaikoina
siittd asti kuin hd elki oli karhuh kahssa ,oimman koitoksel
sylipainimisessa. Htine isa $ai
Pietari Malinpoika Plydysntiki
eli 95 vuoden vanhaksija kuoli
jdlkeen poikansa tahi v- 1836.
AseinayllA mainituilla Pietarilh
ja Juhalla oli pyssy ja keihd,
vaan viitne nminittt ase oli harvoin viraltssaan."
pieni?i
Perimafi
etoihinpujahtelee
virheit* Kaarlonisoisiinisiineli
Pietarin patronyymioli Yrjitnpoika eika Matinpoika.Pietarin
ja Juhankuolinajoissa
on vuoden
virhe, Juha kuoli 49 vuotiaana
vuonna1827ja PietarilShes89vuotiaanavuonna 1637.Nemii
eivet kuitenkaanmielestini v5hennamuistelman
arvoa.
AnnetaanpaKaarlo Pyydysmiien
jatkaa. Nyt tulevat kuvaan
Kaarlonaidinisa,uudistilallinen
Martti Niinimiki seketalolliset
Juuse Luomrjiirvi ja M.tti
TyrkkiiE. Matti oli samantalon
isiintii misti Pietari pari sukupolvea aiemmin toi emifffin

Plydysmakeen.Lopuksi viela
kertomussilloisennaapuripitajen
puolelta,L:insi-Teiskon
Pengonpohjasta,missa Yrjii Piuhari
paljainkesinemokarpainiskeli
hunkanssa,
" Uudistalon halti.t Niinin.ien
Mar( i MutinpoikaRiuuaskorve
kylass1i,joka tappoi laukkaalla
kaksi suurta karhua laukkaan
teki hdn karhu taPpanan hevosen rauskalle, se tapahtui vuonna 1838.
Talollinefi Juuse Martinpoiku
Luotildjdrri Riuttasb)kissd lappoi oDliluiselldlo,ialla karhun
joka ansaitsee tulla nuisbon
otettuvuksi. Kuin sanottlt ,Iuuse
L otujnrri neni me$astd he\'sldun hdkenvan niitl nel$upolulla tuli kdrhu ol ia dikajaun
hatlla vaslaan eikA huonwllnul
sild kuin Juusepisti itse sd piikntl pitajdn ojass ja sdllu o[enaan kirvesaseenajolla kienahu i karhud padh.in kui, se luli
kohd.tlle, ja niin \)dkevall.t kadellA crci se paikastaan liikkunut, jola iskua Juuse liield usi.tl
ketat palkitlu, ja niin kontio rui
O|ipa er.is talokas M.tui Tyrkkoki Karjulan b)lasta, jaka linturci:ullaan sattuntslt.t jotu i
pesdlle joka kovasti
konth
hartnitti kontioo kutu hdnen uniruuhansd tuli hdirityki. l.ihtDa
pescisttian Maxia htitlanaan.
Malli huoDtdsi ettd leikki oli
kaukana kuin kontio tuli liiaki
Iiki, p!ss], hctnella ali vaan se oli
laukaislu linnun Stlkeen johon
paukkaukseenkontio heftisi. Ei
Mattia auttanut nuu konsti wan
tdyryi sulin kdsin rulislaa karhun
leukoju riitih joka muutoit olisi
purrul kipe{i:ti, jd tuli kuin tulikin karhusta ''rai dja, sill.i ei
Matti ollut miktid ka dpaimen
yaa ldlsikasvuinen mies.

Sitte kuin kontion hengi oli
Itihteny t li Malille nurhe miten
saala sdllis kotia. Ei ollut tietd
nets.tdn l% pitkdd virstaa likenpdnd, oli kyllti Maui montct
rdskdsta lintulakkaa kotia hiihftryt raan aryeli allei ole niin
tdskast.r riel.i ennen ollul. Vd(n
ei arwlu ollut pitkallinen ktin
Mafti oli suksillaja kontio selasld j ry)t hiihttt,hr;tin kotia kohden vaan tilen olikaan, jopa
puolinatkass taittui toinen suksi
yaa Maui atitui ))h.j edelleen
rahrassa hange.\sa. .la kuin
Malti kontion $elashdn pihatl
tantercelle ja sanoi b)lki stirin
on raskaanpua kuin leipa, silla
Matin oli tapana kantaa 3 tyn yrid rukiikt ttDllyy ia nejauhona
kotio. raan ntylly natka ei ollut
kuin 1 wndjan |i^ta. Tlistti lukia arvaa hiukun Malin winain
tunsauttd,ja ettei hAn ollut nikttdn kana poika. ylki sanottu
Maui Tyrkdla cli lahes sadan
Talol- Piuharin Yrjo Teiskossc!
jola
Rautakourak:i
sanofliil
tappoi 9 karhua pyssllLi. Muuta
arctta ei h.in fu1)Ucinyl ensim
ndine taistelu tdpuhtui nuarena
miehefid ollessaan kathun kanssa ilnan p,sl]U. TaPaut ali se
eud Yrjd kdri kirkko ,reneht.i
lervaa'nassa, _ia pulatessaan tuli
kaksi karhun penikk tielkt hitnen vaslaunsa ja YrjO huitaisi
ryhjalla tervadnpdrilla toiseha
jalaan poikki, ioku tupe:i sittti
swkeasli kiljumaan, .ia melsAn
'kuninkaattar
poikuislen emci oli
sana a Yrjdn edessti lydden
kohta sylipainii
Yrjon kanssa,
wan ei kontio aavistanut suinkaan kakiialkaisesta saava sa
niin wsjtldvd painikunppalia,
sili rttiAnnetliin sinne ja tanne
v.iliin kath alla v.iliin Yrjd ja
sitd tehtiin hteih pitkri luokardl'
siksi ett.i kontio antoi Yrjdlle

kunniallisen p.istdtodistuksen,
vaikka ei ollut paperino muula
kuih Yrjdn valkoinen hanpusta
lehly nekko. Vasn ei sekadn
kesltjhlt konlion kyndnpainoa se
neni aina lituitse kuin sihenpiti
kirjaimia piirttici, ja y/jdk nahan
alta kontio oikoi kirjoiluskynanrd neslettA saada. Eipd siild
nirdAn lcihtenyt,sanoi Y4(i kotiin pdnsryAAn,kuin ei ihossa
nikian narmua ollul vain ainoaslaanlApi mekonpislerylpuunefkil, ninki lainen ercn kauPpd lehtiin siinnci ei todistajia
raan Yrjd toi pjsq)n Turuusla,
\ilbi ei ollut paikakunnallapys-

Mainiota tekstia, joka kertoo
Kaarlo Plydysmii€n runsaasta
saDavaraslostaJa hersyvasta
huumorista.
Voi h].vin kuvitella,
miten h?inpiftin hamarassA
1arija
noi lapsilleen muulletalonvaelle. KerrottavaaKaarlollariitti
valtiopAivamatkoista
muistinvaraisiinperimatietoihin
asti.
Myiis kuulijoitaPrydysm?iessa
oli riitt?iv,sti. Kaarlo oli kolmasti naimisissa.
Ensimmziinen
jo
vaimo kuoli
24-vuotiaana
synn),tetty?ian
sit?iennenkolme
Iasta.Myds toinen vaimo kuoli
nuorena,27 vuofta taltaneena,
mutta hiinkin ehti synnyfiaa
kolmelasta.Vastakolmasvaimo
oli pitkaikaisempi,h?inenkanssaanKaarlo sai T lasta.Lapsia
oli siis kaikkiaan13, joista 9
vartluitA)'te€nikAAn.
Kaarlo Plydysmiiki kohtasi
matkansap?ienr€essakotimatkallahelmikuussa
1895.Hanoli
juuri tAyttenyt63 vuotta.Hauta
on nahtavissAKurun vanhalla
hautausmaalla,
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Antti Hietala

PoimintojaYliijervenMakkylesta1600-luvulta
kautta Pirkkalaakohti, josta
oli tarkoitus edellecnjatkaa
T u r k u u n .E n s i m m a i s e ktsui l i
tieto nuijamiestcnlahestymisesteOsarankartanoonHatrnu Laurinpojalle, jonka ko
mennossaoli 80 miest?i,paeasiassa jalkaviike:i, majoitettuna Hameenkyriinkyliin.
Paetessaan kapinajoukkojen
tielta etelAii kohti Pohjanmaan vouti Aabraham Melkiorinpoika ennetti viime
tingassa,15. joulukuuta, Iehettaa viestinviejiin ilmoittamaanOsarallenuijamiesten
lahestymisesta.Hannu Laurinpoika sai tiedon kahden
paivenkuluessaja ryhtyi heti
halyttAmiianapuvoimia. Kuriirinsa hAn lahetti aluksi
voudin luo Pirkkalaan vieI l 6 j s r v e nM a k L ] l a e s i i n r y y
m?iankirjetta,j oka kuului:
I 500-luvunasiakirjoissaMii)Hyva Kristian IKristoffkikyl:ina,joten sen nimi on
er] Laurinpoika.Olen saanut
Iyh€ntyma vanhasta luon
Aabraham MelkioriDpojalta
n o n n i m e s tK
a .y l ? i s soel i 1 5 4 0 kirjeen,jossa kerrotaanpohneljA tilaa. RatsumiesKrisjalaisten varustautuvan
ja jo
toffer Laurinpoika hankki tehneer paljon pahaa IIanen
1580-luvulla kaikki tilat
Kuninkaalliser Majeste€ttino m i s t u k s c c n sm
a ,i k a o l i a l sa palvelijoille,ratsumiehille
kuna kartanon muodostami- ja nihdcille ryijsteenja murselle- Vuodesta1587 Makhaten. Aloittamansapetollikyla oli rustholli, varustaen . sen hankkeentoteutlamiseksi
ratsumiehenkuninkaansota- he aikovat nostaa miehen
joukkoihin.
talosta yli koko Suomen.
Vain talonpojat,jotka tahroNUIJASOTA
vat heita vapaaehtois€sti
seurata, aikovat hc saastaa,ei
J o u l u k u u np u o l i m a i s s a
1 5 9 6 muita. Sen vuoksi
kehoitan
lahti aseistautunuttalonpoi- ystAvellisestija
veljellisesti
kaisjoukko
Etela-Pohjan- Teita helyytt?imean
ka;kki
maaltaJeakko Ilkan johdolla
tamAn kihlakunnanratsumieParkanon ja Hdmeenkyrdn
het ja nihdit ja toimittamaan
Osmo Merikoski sukututkimuks€ssaan 'Yldjerven
Miikkylen suku' ymm;irrettevasti mainits€evain muutamalle rivill:i kartanon
€trsimm:iisct isiinnet. H:ircn
tutkimuksensa alkaa yasta
vuodesta l?95. T:ihiin kirjoituksectroleo koonnut ne
tiedot, jotke eri teoksista,
kirkotrkirjoista ja voudintileistii Makkyliin isiinteviiestii olen litytiinyt 1500luvun lopulta ja
1600luvulta. Koska huijasodasta
tul€€ kuluneeksi t?issiivuodcnvaihtcessa 400 vuotta,
sopii t?imiin koosteen alku
silloisiin historiallisiitr tapahtumiin.
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heidat tanne Hameenkyrddn
silte varalta,etta he tulisivat
tanne l?ipim€tsiin.Jos he tuIevat Narpidn kautta, lahdemme teelta heita vastaan
voidaksemme tehda heiden
petokselliselle hankkeelleen
esteen. Jalosukuinen herra
Kleus Fleming tul€e myds
tekema?inasiassaparhaansa,
sillA hAnenkorkeudelleenon
lahet€ttysana,ja kasky on,
ett?i nihtien on ydte paivaA
ri€nnettAviimiekkoineentAnne. Jaakaa hyvasti. - Hans
Larsson.))
Tiedote oli lahetettyMakkylrn Kristoffer Laurinpojalle ja paiv?ittyjoulukuun
17. pAivane1596. Kristoffer
Laurinpoika tiedotti kapinasta 19. joulukuuta1596
Knuut Juhanpoika Kurjelle
Vesilahden Laukkoon, joka
sai sen 20. pAivii ja teme
puolestaan seuraavanapdivanii G?idick Finckelle, Savonlinnan piiallikiille, LamminPorkkalaan.
Osan nuijamiehistatultua
Pirkkalaan (nyk. Ylitj?irvi)
Keijerventalonpojatpolttivat
nihtip?iallikkii
KristofferLau
rinpojanMAkkylenja S€verin
Sigfridinpojan
Teivaalan,
jalkeen
minke
kapinalliset
jatkoivat kohti Nokiaa. Tie,
jota pitkin heidanjoukkonsa
kulki l?ihes400 vuortasitten,
m e n i t a m a n k i rj oittajan
asunnonohi. Se on jo osin
ja uuden
kadonnutasutuksen
asemakaavan myiite, mutta
osia siitii vielS on. 'Vanhatie'
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V u o D n a1 6 0 0 ,s i i s l i k i n e l j a
menee ohi ikivanhan Karajat6rman. Raholassase on
vuotta kapinanjalkeen, t livat hertluan maiira:imantut
viela'VanhaKirkkotie'ja sita
pitkin yldjarvelaisetkulkivat
kinnan pitytiikirjassa esille
erityisestiratsutilalliselMataikoinaan Pirkkalan kirkti Grip, Miikkylan Kristoffer
koon, sittemminHarjuD kappelikirkkoon.
Laurinpoika, Heikki KnuuKun nuijamicsten sitten tinpoika ja Heikki Pekankevi niinkuin kevi, he pake- poika (Viljakkalasta) seka
nivat Nokialta Flcmingin paiimiesHannu Laurinpoika
joukkoja, jotka aloittivat ja katselnluskirjuriSeverin
omai
Sigfridinpoika. J:ilkimmaikostonja kapiDallisten
sen tilille oD viety paitsi
suudenrydslcjn.Fleming oli
kaskyn
rydsr6ja,myds erinaisiiijul
antanutnimenomaisen
tehd?iniin Yla-SatakunDassa, muuksia.PirkkalanKuusiston
ja Pirk(Ylitjarvella) Heikki Terva
mm. Hiimeenkyratssa
iseen osalkalassa.Saalistam
ITiurd?l valitti syksyll?i1599
listuivat sotilaiden liseksi Turussa herttua Kaarlelle,
etta Kristoffer Laurinpoika
kaikki muutkin seudun vir
ja ratsutilallisista. oli rydstanyt henelte kaksi
kamiehistii
lehmea,hevose, kaksi lamKlaus Fleming jarjesti
nasta ja hein:iparmaan.
Myd
nuijasodanjalkeen hant?itukeneille aatelisilleja ratsu- h e m m a s s at u t k i n n a s s ah a n
totecnvain
miehiile ylim;iareisi:iverotu- pystyi niiyttAmAan
j
a
loja. Flemingin kuoleman h e i n i e nv i e n n i n s a i n e t a jalkeen hanen seuraajansa ka;sin. Kerejille,jotka olivat
Pirkkalassa17.3. 1600 m?iaArvid EerikitrpoikaStilarm
jatkoi samaalinjaaja luovutti
rasi lainlukija Kristoffer
Perttelinpoika Liimolan kymuun muassaKristofferLaurinpojalle8 manttaalinverot
lalle erityisen sovitussakon.
Pirkkalan
Keijarvelta Lien€ekdollut samatkarej?it,
( 2 . 8r. 5 9 7 ) .
OmaisuuttaaD joissa Kristoffer Laurinpoika
kadottaneillepalkkiot maksyytti kolmea keijarvelAista
settiin vahingonkorvauksen siite. ettii niima olivat olleet
nimikkeella,muidensaadessa polttamassa hanen kartaIaAnitysverot )uskollisesta noaan. Koska asia lykattiin,
palveluksesta)
Kristoffer ei oikeuden piiatitksest?i
ole
Laurinpoikaoli myds saanut tietoa.
ylennyksen majoitusmestaVuoden 1625 talvikarajilla
turkuiainenvaimo Margareta
riksi.
Lopullinen voitlaja oli
vaati Mnkkylan Paavali
kuitenkin herttua Kaarle,
Kristofferinpojalta
erasta
joka kavi valtataisteluakuja
kaskimaata kolmealehmaa,
ningas Sigismundin kanssa. jotka oli otettu lrenen vanTaman pelin pieneksi pelihemmiltaan nuijasodanaikajoutunut
Mekna. Telldin Sipi Pentinpoika
nappulaksioli
kylan Krisloffer Laurinpoika, Pietilii ja Sipi Heikinpoika
joka arveli olevansaoikeassa Yliijarven, Simo Heikinp a l v e l l e s s a al ani l l i s t ak u n i n - poika Tiura Kuusiston ja
gasta.
Esko Erkinpoika Tiura Lii-
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molan kylAst:itodistivat,ett?i
he olivat nuijasodanaikana
eraiden muiden talonpoikien
kanssa ottaneet Paavalin
isalta, Kristoffer Laurinpojalta kokonaisenarkullisen
vaatlerta Ja muuta tavaraa,
minka takia Klaus Fleming
oli oikeuttanut taman ottamaan heilt?i menettemestean
korvauksen. Tiih:in ehka perustui heineparmaan takavarikointi Kuusiston Tiuraltakin. Tiura oli ollut ry6stamiissaja polttamassa
Mak
kylae ja siine meni varmaan
heinaladotkin.Oli talvi ja
ratsumiehenhevonentarvitsi
heini?i.
Klaus Fleminginjoukoissa
palvelleita ja kuningas Sigismundin puolella olleita
aatelisiaja alempiakinhenkiI6ita teloitettiin ja osa vangittiin. TuomittiinkoKristoffer Laurinpoika tekemisist:i?in,ei ole tietoa.Hanennimensa Miikkylan kartanon
yhteydess?i kyll:i
haviaa
vuonna 1600. Hieman epa
varmalta tuntuu h:inen tittelins?ikin.Yksi tietolehdesanoo hAnta ratsumieheksitai
voudiksi tai majoitusmestariksi. Tampereenhistoria I
kirjassasivulla 293 sanotaan
hanen olleen Knuut Kurjen
ratsulippueenvahtimestarin.
Ymmartaakseni
se oli jonkinlainen upseerivakanssi
silloisessaratsuvaessa,
Eras tietoliihde mainitsee hanet taas
nihtienpe:illiki;ksi.
J o v u o n n a1 5 8 5o l i K r i s toffer Laurinpoikahankkinut
Keijarvenkylan Jutilan talon
hallintaansa.Talo oli hanen
nimissaAnvuot€en1604.Sen
jalkeen isantana mainitaan
Klaus
Kristofferinpoika,

nAhtiivasti edellisen poika,
Vuonna | 618 M?ikkylan
vuoteen 1624. Toinen KeiisAnnyys siirtyi
Paavali
jiirven tiloista oli 1500-lu- Kristofferinpojalle
taman
vulla kuulunut Rydnlan suvartuttuataysi-ikaiseksi.HAn
v u l l e j a j o u t u i n o i n v u o n n a oli valinnut myds sotilasuran
1600 Kristoffcr Laurinpo- scuraten nein isiinsajalk ia.
j a l l e . V u o r n a 1 6 0 7s e k u u l u i Vuoden 1622 verotiedoissa
Hans von Lundetrin ratsu- henensotilasarvonsa
oli vanmiehelle Hannu Eerikinporikki. Vaikka Mekkyl?i oli
j a l l e , j o k a v u o d e n1 6 1 0 t i e rustholli, ei Paavali nahfin o i l l a y h d i s t i s i i h e n k a k s i vasti ratsastanuttalon puomuuta Keijarven tilaa. Hen
lesta,vaan palveli aluksijaloli mahdollisesti Kristoffer kavaessa.
Laurinpojan v:ivy. Hannu
Eerikinpoikamainitaanviele
KARAJILLA
1 6 3 7 ,s e nj A l k e € nt i l a k u u l u i
)Syvesti katkeroitunutYrjii
hanen leskelleen. Pirkkalan
Etkinpoika syytti 1625 oikirkkoherra Jeekko RaukeudessaMAkkylan Paavali
matrnusosti s€n 1656.Tosin
se merkittiin hanen vavynsa Kristofferinpoikaaryitvariksi
ja vaitti luutnant'n anastakappalainen Lars Forlunjo
diuksen nimiin
vuonna neen hanen perintiitilansa.
Paavalillaoli kuitenkin mur6 5 E .
Kristoffer
Laurinpojan kanaan tuomiokirje, joka
kuoltua Makkyla oli hanen osoitti tilan laillisesti ostetuksi, ja Yrjd Erkinpoika
leskensaAnnan nimissavuodet 1601-02.Annan mentyii luomittiin herjauksesta 40
uuteen avtoon ratsumles markan sakkoon. Nyt Yrjti
H€ikki Klaunpojan kanssa menetti lopulliscstimalttinsa
t a l o o l i t a m e nn i m i s s aI 6 0 3 - alkaen sadatellaja syytta:i
haukkumasanojaoikeudelle.
06. Temiin jalkeen vanrikki
Heikki Sipinpoika mainitaan Han vaitti tuomiokirjecnantajan Jesper Matinpoika
M?ikkyliinisentan?i1607-I I,
jonka j?ilkeenjiilleen leskeksi Kruusin laati,reensen pclkastaen lahjusten vuoksi.
J i i i i n yAt n n a1 6 1 31- 6 .
Tema oli paha syyttts valtaHERTTUAN VIERAILU
kunnan
mahtihenk
il6 ihin
kuulunutta
aatelismiestii
HcrttuaKaarl€ Filip. kuninvastaan,ja oikeus paatti ilgas Kustaa II Adolfin nuomoattaaasian Kruusin lesken
r e m p i v e l i , o l e s k e l iI 6 l 3 - 1 4
veljille, Jaakko ja Johen De
ja
Suomessa yijpyi Makkyla Gardiell€. Jutunpaiittymilassa matkallaan Viipurista sesteei ole tietoa.)
PohjanmaaDkautta TukholKirjoitrajan sympatiat taimaan. Seurueen muonituk- tavat olla Yrjit Erkinpojan
seenkului 6 tynnyrieolutta,5
puolella, vaikka Paavali
Y2tynnyttA leipaA,2 % lelvisKristofferinpoika
est-lsta
kae voitaja 8 leiviskiiiilihaa. onkin. Olivathan talonpojat
LisAksi teurastettiin kaksi joutuneetmaksamaansuuria
kili:i ja nelja lammasta.
veroja pilkean kestAneenVe-

najan sodanvuoksi,ja monet
olivat menettaneet tilansa,
kun eivet olleet siihen kyenneet.Niin oli mennytikuisiksi ajoiksi ty6lla ja vaivalla
raivatut pellot ja talot, joissa
oli asuttuehkAsatojavuosia.
Kaikki ti€tysti tapahtu;laillisesti kuninkaan ja aatelin
laatimien lakien mukaan,
mutta kylle ilm€inen epAoik€udenmukaisuus
tapahtui.
KUNINKAAN
VIERAILU
Kustaa II Adolf kiivi SuomessayhdeksAnkertaa. Viimeisenkerran han oli maassamme vuonna 1626palatessaan sodasta Liivinmaalta.
HAn kulki maaliskuussa
puoIisonsa kanssa kaakkois-ja
Keski-Suomen halki EtelaPohjanmaalle Mustasaareen,
josta sitten yli Merenkurkun
Ruotsiin. Tiilla matkalia hanen seurueensa
kerrotaanydpyn€enMakkylessa
ja lahjoittaneeD saamastaank€stitykseste viereisenSiukolan autiotilan. Ehkepa Anna emennen kestityskuninkaanveljelle l2 vuotta aikaisemminoli
o l l u t n i i n h y v a ,e t t a s e k c l pasi kuninkaallekin.
Olen tutkinut Arvi Korhoscn Hakkap€liittain
hisroriaII
ja
teosta tullut siihen tulokseen ette Paavali Kristofferinpoika palveli Henning
Grassin
skvadroonassa
Ieskadroona],kapteeni William Lijsen komppanian
luutnanttina. Eskadroonan
miehistit oli SAAksmaen
kihlakunnastaja Lijsen komppanian mi€het LengelmeeltA,
SAaksmeelteja Rautalammefta. Vuosina 1626-28 eskadroonaoli Tallinnanvarus-
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kuntana. Paidelinnanvaruskuntaan Lijsen komppania
s i i r r e t t i i nv u o n n a 1 6 2 8 .K y seisen?i
vuonnaPaavaliKristotferinpojan n imi nakyy
komppanian
luutnanlti a.

t o u k o k u u s s a kuukauden kulLressa. Kun
1629 mainitaanHannu EkPreussin kenttaarmeijanko
jonka
hollin skvadrooDasta,
timainenosa oli melkein kokomppanianpaiillikdita
olival
konaan kotiutettava yhdellA
ja
mm. Ake Tott
Torsten
kertaa,oli arvatenkinmahdoStAlhanske, sen miehistd- tonta hankkia kuljetuslaivoja
v a h v u u d eonl l e e n5 6 5 m i e s t a . riittevaiimaiiraa.Siite johtui,
Reinhold Anrcpin skvadroo- etta ainakin osa suomalaijoutui tekena,_johonVegensackin
kompsestaratsuvaest:i
p a n i a k u u l u i , t i l a o l i k e h - maan kotimatkanjoko osaksi
nompi.
tai kokonaanmaitse.
joutui suomaKesakuussa
Talvik?irejilla 1631 k?isilaiDeD ratsuviiki kiivaisiin
teltiin juttua, missa Paavali
kahakoihinpuolalaisten
kans- vaatiMikkolan isADtiaPerttu
sa, mutta €i sentaank:irsinyt H€ikinpoikaa ja Yrjti Perkovin suuria tappioita. Heitunpoikaa poistamaankatisnekuun alussaBaltzar Vege- kansa Keij?irven Makkylan
s a c k i n k o m p p aina n - m i s s a Rouhunmaan
niityn kohdalta.
Paavali
K r i s t o f f e r i n p o i k a Mikkolan isiintien kalastus
p a l v e l i - v a h v u u s o l i 1 2 3 perustui ilmeisesti vanlraan
nieste. Komppaniaoli edelnautintaan,mutta kara.jatkatleen paearmeijan mukana soivat veden kuuluvan yksin
Marienburgissa.
M:ikkyl?ille.
Miehistcin
kunto
oli
huoKirsti Arajervi kirjassa
Carl Latssaninkuvitusta Sa'Ylitjilrvenkotiseutuoppikirja'
nonpuoleinen,
sillii
elokuun
kati Topeliuksenkiriaan VAlspuoliv?ilisse
toimitetussakatvaittaa Paavali Kristoffekatin kertomuksia.
selmuksessa kevi selville, rinpojan ratsastaneen
Iegenet1:iAnrepinskvadroonan
365
daarisen
hakkapeliittain
AKKAPELIITTA
ja 36
miehestzi
74 oli sairaana
paellikdn Torsten Stalhandsilman hevosta. Vegesackin ken kompaniassaOlen tutLuutnanttiPaavali Kristoffe- komppanianvahvuusoli 121 kinut SVAR:in mf-korteilta
rinpoikalieneeanonutsiirtoa
miesta. Lokakuun alun katkyseisenyksikdn katselmusratsuvakeen ja samaisena selmusluettelot sit5vastoin r u l l a t 1 6 3 0 - 3 7 e, i k a s e n n i vuonna 1628 hafl oli ratsu- osoittivat tapahtuneenmelmista upseeria StelhandskeD
mestari Baltsar Vegesackin koisia muutoksia,mm. Vegealaisuudestalaiydy. Seuraakomppanianluutnantti. Paa- sackinkomppanianmiesm:ia- van kerranPaavalinnimi n?ivalilla oli ollut ehkii kaksikin
rA
pudonnut sa
oli
kyy vuonna 1634. H?in on
syytasiirtoon.KoskaMakky
ja on Uusaanutylennyksen,
la oli rustholli,p:iAsihan itse
Onneksi sota sillii kertaa denmaan laanin jalkavAen
ratsastamaan
talon puolesta, paettyi ja armeijaa alettiin
kapteenina ja komppanianseestaen nAin ratsumiehen kotiuttaa. Tiedot Preussin p:iallikkctne.
Seuraavana
palkanja sai itse huolehtia sotan?iyttemdlla
olleen suovuonnahan oli saanutsiirron
bevosestaan,
Toiseksi ratsu- malaisen ratsuvaenkotiutta- R€inhold Metstaketr Porin
paesi sota-aikananovAess?i
misesta ovat perin puutteel- jalkavAkirykmenttiin jonka
peammin ylenem?ien- jos
lisia. Siita peatteen,ett:i ratsijoitus oJi Liivinmaalla, las?iilyihengissii.
suvAen katselmusluettelot hinn?ikai Riikassa.Sen jalPreussin sotan:iytt:inr6lle ovat hyvin s?iilyneetja ettA keen on taastiedoissaaukko,
Paavali
Kristofferinpoika viimeiset niista ovat loka,
mutta ennenvuotta 1637 hesiirtyi komppaniansa
mukana. kuun alkupuolelta.on lahtd ncn tiedetAen
kuoileen.
Suomalaisenratsuvaen katSuomeentapahtunutmainitun
selmuksessa

VAUMSTUMINEN
M?ikkylenkartano nousi Paavali Kristofferinpojanaikana
kukoistukseensa.
Se oli vanhan Pirkkalan kuudenneksi
suurintila. ViUelty6peltoalaa
oli 22 tynnyriaja l5 kappaa,
eli noin 10,4 hehtaaria.Sille
oli laanitettynaesim. vuonna
1635 Liimolasta, Runsaalta,
Kohmalasta, ja Lakialasta
kustakin 2 taloa seka Kaiharista I talo. Mdkkyld oli ainoa rustholli Pirkkalassa,
joka varusti ratsurniehen
koko 1600-luvun.PaavaliKristofferinpoikaoli myos hankkinut omistukse€nsa
Runsaan
kyl?in Ylisen. Kun oli upseerinpalkka, omat verohelpotuksetja ladnitystulot,voidaan sanoaette varallisuutta
syntyi. Siksi upseerienvakanssit olivatkin kysyttyjii
ja
Ruotsin suurvalta-aikana,
pojat
ne
sittemminaateliston
etupeessa
valloittivatkin.
Paavali kouluttikin ainakin
yhden pojistaan, Kustaan,
papiksi. Kustaa oli apupappina Teiskossa 1657-61.ia
myiihemminhin€stAtuli Kokemaen kirkkoherra. Kustaa
alkoi kayttdd sukunimea
Bige, Kun Paavalo
i li 1631
hankkinut
omistukseensa
myds Runsaankyldn Ylisen,
tuli KustaastaYlisen isAnte
n o i nv . 1 6 5 0

Paavali Kristofferinpojan
kuolemanjalkeen Makkylen
isennyyttahoiti leski Elisabeth Kristofferintyte. kuusi
vuotta, kunnesmentyeenuudelleennaimisiinkappalainen
TuomasKnuutinpojsD kanssa, talo oli tdman nimissa
yhdenvuoden.
Juho Paavelinpoja|rtultua
taysi-ik:iis€ksi tuli hanesta
M?ikkylanisanta,ja han myits
jatkoi suvun sotilasperinteita,
kohosi vanrikiksi ja alkoi
myds kaytta:i sukunime:i
Bage.PaavaliKristofferinpojalla ja Elisabeth KristofferintytterellA oli myds tyter
Anna, joka vihittiin avioliittoon HarmalSn rusthollarin
pojan, luutnantti Gabriel
Kaarl€npoika Yxen kanssa
vuonna 1650. Jostain syystA
heider vihki Teiskon eike
Pirkkalan/Harjunpappi.Nein
heidan vihkitietonsa tuli
Teiskonvihittyjenluetteloon.
Juho Paavalinpojan poika
Paul (Paavf,li)Bige oli vuodesta 16?0 kappalaisena
Kokemaella,missa hanensetAnsa oli kirkkoherrana.Vuodet
1678-95hiin oli Harjun kappeliseurakunnankappalaisena. Paul peri Makkylen isaltean 1681.BAgenayttaapanneen
huolta
kansanopetukseen,
silla lukutaito
ja kristinopin tuntemus oli
1690-luvulla Harjussa pa-

rempi kuin Pirkkalanem?ikirkolla.
Muutenkin Paavali Bege
nayttee pitdneen pitajAlaistensa puolta. Vuonna 1683
entinen kreivi WitteDt ergin
Pirkkalassa olevien tilojen
vouti Iisak Kiiilman syytti
Begea siita, etta tama oli
hautajaisissa
nimittanythanta
herrasvten varkaaksi. Bege
myiinsi
sanoneensa, ett?i
"siinA konna ylpidks tulee
kuin hante korotetahan",ja
piti syytdksiaenvarkauksista
aiheellisina,koska Kitilman
oli kantanuttalonpojiltaylimeereisinA voudinkappoina
vuosittain 5 kappaa jyvi?i
talolta. Kiiilman puolustautui
vAittAmallA,
ettA nAmAolivat
vapaaehtoisia lahjoja, mutta
useattodistajatkertoivatvaerinkeytdksistA, ja
kappalaisella oli kirjallista nayttiiakinsyytitstense
tueksi.
KappalainenPaulusBegen
kuoltua 1695 loppui Kristoffer Laurinpojan jAlkelaisten
yli 100 vuotta kes6nyt aikakausiMekkylankartanossa.
Merikosken tutkimuksessa
mainitaan, ette BAge olisi
aatelissuku. Sellaisestaminulla ei ole tietoa.
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TekstiPekkaNuoltajervi,piirrosMarjaNuottajarvi

F'E\YSTEJST
"Arkislossd tutkiessani ranhoja
tuatniokirjoja havditsin suuren
joukon eritttiin kiinnosnnid
nAyelman diheitd, ja Pitkiianelaisk petheottelut seIastetukti
ii:sd la/kalleen- Ja kun
joka muoperhetdppelu,
:iis se
dastda nt )telmth lopun, tarjout i kdyleutiv.ikseni aiiian |dlnit
nd ja yksittiskohtaisen tarkkana
Tartiitsi win
tuonioki4ois:d.
koota Pitl<lijdr\)en Natukan ja
Heikkitan silloiset arukkaat ja
liittdti tliihin er.iita muita lqlLin
ihmisia, niin itytelman he kildl
ali-rat Mltniina kaikkine sukulaissuhteineen. Tiesin ntrsin
hyin, etl.i hislorian tarjoama
.juoni ei sellaisendan riitt(iisi
n.iytelnaki,
mi kti
vuoksi
p.iain
rchdakin naYelnaski

TlEI3<A-UA-ER.\T/
EIbA-ESE14]'
puolivtvenkylasse1700-luvun
lin jalkecn, mihin aikaanFinne
neltlmenkin on sijoittaDut.
NamA kylzissii sattuneettapauksetja kommelluksetovat sailyneetjiilkimaailmalle
kihlakunpd),tekirjoissa.
nanoikeuden
Niiden perusteella,kirkonkirioista
taydennystaetsien Finne on
n?iytelnansakirjoittanut.Mutta
pal.jonon siin2iluonnollisestili
sanekirjailijanomaamielikuvitusta.
Paljonko"Pitkajarveldisissd"
sittenon totta,ja paljonkotarua?

Ldytaessiiankaukaisenesivanhempansanaltelman henki16idenjoukosta,sukututkijalle
tulee
tietenkin halu selvitftiii mika
na]'telmassaon totta, ja mika
kirjailijan mielikuvituksentuoiiin Jalmari Finne itse
tunnelusta
tetta? Samoin mitka olivat
Pitknjdfleldiset
niiy
"Pitkajarvel:iisten" elamanvairclmastiiomaeliimakertateokses-heet naltelmassa kuvattujen
jalkeen?Naihin kytapahtumien
saan"Ihmeellinen
seikkailu".
KaikkihantunlevattAman finsymyksiin voi etsiA vastauksia
sukututkijan
nen "vakavan huvine),te1men".
Sitehiinon esitetty1930-luvulta kii)'ttiimistaliihteista.
ja kesateatteNellelmen ainoa epahistoriallahticnteattereissa
reissa,senpohjaltatehtyelokuva Iinen henkild, Lepikeytaven
kicrteli aikoinaanelokuvateatte- Henna,syntyiFinnenmielikuvija se sittemminl6ys;tientuksesta,
hanteei siis todellisuureissa,
dessaole ollut olemassa.Mutta
sa ielevisioonkin. "Pitkaj:irvc
laiset"saivatensiiltansa6.12 HenDaslatuli osaa mainiosti
csitt:ineenElna Hellmaoninan1930 Tampereen lydv:iensiostana)telmAnehkatunnetuin
teatterissa,n?iytelma oli sita
enneDollut jo kuusi vuotta henkil6. Hennanja Maria YrMonet jdnt).ftarensuorittamaa
housujer
valmiinaja painettuna.
jauhamista
H€ikkilan Martin
tietav?il useimpien niiyelman
ja
ei Pittodellakin
elaneen
Iemmennostattamiseks;,
henkildiden
todellisuudessa
Oriveden
Pitkajarkaiiirvella
siis
vaikuttaneen

)a

tehty,senkirjoittajalainasiniiytelm:ianIlmajoelta,jossa sellaiDen ol; tapahtunull?ihesvuosisataaiemmin.HeikkilanMartin
ja siltavoudiD pojan Kalle
BrokmaDirrtappelu sillalla on
ny6s suurinnaksi osaksimielikuvituksentuotetta,samoinkuin
n:iltelman lemmenjuonet ja
miestcn parveilu Reginanymparille. Oriveden siltavouti
BrockmaDilla oli kyll?i Kalle
niminenpoika,josta itsestaankin
tuli mydhemmin siltavouti.
Heikkil?intalon vaenFinneker
too ottaneensa
n:iltelmeanpuhtaasti henkildkohtaisista
syist?i:
"Eras serkkuni oli naimisissa
tehtailija Heikkildn kanssa,joka
pabeutui nAfklmAn henkil(;isld,
ja subulaisrakkaudestaknasin
n.inlti ihmisel nahdollisimnan
miellftt.iNiksi." Naapurikyliin
LaasolanSikalan isaDteoli todellisuudessakin Heikkil?ir
Liisa-emannan
veli, ja oli kol
matta kertaa naimisissa,kuten
hen neyielmasse Heikkilan
Martillekertoo.
Nimismies Antti Coveen,
Natukan SusannaemannanisA,
oli isonvih^najastal?ihtienhoitanul nimismiehentointa L?ingelmaellii. Viimeiset elinvuotensa1750luvullahanvietti kui
tenkin Orivedella,mufta oli tojo kuollut naltel
dellisuudessa
man tapahtumienaikaan.Messukylan Juvelanruodun solilas
oli todella nimelta?in Matti
Modig, hanen kosiomatkansa
Pitkaj;irvelle lienee mielikuvi
tusta.

HENli,A:No,nylse on si|emy6lenvalmE.Punriton masana.lsiuinpaikka
on vSlttiheiktma*ipantavakokonais€na
mytlyyn.

naltlmassa, vaikka haneste
iritii siisPitkajarvella
todelli- paljon puhutaan.Juho Heikinsuudessa
tapahtui
tuolloin, poika luuli saavansatalon melehes250vuotta
nemalle naimisiin Susannan
sitten?
kanssa,mutta toisin kavi. Juha
pojanholhoojanostikant€enSuja tamiinsulhastavastaan
Na)'telmessii
kuvatutPitkej5rve- sannaa
laisten monivaiheis€ttapaukset talon anastamisesta.
OikeuskatliihtivAtvydrymaAnv.1756,Na- ,soi h''viiksi tuomita talon puotukan isannenTuomasErkinpo- Iiksi isent?ivainajan
veljelle ja
jan kuoltua kuumetautiin.Lespojalle.
Juha
Juha saisi oman
keksi jaan)'t emen$ Susanna puoliskonsahallintaansavasta
Antinq4Ar Coveen otti t?illitin tultuaantaysi-ikaiseksi.
Susanna
ja henentuleva uusi miehensa
taloonvieraanmiehen.Silla talon poika,Juha,oli vastavfian
saisivatvain torpanpaikan
takatoisella kymmenelle,e'ke siis
maalta.Kun niiin huonostikavi,
pystynyt viela taloa pitam?iZin. sammui Juho HeikinpojanrakMies oli entinentalollinenJuho kaus,ja mies lahti tiehensavieHeikinpoikaErajarvenKauppi- mafteSusannaa
vihille.
lan Jussilasta.Hiin ei esiinny
Mutta asia ei peeftynlttehdn.

Kun Susannaleski synn)fii kihlattunsakera alullepannutkaksospojat, Tuomaan ja Pekan,
heinakuussa 1758, yritettiin
kihlaparia viela kirkollisen- ja
maallisenkinoikeudenvoimalla
saadavihille. Rakkausoli kuijo Susannankin
tenkinsammunut
rinnastalopullisesti.Viimeistii?in
silloin, kun kihlakumppaninsa
ker?ietuvassa hAD,ttiimasti sanoi: "Tuo toinen kaksosistaon
minun, muttei tuo toinen", Ei
edesv€sileipAvankeus,
eika jaljoilla tiilkapuurangaistuskaan,
laisia niskuroijiayritettiin avioliiftoon taivuttaa"Saaneetpariskunnan rakkaufta enAA s}4tym:ien. Susanna lapsineenj:ii
asumaanNatukalle,jota isanniii
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nlt hancnmiesvainajansa
nuorempiveli.
Juhapoika varllui sitten aikanaan taysi-ikaiseksi,sai haltuunsapuoletNatukantalosta,ja
kihlasi Liingelmlien Puharilan
Myllymaesu ReSinaTuomaanqtaren. Heidet vihiftiin maaliskuussa
1766,molemmat
olivat
tuolloin 2l vuotiaita.Vaimon
ohella Juha sai laloonsaappivanhemmatja kaksi heidan
fFartaen. Avioliitto lienee
solmittu taloudellisistasyisl?i,
Natukantalo oli naet tuolloiD
huonossaisannyydessii
kijyhtyn),t ja velkaantunut.Varakas
appi loi tullessaantaloonrahaa,
karjaa seke muutakin omaisuutla- Appi alkoi kuitenkin
kohta Jrhan mielcstii Iiikaakin
maarailla talon asioista, tasth
syysla syntyi jatkuvasti kahrauksia-Reginakinascltuiriidoissa
useimmiten
puovanhempiensa
lellc hiukannahjusmaista
micsHanvastaan,
Riidathuipentuivat
ereAneelokuunaamunaneylelmassii
kuvattuun perheotteluun
Natukanpihamaalla.
Riita sai alkunsaJuhan ja appiukonvelisestesanaharkastarukiinleikkuuseen
Iahdefiaesse.Appi otti kepin kaja
teensiisanojenvahvistukseksi,
alkoi kuriftaasillAv?ivyaan.
Muu
vaki yhtyi riitaan yksi toiscnsa
j?ilkeen,kunneskoko talon vAki
anoppejamyddenoli tappelussa
mukala. Metakka oD siirretty
nafelmean suoraantuomiokirjoista.asiaanimittainselviteltiin
seuraavilla
karAjilla.
TodellisuudessaasiatNatukalla
olivathullummin kuin nayelmassa,
.jossa
Juha ajoi appivanhemmat
pois
talosta tappeluDj?ilkccn. OIisi
rodella rarvinu Lapikay?iv?iD
Hennantapaistaihmist?isuhteita
hoitelenlaan. Todellisuudessa
Juhaei paass),leroonvaimonsa
pahansisuisista vanhemmista,
kun ei pystyn),rmaksamaan
la-
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kaisin nAiden taloon tuomaa SahrajarvenYrjdlesta kotoisin
omaisuutta.Vaan joutui han
ollut Maria Yrjdntyt?ir saivat
sielema:in hcirzi viel:i toista- toisensa.Heidel vihitliin helkymmentavuotta,kunnesanoppi luntaina v.1769. Ainoana
kuolija appipalasilakaisinLen- poikaDa Martti oli saanut
gel|)1iielle.
jo muuHeikkilAn hallintaansa
tamaa vuotta aiemmin. Heidan
Ent6 sitten muiden
onnensa kesti hieman toista"Pitkaijarvelaisten"
myohem- kymmentavuotta,Mariamenehmdtvaiheet?
tyi lapsivuoteeseen
neljata lasta
synnytuess:ien.
Talo on edelleen
Juhanja Reginanlapsiparvikas- samansuvunhallussa.Natukalla
voi vuosi vuodelta, seitsem?in puolestaan
talo joutui kohtaRekertaaoli Reginallelapsisauna ginanv.1818kuoltuavieraisiin
lammitetty.Kolme lapsistamekasiin.
n€htyi ensimmaisina
elinvuosi'
NaytelmAnensi-illassa
vuonna
naan,mikaei siihenaikaanollut
1930TampereenTydvaenteattemitenkaentavatonta.Talo oli
rissa, ennen esityksen alkua,
edelleerkiiyhtynyt,Juha lienee Jalnari Finnepiti pienenpuheen
ollut jo lapsestasaakkahieman ja kuoro lauloi h?inensanoittaheikkoja saamaton.
Lopulrahan
mansa
kauniinHameen
hymninl
kyll?istyitalonpitoonja pestaurui
1?70-luvunloppupuolella
tarSuakatsonsynnyinseutu
jokkaaksi merivakeen,saaden Sakallis Hameenmaa
sotilasnimen
Flinck. PitkAanh?in Ma vaikkaminnekuljin,
er huonon terveytensavuoksi En nahnlt kauniinpaa.
armeijankirjoissakaanviipynl,
Kuin armaateidinkasvot
vaan palasiNatukan isanny)'tt?i Sapainuitmielehen.
jatkamaan,
muttakuolijo v.1783 SunIuonas
onni,rauha
keuhkolauti;nvasta 38 vuoden Ain ta)tta:isydamen.
ikAisen:i.
Viimeinen,kahdeksas
lapsi,syntyi kohla isansakuole- Kuinkauniita
oo rinnan
manjalkeen.
Nuovainioljaveetl
Reginameni viele uudelleen Niir juhlallisna
nousee
naimisiin, ja
han uuden Nuo korke€thaianteet.
miehensakanssa,sekaJuhanja
Kun Herrasynnyinrnaaksi
Reginanpoika,ja Reginanvavy
T?i?in
Suomenmeillesoi,
asuivat
Natukkaa
Juhan Niin rakkainmielinsilloin
kuolemanjAlkccn.Vanhaemanta HenmeilleHameen
loi.
Susannaeli yli 70 vuotiaaksi.
Hanen kuuluisistakaksosislaan "Pitkejarvelaisista"tuli suuri
toinen,Tuomas,
oli kuollutvain menestys,ja kun sit?iesitettiin
muutaman
viikon ikaisena.
Sen ussa samassateattcrissaviidetsrjaantoiner,Pekka,eli ja var- takymnl€ntakertaa.Finn€niiyttulluaan oli .enkina Natukalla teli ilse nimismiesCoveenin
€liittaen vanhaa Aitiaen.Kohta osan. Salintalteinenyl€isij oli
teman kuolemaDjiilkeen hAD tietenkin haltioissaan.Jo aiemlahti talosta, kieneli renkina min mainitussaelamakertateokja p?ieryilopulta sessaanJalmari Finne sanoo:
paikkakunnalla,
hankinruotusotamieheksi.
"Pitkdjdnelciisistd tul i koko kirKuten naltelmassA,niin to- .iallisen tuotanloni suurin ilondellisuudessakil Heikkilan
Martti ja hzineen rakastunut

OlaviKallioniemi

@rfodshsisuhqien tufhimushurssi
pe- n)'t laheskaikki alkeiskurssien
fflammikuussa l9oJ
rustettiin
Ortodoksisukayneet.Peaosa
kurssilaisista
oli
I
I
kujentutkijapiiri. Lyhye- Helsingistatai sen tiheisn/desna toiminta'aikanaan se on
ti, mutta oli myds kauempaa
jiirj€stinlt lu€ntotilaisuuksia
ja
tulleita. Olimme koettaneet
ortodoksisukujen
tutkimuskurs- harjoitellatalla valin edellisella
seja.Viime keva:inii oli alkeis- kerralla opittua silloin saatujen
kurssi, jolie kaikki halukkaat naltteiden avulla. Kurssilla
eivat sille sopineet.Siksi lokaselvitettiinaluksi ortodoksisten
kuun alussajArjestettiintoinen seurakuntiensyntvaiheita ja
samanlainen.
Minulla oli onni
niiden rajoja. Mitk?i kylat mipiiest?imukaan talle kurssille. hinkin seurakuntaan
kuuluvat,ei
Mukana oli toistakymmenta ole kaikissa tapauksissaitsesja gretutkijaa.
ta:in selvA?i.
Juliaanisen
Kurssillakasiteltiinerityisesti goriaanisenajanlaskunero on
vanhanvenelaisen
kirjoitustavan myais aina otettava huomioon
ja
kirjaimia erilaisiarippikirjois- ortodoksisten kirkonkirjojen
saja metrikoissa
vastaantulevia peivamaariA
kAsiteltziessA.
Opeja
termeja. Kirkollisten kirjojen
tuskeskustelun
valiaikojen
luonneja niiden siseltd myds tarinoinninyhteydesse
tulj myds
selvisivat.
esille monia asioita,joista karKaikki alkoi a:staja aakko- jalaisten sukujentutkijoille on
sista. Tutun nAkijisilla kirjaihyijtya.Kurssinviimeisettunnit
millakin oli aivan eri merkitys kaltttiin tutkimusharjoituksiin.
kuin meidiinaakkosistossamme. Ohjaajan johdolla selviteftiin
Kaikkeaolivat viela sotkemassa ere?inImpilahden Koirinojalla
monetAss?it
sekekovatja peh- asuneen
perheenhistoriaa.
meetmerkit.Ohjaajantek€mistA
Joidenkinkiisialojenlukemimalleistaalkoi kuitenkin vehinen saattaa olla suhteellisen
tellentulla esillejarkevia sano- helppoa,mutta sittentulee toija, nimia,paikkakuntia
ja erilaisenlainenkirj oittaja, jonka tekssiatermeje.Selvisipajoku belpdsH ei alkeita osaavasaa lainpo alkuperainen
tekstikin lehes . kaan selvzia.Vaik€aa asiaa ei
kaikilta osin.Kun sittenkotona opi hetkessA.
Siksi pAetediinkin
yritti selvittaajoitakin monis- kokoontuajoskus talvella jatt€ita omin avuin, osoittautuivat kamaanopintoja,oppimaanmm.
monettekstinkohdat
vain alkeita vaikeampien1700-luvunteksosaavall€ ylikaymattajmiksi. tien hallintaaja harjoittel€maan
Mauikirjaimienja aikaisemmin n taselvitettyjentekstienavulla osa
Kaikkien naiden kurssien
avautui,mutla osaansai valisopettajanatoimi maisteriTuula
tustavastajatkokurssilla.
Kiiski Joensuusta.
Han on tAllA
Sellainenjarjestettiinmarras- hetkellepetevinortodoksisukukuun 9-10 paivinA K?ipyl:in jen tutkija,joka on piten).tmoKarjala-talossa.
Mukana olivat
nia alan kursseja.HAnon suo-

mentanut Kit€lan, Pitk:imnnan
ja Suoj?irvenseurakuntienkirkonkirjatiedot.Han on myds
selvitt?in)'t laajan Vomasten
suvun 1600-luvultaviime vuokymmeniin.ItsdiAn lahellaolevaa Jormanaisten
sukuahan on
selvittzinlt1700-luvulle.Monet
ovat han€n avullMn saaneet
selvityst, sukututkimusongelmiinsa. ltsekin olen h?inentaitojaan k?i)tt?inlt aikaisemmin
ereitA sukutietoja tarvitessani.
Jokohan nlt osaisin itse saada
jotain omastasuvustanis€lville.
Site telqry ryhtya kokeilemaan.
Ilman Tuula Kiiskin antamaa
opetustase olisi t?iysinmahdoKun illalla palasin Tarnpereelle,oli tinne kurssinaikana
tullut talvi. Valkea Iumi teki
pensaatja puut koriste€llisiksi
ja valaisi pimeiiii iltaa ja kun
Raholassa
astuinbussista,
tuntui
ilmassatuttutalventuoksu.

Raimo vasara
Listise ly itys Orpanassa I 996/2
oIleeseen ki| oiluks eeni

YLLATT']<SELLINf,N
TAYDENITYS
SUKUTUTKIMUKSIINI

Siita on kulunut kohta vuosi,
kun kasitt€lin lehtemmeOrpanan palstallaaihetta,jossa selostin tutkimaaniHujun sukuun
ilmaantunuttamielest:ini kiinnostavan harvinaista tapausta-
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Ldytyi lisiia sukulaisiahieman hen luo. Jalleenuusi neuvottelu itA-Suomeen.Olin Siirkiinnietotutusta poikkeavammallataajankohdasta,
ennenkuinkoifti
mentiehaarankohdallaPaasikivalla, minuun yhte)4takirjeitse pAivajolloin astelin sosiaalivi ventien varrella olevalla Iinjaottaneenavlo$omana synty'
rastoon,n),,1en eniiAkellariar- autopysikilla, kun muut ryhneenpikkuserkklnikautta.
kistoon, vaan kerroksiin lakimamme jasenet saapuivatSaTapaus eteni aluksi kuten miehen tydhuonees€en.Sain losta matkansa aloittaneella
lehdes- sielH sovittuna ajankohtana turistibussilla kohdalleni. Ovi
t€ill€ kerroinedellisessii
s6. Viela muutama sananen, ystevallisen
pdlt?in- avautuija nousinautoon.Selosvastaanoton
ennenkuinannammeasianolla.
sa takaa nousseeltavimnomai- tin alkumatkastakotikaupunkiSain sukulaisuudenosoitusai-selta.Pdyddllahiinen edessaan amme Iinja-auton ikkunasta
neistonmukanavinkin isyyden oli muiden tavaroiden ohella ajoreitin varrella nak).r'iekohja vaikka itse harmaa pahvikantinen paksu teita. Ennen Kangasalaalopetvamistamisesta,
sukulaisuus- kansio.
en sita varmistusta
telin, kiersin penkistetoiseen,
suhteittemme selvittemiseksi
Tassaon kaikki sinut valtuut- kdttelin muut matkalaisetja
jei s€ikka siksi
kaivannutkaan,
taneenhenkildn isiikseenmaisiina ohessaVeikon,jonka nein
vaivaamaan
minua.
nitseman miehen tekosista nyt ensikertaa.
H;in oli tullut jo
ja
Olin yha enemminkoukussa, koottu tallennettutieto, sanoi aamulla mukaan tltt?irine€n
silla aloittamaanitutkimustaen
hzin ja nefti kansiota. Sain Salosta.Matkanjohtajaoli sijuuri milloinkaanjeta kesken. kuulla lakimiehen silmiiilleen joittanut tarkoituksellisestimiSoitin
Kaupunginarkistosta sit?ijo sen verran eftei han ollut
nut Veikon kanssasamaanhuosaamaani
sosiaalivimsion
nume- halukassitd kAteeniantamaan, neeseen majoittautuessamme
vaan h?in lupasi kertoilla poiroon, sielti kuullakseni, ette
itii-Suomen
kansanopistoon
mintojaaineistonsiselldsti. HAn Punkaharjulla.
voisintulla arkistonhoitajan
luo.
Sinii iltanameille
paive- tuntui olevan kansani samaa oli paljon kerrottavaa,kuulin
Menin sinneseuraavana
na. Neytin kirjeitse saamani mieltA henkilaiiden ldheisista monia selventiivieasioita susuhteista,vaikka sanoikin,ettei
ai[eistonja kerroin asiani.Mikumme silloisenPerttalanhaanulle esitettiin. ett6 tarvitsen hen ammatti-ihmisenanaillA ran vaiheista.Oli iloisia, nutta
heidantuomarinsaluvan asian silti alkaisi mahdollisiaperin- valitettavastihl.vinkinsurullisia
etenemiselleMuutamaapeiviia niinjakojarikki ajamaan.Kuun- asioita, olkoon ne kertojansa
telin tarkkaavaisena h?inen salaisuuksia,
my6hemminystev:illinenmiekaikkea ei tallens6anivastasikeskuksenhiinelle kommenttejaanlappu lapulta, netaeika leviteti! mink?ikulle€
kaanfiimaanpuheluuni. Tassa niistAjoita minulle voitiin esit- ja nakee,senhanme sukututkijat
yhteydenotossa- tZi?i.Lopuksi kuulin, etta valensimmeisesse
hWin tiediimme.Temanlaatuisia
ni lakimiehen kanssa selvisi, tuuttaja voisi itse saadaviele
tapauksiasaattaatulla kenelle
ti€dot isansA tahansajoskus eteen,siksi en
etta n),t olen oikean henkiliin seikkaperaisemmat
kanssatekemisissa,mutta asia kertomusten vahvistamiseksi. malttanut olla kirjoifiamasta
vaatii edetAkseen todisteita. Kettelimme, kiitin ja lahdin siita teille vaikkapa ohjeeksi
Tdmaherraoli sosiMlitoimiston pois. Kotiin tultuani kirjoitin
tulevaisuuden
varaltasillA mistii
selos- tiedet ett€t juuri sina saatat
lakimiesPiispanen.Han lupasi Veikolle seikkaperaisen
tuksen
toirnituttaa asiapaperit vahtitiedustelumatkastani, mydhemmin joutua samanlaimestarinv?ilityksellAtoimiston kertoensiina lisatietojensaan- seen tilanteeseen.Samallahaja etta lope- vaitsemme,
timahdollisuudesta
arkistostalaitoksenmuihin tiettii tutkimuksellitan asiantutkimisent?ih6n.Sain sesti ratkaisevaa
loihin niihin tltustumistanivartietoa on miti
ten. Minun oli m?iaravarmistaa kuulla Veikolta Hujun keveret- moninaisemmassa paikoiss4
asiaennentuloani.Viele toista- ken yhteydesseettii hen oli kaykunhansitii osaisihakeaja sit?i
miseenasiaavarmistettuani
sain nlt henkildkohtaisestiitsekin senjalkeensieltasaisi.
futustumassakyseisenviraston
lisaohjeen,jossa edelllettiin
valtakirjaaId)tyneeltasukulai- sailyttamaenkansiossaolevaan
isiiAnsa koskevaan asiakirjaselta Veikolta, kyseistenasioi***
aineistoonja kasitfiiiksenisaaden selvitt:imiseksi.
Otin yhteytti hiineen,ja melko pian sain nut selaillakinniit6.
Tuli kesdkuuja Hujun suku
postissaPy),t?imenivaltakirjaksi
laaditunluvan mennii lakimie- teki kaksipaiviiisenkevdtretken
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